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Processo Seletivo Simplificado para contratação de auxiliar de pessoal, inspetor
de  aluno de  escola  pública,  auxiliar  de  limpeza,  monitor  de desenvolvimento
escolar, monitor de transporte escolar, auxiliar de manutenção predial pedreiro,
ajudante de pedreiro, eletricista de edifícios, eletricista de veículos, mecânico de
veículos e lanterneiro, vigia, por tempo determinado.

EDITAL Nº 001/2021

A  APP-  C.M.E.I  Balão  Mágico,  pessoa  jurídica,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  n.º
00.764.616/0001-39, estabelecido com sua sede situado na BR-364 km 516 nº 914, bairro setor
Marechal Rondon, Ariquemes – Rondônia, considerando a necessidade inadiável de excepcional
interesse para atender à clientela do centro municipal de educação infantil,  torna público que
realizará contratação emergencial por prazo indeterminado. A contratação emergencial ocorrerá
mediante Teste Seletivo Simplificado Classificatório ocorrendo através de Análise de Currículos
(escolaridade, experiência profissional)  para suprir as vagas em aberto no quadro de servidores
da  APP-  C.M.E.I  Balão  Mágico,  nos  turnos  matutino  e  vespertino, de  acordo  com  as
necessidades da escola pública da rede municipal de ensino.

 O processo será conduzido pela  Comissão de Seleção específica designada pela  APP-
C.M.E.I Balão Mágico.

1.  DOS CARGOS, DA CARGA HORÁRIA, DAS VAGAS, DA REMUNERAÇÃO E DOS
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS

O presente Teste Seletivo Simplificado Classificatório que ocorrerá através da Análise de
Currículos (escolaridade, experiência profissional), tem como objetivo a seleção de profissionais,
conforme cargos,  carga horária,  vagas e quadro de reserva,  local  de atuação,  remuneração e
requisitos mínimos exigidos constantes na tabela abaixo:

Cargos
Carga 

horária 
semanal

Vagas Reserva Local de
atuação

Remuneração Requisitos mínimos
exigidos à investidura

Auxiliar de
pessoal

44 h/s
0 0

C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 1.789,42
Ensino Fundamental

Completo ou Cursando.

Inspetor de aluno
de escola pública

44 h/s
0 0

C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 1.100,00
Ensino Fundamental

Completo ou Cursando.

Auxiliar de
limpeza

44 h/s 0 0
C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 1.100,00
Ensino Fundamental

Completo ou Cursando.

Auxiliar de
serviços de
alimentação

44 h/s 0 0
C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 1.100,00
Ensino Fundamental

Completo ou Cursando.
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Monitor de
transporte escolar

44 h/s 0 0
C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 1.100,00
Ensino Fundamental

Completo ou Cursando.

Monitor de
desenvolvimento

escolar
44 h/s 0 0

C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 1.136,00
Ensino Fundamental

Completo ou Cursando.

Auxiliar de
Manutenção

Predial
44 h/s 01 01

C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 1.100,00
Ensino Fundamental

Completo ou Cursando.

Encarregado de
obras

44 h/s 0 0
C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 4.637,72
insalubridade

Ensino Fundamental
Completo ou Cursando.

Pedreiro 44 h/s
0 0

C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 1.800,00
Ensino Fundamental

Completo ou Cursando

Ajudante de
pedreiro 44 h/s 0 0

C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 1.269,00
Ensino Fundamental

Completo ou Cursando.

Eletricista de
edifícios

44 h/s 0 0
C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 2.160,00
periculosidade

Ensino Fundamental
Completo ou Cursando.

Eletricista de
veículos

44 h/s
0 0

C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 5.052,61
insalubridade

Ensino Fundamental
Completo ou Cursando.

Mecânico de
veículos

44 h/s 0 0
C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 2.571,60
insalubridade

Ensino Fundamental
Completo ou Cursando.

