
ANEXO III
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

(Nome Completo)

Inscrito(a) sob R.G. nº_____________________Órgão Expedidor__________.

Endereço Residencial______________________________________________

________________________________, vem solicitar sua participação junto à

Gerência  de  Assistência  Social  do  Município  de  Naviraí,  para prestação de

serviços na área, como Educador Social, estando, portanto, ciente e de acordo

com todos os termos e condições do Edital de Processo Seletivo Simplificado

nº001/2020.

_______________________________

(assinatura do solicitante)

(Conforme documento oficial)
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ANEXO IV
MODELO DE CURRÍCULO

DADOS PESSOAIS:
Nome Completo:
Filiação:
Nacionalidade:
Estado Civil
RG:                                                              CPF:
Endereço Residencial:
Endereço Eletrônico – email:
Telefone de contato:

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
Formação:
Instituição:                        Ano:

Formação:
Instituição:                       Ano:

Curso de Capacitação na área (tempo,instituição e ano):

Tempo de experiência na área:

RESUMO DE EXPERIÊNCIA
Aponte resultados alcançados e dificuldades encontradas na execução das 
tarefas durante a rotina de trabalho:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

METODOLOGIAS UTILIZADAS
Instrumentos e técnicas utilizadas para o desenvolvimento das tarefas:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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ANEXO VI
FOLHA DE ROSTO

Nome:__________________________________________________________

Relação de Documentos Comprobatórios para a Avaliação Curricular:

(  ) Ficha de solicitação de Participação na forma do ANEXO III;

(   )  Currículo  contendo  identificação  do  candidato,  experiência  profissional,

capacitações e outras atividades co-relacionadas com a função desejada, nos

termos do que consta no ANEXO IV deste Edital.

(  ) Declaração do candidato que não exerce cargo público, inacumulável nos

termos da Constituição Federal na forma do ANEXO IX.

(  ) Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho (CTPS);

(  ) Cópia do Certificado/Certidão de conclusão de Ensino Médio;

(   )Declaração  do  interessado  de  disponibilidade  de  tempo,  para  o

desenvolvimento da atividade a que se propõe  na forma do ANEXO VII; 

(   )  Declaração  do  interessado  de  que  tem  ciência  que  sua  inscrição  e

participação neste Processo Seletivo Simplificado não geram direito subjetivo à

sua efetiva contratação, modelo ANEXO VIII; 

(  ) Certidão de Quitação Eleitoral; 

(  ) Comprovante ou Declaração de Residência no município de Naviraí;

Relação dos certificados dos cursos, graduação, pós graduação e declaração

ou registro em carteira da experiência profissional, que servirão de base para a

Avaliação  Curricular  e  posterior  classificação  anexadas  no  currículo

profissional:______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________

(assinatura do solicitante)

(Conforme documento oficial)

ANEXO VII
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA

EXERCÍCIO

Eu,  ___________________________________________________________,

Inscrito (a) sob R.G. nº_______________________Órgão Expedidor,________

Endereço  Residencial_____________________________telefone  para

contato___________________endereço eletrônico_______________________

Declaro na forma da legislação vigente, que possuo disponibilidade de tempo,

conforme  requerido  no  Anexo  I,  deste  Edital,  para  o  desenvolvimento  da

atividade a qual estou pleiteando.

_______________________________,________de__________de  2020.

_______________________________

(assinatura do solicitante)

(Conforme documento oficial)

ANEXO VIII
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE A PARTICIPAÇÃO NO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO A

CONTRATAÇÃO

Eu, ____________________________________________________________,

Inscrito (a) sob R.G nº______________________Órgão Expedidor_________,

Endereço Residencial______________________________________________

Declaro  na  forma  da  legislação  vigente,  que  tenho  ciência  de  que  minha

participação neste processo Seletivo Simplificado não gera direito subjetivo à

minha efetiva contratação.

_________________________,_____________de____________de 2020.

____________________________

(assinatura do solicitante)

(Conforme documento oficial)
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ANEXO IX

MODELO DECLARAÇÃO DE QUE O CANDIDATO NÃO EXERCE CARGO

INACUMULÁVEL NOS TERMOS DA LEI.

Eu, ____________________________________________________________,

Inscrito (a) sob R.G nº______________________Órgão Expedidor_________,

Endereço Residencial______________________________________________

Declaro  na  forma  da  legislação  vigente,  que  não  exerço  cargo  público,

inacumulável nos termos da Constituição Federal.

_________________________,_____________de____________de 2020 .

____________________________

(assinatura do solicitante)

(Conforme documento oficial)
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