Lanterneiro 44 h/s 0 0
C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 2.571,46
insalubridade

Ensino Fundamental
Completo ou Cursando.

Vigia 44 h/s 0 0
C.M.E.I 
Balão 
Mágico

R$ 1.320
Ensino Fundamental

Completo ou Cursando.

1.2. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

As  atribuições  dos  cargos  a  serem  providos  por  este  Teste  Seletivo  Simplificado
Classificatório são os constantes no Decreto-Lei nº 5.452/43,  que dispõe sobre a Consolidação
das Leis do Trabalho, desenvolverá suas atividades na C.M.E.I Balão Mágico, ao qual ele foi
selecionado para atuar, sendo suas tarefas respectivamente:

O  auxiliar  de pessoal:   Executam serviços  de apoio  nas  áreas  de  recursos  humanos,
administração,  finanças  e logística;  atendem fornecedores e clientes,  fornecendo e recebendo
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informações  sobre  produtos  e  serviços;  tratam  de  documentos  variados,  cumprindo  todo  o
procedimento necessário referente aos mesmos. 

O Inspetor de alunos cuidam da segurança do aluno nas dependências e proximidades da
escola e durante o transporte escolar. Inspecionam o comportamento dos alunos no ambiente
escolar e durante o transporte escolar. Orientam alunos sobre regras e procedimentos, regimento
escolar,  cumprimento  de  horários,  ouvem  reclamações  e  analisam  fatos.  Prestam  apoio  às
atividades acadêmicas, controlam as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de
alunos,  fiscalizando espaços de recreação,  definindo limites  nas atividades livres.  Organizam
ambiente escolar e providenciam e realizam manutenção predial.

Auxiliar  de limpeza:  executam serviços  de manutenção elétrica,  mecânica,  hidráulica,
carpintaria  e  alvenaria,  substituindo,  trocando,  limpando,  reparando  e  instalando  peças,
componentes  e  equipamentos.  Conservam vidros  e  fachadas,  limpam recintos  e  acessórios  e
tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao
meio ambiente.
Auxiliar de serviços de alimentação:  O auxiliar de cozinha é a pessoa responsável por manter
organizado o local e os equipamentos necessários para a preparação de alimentos em geral. Ele
trabalha no suporte ao cozinheiro, fazendo a separação e a limpeza dos objetos e dos alimentos.

Monitor  de  transporte  escolar:  o monitor de  apoio  e transporte  escolar é  um  profissional
responsável por garantir a integridade física e moral de crianças e adolescentes no trajeto de ida e
volta até a escola. Dentro da escola, suas funções são as mesmas do inspetor de alunos.

Monitor de desenvolvimento escolar:  atender e acompanhar alunos com deficiência nas rotinas
escolares;  incentivar  nas  crianças  ou  adolescentes  hábitos  de  higiene,  de  boas-maneiras,  de
educação informal e de saúde; despertar nos escolares o senso de responsabilidade, guiando-os
no cumprimento de seus deveres; atender as crianças ou adolescentes nas suas atividades extra
classe e quando em recreação; observar o comportamento dos alunos nas horas de alimentação;
zelar pela disciplina nos estabelecimentos de ensino e áreas adjacentes;  assistir à entrada e à
saída dos alunos; encarregar-se de receber, distribuir e recolher diariamente os livros de chamada
e outros papéis referentes ao movimento escolar em cada classe;  prover as salas de aula  no
material  escolar  indispensável;  arrecadar  e entregar  na Secretaria  do Estabelecimento,  livros,
cadernos e outros objetos esquecidos pelos alunos; colaborar nos trabalhos de assistência aos
escolares  em  casos  de  emergência,  como  acidentes  ou  moléstias  repentinas;  comunicar  à
autoridade competente os atos relacionados à quebra de disciplina ou qualquer anormalidade
verificada;  receber  e  transmitir  recados;  executar  outras  tarefas  semelhantes  ou correlatas  ao
desenvolvimento do ensino.

Auxiliar  de  Manutenção  Predial: Ajuda  na manutenção preventiva  e  corretiva  de  quadros
elétricos,  cabines  primárias,  geradores  de  energia  elétrica,  no-breaks,  equipamentos  de  ar
condicionado manutenção mecânica  e  hidráulica.  Realiza  atividades  de  pintura,  alvenaria,
locomoção de móveis e acompanha prestadores de serviço de manutenção.
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Encarregado de obras:  Supervisiona colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanha
cronograma e medições de obras e controla equipamentos, contratação de serviços e matéria-
prima. Participa nas compras de suprimentos e prospecção de fornecedores.

Pedreiro: Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos,
esquemas  e  especificações,  utilizando  processos  e  instrumentos  pertinentes  ao  ofício  para
construir, reformar ou reparar prédios e obras similares.

Ajudante de pedreiro:  Auxilia pedreiros, carpinteiros e operadores de equipamentos pesados.
Carrega  e  descarrega  materiais  de  construção,  prepara  canteiros  de  obras  e  limpa  áreas  de
trabalho. Faz pequenas manutenções nos equipamentos, limpa máquinas e ferramentas, verifica
condições de uso e repara eventuais defeitos mecânicos nas mesmas.

Eletricista de edifícios: Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e
baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências,
estabelecimentos  industriais,  comerciais  e  de  serviços.  Instalam e  reparam equipamentos  de
iluminação de cenários ou palcos.

Eletricista  de  veículos: Realiza  instalação  e  manutenção  elétrica  preventiva  e  corretiva
em veículos,  analisa as necessidades de troca e regulagem, monta sistemas e aplica testes de
funcionamento.

Mecânico de veículos:  Realiza manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos, monta
e troca peças, lubrifica motor, regula mecanismos e alinha direção. Auxilia o cliente quanto à
substituição e aproveitamento de componentes.

Lanterneiro: analisam o veículo a ser reparado, realizam o desmonte e providenciam materiais,
equipamentos, ferramentas e condições necessárias para o serviço. Preparam a lataria do veículo
e as peças para os serviços de lanternagem e pintura. Confeccionam peças simples para pequenos
reparos.  Pintam  e  montam  o  veículo.  Trabalham  seguindo  normas  de  segurança,  higiene,
qualidade  e  proteção  ao  meio  ambiente.  Confecciona  e  repara  chapas  metálicas,  riscando,
moldando a frio, cortando, rebitando ou furando metais, para possibilitar a utilização desses, ou
seja, ele risca chapas, baseando-se em desenhos ou especificações, confeccionando as peças de
acordo com o planejamento.

Vigia: recepcionam  e  orientam  visitantes.  Zelam  pela  guarda  do  patrimônio  observando  o
comportamento e movimentação de pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e
outras  anormalidades.  Controlam  o  fluxo  de  pessoas  e  veículos  identificando-  os  e
encaminhando-os  aos  locais  desejados.  Recebem  mercadorias,  volumes  diversos  e
correspondências. Fazem manutenções simples nos locais de trabalho.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. Período: de  a  de janeiro de 2021.
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2.2. Local de Inscrição: Na APP- C.M.E.I Balão Mágico, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob
o  n.º  00.764.616/0001-39,  estabelecido  com sua  sede  situado  na  BR-364  KM 516  Nº  914,
BAIRRO: Marechal Rondon em Ariquemes – Rondônia. Fone: 3535-2547.

2.3. Horários: das 07h30min às 13h30min.

3.   DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO

3.1. A inscrição realizar-se-á no ato do preenchimento de todos os campos da Ficha de Inscrição
apresentada  pelo  candidato,  com  letras  legíveis.  Os  mesmos  deverão  ter  correlação  com  a
habilitação para o cargo ao qual o candidato estiver concorrendo. 

3.2.  Não  serão  recebidas  quaisquer  inscrições  por  fax-símile,  correio  eletrônico  ou  fora  do
período estabelecido neste edital.

3.3. Na ausência do  Diploma de conclusão de Curso, será aceita declaração de conclusão ou
cursando.
3.4.  Todos  os  documentos  serão  recebidos  somente  no  ato  da  inscrição,  segundo  data
estabelecida neste Edital. Portanto, a inscrição efetivar-se-á mediante preenchimento da ficha de
inscrição. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até o dia 18 de janeiro de 2021;
c) Possuir, na data da inscrição, escolaridade comprovada correspondente ao cargo que
estiver concorrendo;
  

5. DA INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO
  
5.1. Será admitida a inscrição por procuração,  desde que devidamente registrada em cartório,
acompanhada das cópias legíveis e devidamente autenticadas.

5.2. O comprovante de inscrição será entregue ao procurador, após efetuada a inscrição.

5.3.  O  candidato  inscrito  por  procuração  assume  total  responsabilidade  das  informações
prestadas  por  seu  procurador,  arcando  com  as  consequências  de  eventuais  erros  de  seu
representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.

 
6. DO REGIME JURÍDICO DE TRABALHO
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6.1.  Os  candidatos  classificados  serão  admitidos  em caráter  emergencial  e  temporário,  para
suprir as vagas em aberto no quadro de servidores da APP- C.M.E.I Balão Mágico, nos turnos
matutino e vespertino, de acordo com as necessidades do Centro municipal de Educação Infantil,
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, com carga horária de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais.

  
7. DOS LOCAIS DE TRABALHO
  
7.1. Os contratados deverão desempenhar suas atividades profissionais na APP Centro Municipal
de  Educação  Infantil  Balão  Mágico  do  Município  de  Ariquemes,  nos  turnos  matutino  e
vespertino, de acordo com as necessidades da escola.

8. DA ANÁLISE DO TEMPO DE SERVIÇO  

8.1.  A  Análise  de  Experiência  Profissional  será  realizada  com  finalidade  classificatória,  de
acordo com as condições e critérios de avaliação preestabelecidos abaixo:

ITEM FORMAÇÃO QUESITOS PONTOS
1 Escolaridade Ensino Fundamental Completo 10 pontos
2 Escolaridade Ensino Médio Completo 15 pontos

Escolaridade Ensino Superior Completo 20 pontos
3 Curso Curso Técnico da Educação Profissional 

completo na área de interesse (no mínimo 6 
meses), sendo 0,5 (meio) ponto para cada 06 
meses .

20 pontos

4 Curso Curso Técnico da Educação Profissional em 
curso, mesmo não sendo a área de interesse 
(no mínimo 6 meses), sendo 0,5 (meio) ponto 
para cada 06 meses .

10 pontos

5 Experiência Experiência  Profissional,  sendo  0,5  (meio)
ponto para cada 06 meses de atuação.

25 pontos

Total de pontos 100 pontos
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9. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
  
9.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente (da maior média para a menor), de
acordo com a  somatória  dos  pontos  obtidos  na  Análise  de  experiência  profissional  segundo
critérios de desempate.

9.2. Será considerado aprovado o candidato que obtiver maior tempo de experiência profissional.

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
  
10.1.  Ocorrendo empate  quanto  ao  tempo  de  experiência  profissional  obtidos  na  Análise,  o
desempate será decidido beneficiando o candidato que apresentar:
a)     Maior Idade.

11. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
  
11.1. Após a realização do processo de avaliação, o resultado será divulgado no dia 20 de janeiro
de 2021 (previsão), no mural da Escola.

12. DOS PEDIDOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

12.1. Será permitido ao candidato interpor recurso sem efeito suspensivo contra o resultado de
acordo  com o  cronograma  a  ser  definido  por  cada  Unidade.  O  prazo  para  interposição  de
recursos  (anexo  IV)  é  de  24h após  a  divulgação  do  resultado  e  deve  ser  feito  na  Unidade
responsável pelo processo seletivo.

12.2. Não será aceito recurso ou pedido de vista apresentado fora do prazo ou de forma diferente
da estipulada neste Edital.

12.3. A decisão final da Comissão no prazo de 3(três) dias  sobre os recursos será soberana e
definitiva, não existindo, desta forma, recurso contra resultado de recurso.

  
13. DA CONTRATAÇÃO E LOTAÇÃO
  
13.1.  O  candidato  aprovado  será  convocado  para  suprir  as  vagas  em  aberto  no  quadro  de
servidores  APP- C.M.E.I Balão mágico,  nos turnos matutino e vespertino, de acordo com as
necessidades da escola. O mesmo deverá apresentar-se no prazo máximo de 02 (dois) dias, a
contar  da  publicação  da  homologação  do  resultado  final  do  Processo  Seletivo  Simplificado
Classificatório, para assinatura do Contrato de Trabalho, pelo qual concorreu, na Secretaria da
Escola, portando cópia dos seguintes documentos, acompanhados do original:

 
a) Carteira de Identidade;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título Eleitoral;
d) Comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
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f)  Se, do sexo masculino, comprovante de estar quite com as obrigações militares;
g) 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
h) Comprovantes de escolaridade;
i) Carteira de trabalho e Previdência Social (página de identificação; 
j) Apresentar o cartão da conta corrente no Banco do Brasil;
l) Certidão Negativa do Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br);
m) Certidão Cível e Criminal da Justiça Estadual;
n) Certidão Cível e Criminal da Justiça Federal (www.ro.trf1.gov.br);
o) Certidão de nascimento dos dependentes menores de 14 anos, acompanhado de carteira de

vacinação e comprovação de freqüência à escola, devidamente atualizada;
p) Cartão de inscrição no PIS ou PASEP;
q) Comprovante de residência;

  
12.2. O candidato convocado que não comparecer para a assinatura do Contrato de Trabalho,
dentro do prazo preestabelecido no item 16.1, será tido como desistente tendo a comissão que
convocar o próximo candidato aprovado, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação
para a devida substituição.
  

14. INFORMAÇÕES

14.1.  Na  APP-  C.M.E.I  Balão  Mágico,  pessoa  jurídica,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  n.º
00.764.616/0001-39, estabelecido com sua sede situado na BR-364 KM 516 Nº 914, BAIRRO:
Marechal Rondon em Ariquemes – Rondônia. Fone: 3535-2547.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
  
15.1. Será excluído o candidato que fizer declaração falsa e/ou inexata e/ou deixar de apresentar
quaisquer documentos exigidos para a contratação.
  
15.2. Os casos omissos na publicação do resultado deste edital serão resolvidos pela Comissão
do processo de Contratação e, após a publicação do resultado, pela Comissão da APP.

15.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de
cumpri-las.  Em  momento  algum  poderá  o  candidato  alegar  desconhecimento  das  normas
estabelecidas neste Edital e suas respectivas alterações.

15.4 Será  excluído  o  candidato  que,  em qualquer  etapa  do  processo  seletivo,  utilizar  meio
fraudulento,  meio  ilícito,  proibido  ou  atentar  contra  a  disciplina  no  local  de  realização  das
inscrições ou das fases de avaliação.

15.5  Os recursos deverão ser interpostos, no mesmo local onde ocorreram as inscrições, no
prazo máximo de 24 horas após publicação do Resultado Preliminar da respectiva fase deste
certame, através de formulário constante no ANEXO III deste Edital.
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15.6   A  Secretaria  Municipal  de  Educação  -  SEMED  poderá,  a  seu  critério,  antes  da
homologação, suspender, alterar ou cancelar a respectiva seleção, não assistindo aos candidatos
direito à interposição de recurso administrativo contra tal ato. 

15.7 O não cumprimento a contento das atividades de sua função , implicará no desligamento
imediato.

 
Ariquemes-RO, 21 de Janeiro de 2021.

  
__________________________________ ____________________________________

ELIANE  DA SILVA DE MORAES DULCILÉIA SANTOS CARVALHO
Presidente da APP Diretora

Decreto n° 15.980 de 03/01/2020.
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ANEXO I – CRONOGRAMA

Teste Seletivo Simplificado Classificatório - 2021

C R O N O G R A M A 

AÇÕES PREVISTAS DATAS

Publicação do Edital do Processo Seletivo 18/01/2021

Período de inscrição e entrega de Títulos 19 e 20/01/2021

Homologação das Inscrições 20/01/2021

Seleção dos Candidatos Inscritos 21/01/2021

Resultado preliminar 22/01/2021

Apresentação de recursos 23/01/2021

Resultado final 24/01/2021

Convocação A partir de 26/01/2021

6
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ANEXO II – FICHAS DE INSCRIÇÃO E 
 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°____/_____
FICHA DE INSCRIÇÃO E  ANÁLISE DE TITULO E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

NOME DO CANDIDATO (Letra de forma)

 ____________________________________________________________________________________________CPF ____________________________

DATA DE NASCIMENTO: _______/_______/ ________    IDADE: ________     RG. _______________________, ÓRGÃO EXPEDIDOR: __________________.

ENDEREÇO: (Rua) N.

BAIRRO MUNICÍPIO: UF:   TELEFONE: 

CTPS N. SÉRIE: EMAIL:

GRAU DE ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL
  (       )   SIM      (      ) NÃO

ENSINO MÉDIO
  (       )   SIM      (      ) NÃO

ENSINO SUPERIOR
  (       )   SIM      (      ) NÃO

(     ) COMPLETO

(     ) INCOMPLETO

(     ) COMPLETO

(     ) INCOMPLETO

(     ) COMPLETO

(     ) INCOMPLETO

NATURALIDADE: UF: NACIONALIDADE ESTADO CIVIL:

TÍTULOS PONTUAÇÃO
REQUISITOS DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PONTOS UNITÁRIOS PONTUAÇÃO MÁXIMA

Experiência
Profissional

Experiência  Profissional,
sendo 0,5 (meio) ponto para
cada 06 meses de atuação na
área.

0,5 (meio) ponto
para cada 6 meses.

Máximo de 2 anos e
6 meses

25,0 (vinte cinco) ponto

Curso Curso Técnico da Educação 
Profissional completo na 
área de interesse (no 
mínimo 6 meses), sendo 0,5 
(meio) ponto para cada 06 
meses .

0,5 (meio) ponto
para cada 6 meses.
Máximo de 2 anos 

20,0  (vinte) pontos

Curso Curso Técnico da Educação 
Profissional em curso, 
mesmo não sendo a área de 
interesse (no mínimo 6 
meses), sendo 0,5 (meio) 
ponto para cada 06 meses .

0,5 (meio) ponto
para cada 6 meses.
Máximo de 1 ano

10,0 (dez) pontos

TOTAIS

DECLARAÇÕES DO CANDIDATO
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CONSIDERANDO o disposto no Art. 37, inciso XVI da Constituição Federal, Declaro que:

       Possuo Vinculo empregatício com Órgão Público ou Empresa Estatal.

       Não possuo vínculo empregatício com Órgão Público ou Empresa Estatal.

Órgão Público: __________________________________, Cargo: _________________________________, Carga horária: __________, Semanais.

Empresa Estatal: ________________________________, Cargo: __________________________________, Carga horária: __________, Semanais.

Declaro, ainda, que estou ciente das normas do Edital nº 001/21, de 18 de janeiro de 2021, que
no  momento  da  minha  inscrição  para  concorrer  a  uma  vaga  de
_________________________________________ entrego os documentos exigidos

 Data

______/_____/________, 
                   Local                                             

Assinatura do candidato:

OBSERVAÇÕES: (espaço reservado as anotações da Comissão)

Atenção:
1. Não será aceito inscrição com documentação incompleta ou que não atenda aos requisitos de avaliação, constante deste Edital.
2. No caso de comprovação de Tempo de Serviço, anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social, o mesmo deverá ser apresentada através de fotocópias .

ANEXO III
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HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
N°____/_____ DA APP.......  POR ORDEM ALFABETICA

 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ORDEM CANDIDATOS (A) CARGO CLASSIFICAÇÃO

MESTRE DE OBRAS
ORDEM CANDIDATOS (A) CARGO CLASSIFICAÇÃO

PEDREIRO
ORDEM CANDIDATOS (A) CARGO CLASSIFICAÇÃO

Ariquemes, 21 de Janeiro 2021.

__________________________________ ____________________________________
ELIANE  DA SILVA DE MORAES DULCILÉIA SANTOS CARVALHO

Presidente da APP Diretora
Decreto n° 15.980 de 03/01/2020.
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ANEXO IV

FORMULÁRIO DE RECURSO

Eu, ............................................................................................, portador do documento de
identidade  nº.................,  requerimento  da  inscrição  nº.......................,  Processo  Seletivo
Simplificado,  do  Edital  nº  ..........,  de....../......../...........  a  para  concorrer  à  vaga  de
______________,  para  a  atuar  no  ______________________,  apresento  recurso  junto  à
Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de Educação
de Ariquemes contra decisão do ...................................... ....................(completar com o nome da
autoridade  ou  instância  que  tomou  a  decisão:  Diretor  da  Escola,  Conselho  Departamental,
Conselho de Ensino, dependendo da situação.

A decisão objeto de contestação é.........................................................................
...................................................................................... (explicitar a decisão que está contestando).

Os  argumentos  com  os  quais  contesto  a  referida  decisão
são: ....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

Para  fundamentar  essa  contestação,  encaminho  anexos  os  seguintes
documentos:  .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

                                        Ariquemes-RO,......de......................de 2021.
 

        __________________________________________________
                                                            ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A)

RECEBIDO em: ........./........./2021.
         POR ...........................................................................
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ANEXO V

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DA N°____/_____
APP.......  POR ORDEM ALFABETICA

ORDEM CANDIDATOS (A) RG CARGO

Ariquemes, 18 de Janeiro 2021.

__________________________________ ____________________________________
ELIANE  DA SILVA DE MORAES DULCILÉIA SANTOS CARVALHO

Presidente da APP Diretora
Decreto n° 15.980 de 03/01/2020.

 

ANEXO VI
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ____/_____
PROCESSO SELETIVO Nº_____/______DA APP........................ 

O Município de Ariquemes-RO, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, torna
público o edital de convocação do Processo Seletivo N°_____/_______conforme resultado final
do Edital nº _______/________.

FUNÇÃO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ORDEM NOME DO CANDIDATO (A) CLASSIFICAÇÃO

01 ................................. 1º
02 ............................... 2º

FUNÇÃO: MESTRE DE OBRAS
ORDEM NOME DO CANDIDATO (A) CLASSIFICAÇÃO

01 ................................. 1º
02 ............................... 2º

FUNÇÃO: PEDREIRO
ORDEM NOME DO CANDIDATO (A) CLASSIFICAÇÃO

01 ................................. 1º
02 ............................... 2º

Obs.  O  convocado  deve  comparecer  na  Escola/Creche..................................  munidos  de
documentos conforme prescrito no Edital nº ________/______, a partir do dia 26/01/2021 até o
dia  27/01/2021  das  07h30min  às  13h30min  para  assinatura  do  Contrato,  não  havendo
comparecimentos acima citados será automaticamente eliminados.

__________________________________ ____________________________________
ELIANE  DA SILVA DE MORAES DULCILÉIA SANTOS CARVALHO

Presidente da APP Diretora
Decreto n° 15.980 de 03/01/2020.
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