
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL – SETRABES.
Avenida Mário Homem de Melo, 2310 – Mecejana – CEP: 69.304-350 - Boa Vista - RR

Telefone: (95) 2121-2600

ANEXO I-A (NÍVEL MÉDIO)

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA PRETENDIDA

Eu.................................................................................................................................................,

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF, sob o número

..........................................., residente e domiciliado(a) à rua,

......................................................................................................, nº........., Bairro,

........................................................ Município ...................................................... declaro sob as

penas da lei, para fins de comprovação junto a Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar

Social - SETRABES, que possuo ........... anos, ........... meses e ........... dias de tempo de

experiência na área pretendida, seja ele na administração direta, indireta, autárquica ou

Fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, Privada e Organizações Não Governamentais legalmente constituídas, anterior a

minha convocação.

Boa Vista- RR, ........../......../...........

_________________________________________________
Declarante

OBS: ANEXAR OBRIGATORIAMENTE CÓPIA DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO.
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ANEXO I-B (NÍVEL SUPERIOR)

DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO

Eu.................................................................................................................................................,

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF, sob o número

..........................................., residente e domiciliado(a) à rua,

......................................................................................................, nº........., Bairro,

........................................................ Município ...................................................... declaro sob as

penas da lei, para fins de comprovação junto a Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar

Social - SETRABES, que possuo ........... anos, ........... meses e ........... dias de tempo de serviço

no exercício da profissão na área pretendida, seja ele na administração direta, indireta, autárquica

ou Fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, Privada ou Organizações Não Governamentais legalmente constituídas, anterior a

minha convocação.

Boa Vista- RR, ........../......../...........

_________________________________________________
Declarante

OBS: ANEXAR OBRIGATORIAMENTE CÓPIA DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE NÃO TER SOFRIDO PENALIDADES POR PROCESSO
SINDICANTE ADMINISTRATIVO

Eu.................................................................................................................................................,

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF, sob o número ........................................,

residente e domiciliado(a) à rua, ......................................................................................................,

nº........., Bairro, ........................................................ Município ....................................................,

declaro, sob as penas da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, para fins de prova junto à Secretaria

de Estado da Gestão Estratégica e Administração, em razão de Processo Seletivo, que:

1. Estou em pleno gozo dos direitos políticos.

2. Não respondo por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da

União, e Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou do Município.

3. Não fui punido em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera

de governo, com decisão definitiva.

4. Não fui condenado em processo criminal por prática de crimes contra a administração Pública,

capitulados no Título XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de

junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Boa Vista- RR, ........../......../...........

_________________________________________________
Declarante
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES
PÚBLICAS

Eu................................................................................................................................................., inscrito no

Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF, sob o número .........................................., residente e

domiciliado(a) à rua, ...................................................................................................., nº........., Bairro

......................................................... Município......................................................, declaro para fins de

celebração de contrato temporário que:

(   ) não acumulo cargos, empregos ou funções públicas.

( ) acumulo licitamente o cargo, emprego ou função pública de no/na (denominação da instituição)

.......................................................................... com o seguinte horário de trabalho:

De segunda à sexta-feira: das ............. às .............. horas;

De segunda à sexta-feira: das ............. às ............. horas e sábado das ............. às ............. horas;

Segunda-feira das ............. às ............. h  e das ............. às ............. h

Terça-feira      das ............. às ............. h  e das ............. às ............. h

Quarta-feira    das ............. às ............. h  e das ............. às ............. h

Quinta-feira das ............. às ............. h  e das ............. às ............. h

Sexta-feira      das ............. às ............. h  e das ............. às ............. h

Sábado            das ............. às ............. h  e das ............. às ............. h

Obs.:.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(   ) é aposentado no cargo de  ..........................................................................................., recebendo os

proventos através do/da ............................................................................................

Declaro ainda estar ciente da impossibilidade de celebração de contrato temporário nos termos da Lei Estadual

nº. 323, de 31 de dezembro de 2001, “Art.6º - É proibida a contratação, nos termos desta lei, de servidores da

administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de

empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas”, bem como PARECER nº.

100/2011/PROGE/CA/RR, PROCESSO Nº. 114/2011 de 10.05.2011 e que, caso classificado e convocado no

presente processo seletivo, terei que fazer opção por um dos cargos no ato da contratação.

Boa Vista- RR, ........../......../...........
___________________________________________

Declarante
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Eu ................................................................................................................................................,

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF, sob o número ....................................,

residente e domiciliado(a) à rua,..................................................................................................,

nº........., Bairro ............................................ Município..............................................................,
declaro junto à Comissão Organizadora e de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado, que sou

pessoa com deficiência do tipo..................................................... (Descrição Sumária da Deficiência

–CID).

Boa Vista- RR, ........../......../...........

__________________________________________
Declarante

OBS: ANEXAR OBRIGATORIAMENTE CÓPIA DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL – SETRABES.
Avenida Mário Homem de Melo, 2310 – Mecejana – CEP: 69.304-350 - Boa Vista - RR

Telefone: (95) 2121-2600

ANEXO V

FORMULÁRIO DE RECURSO

Eu ,............................................................................................................................................., CPF nº

......................................................, concorrendo no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de

....................................,......................................................., venho à Comissão Organizadora e de Avaliação

do Processo Seletivo Simplificado, interpor RECURSO pelos seguintes motivos:

Fundamentação do Recurso

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________

Boa Vista- RR, ........../......../...........

___________________________________________
Recorrente

Espaço Reservado para a Comissão Organizadora e de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado
Decisão e Fundamentação

(   ) DEFERIDO
(   ) INDEFERIDO
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Boa Vista- RR, ........../......../..........

___________________________________ __________________________________
Membro Analisador Presidente da Comissão
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ANEXO VI

TERMO DE DESISTÊNCIA
(Pós-Convocação)

Eu ................................................................................................................................................,

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF sob o número .....................................,

residente e domiciliado(a) à rua, .................................................................................................,

nº........., Bairro................................................. Município...........................................................,

declaro junto à Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social - SETRABES que estou

desistindo da celebração de Contrato Temporário, mediante Processo Seletivo Simplificado

realizado por essa Secretaria.

Boa Vista- RR, ........../......../...........

______________________________________
Declarante
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ANEXO VII

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ETAPAS PRAZOS
a) Publicação do Edital/SETRABES 27/07/2012
b) Período de inscrição dos candidatos 06, 07 e 08/08/2012
c) Prazo para análise da documentação 09 a 15/08/2012
d) Publicação do resultado preliminar 20/08/2012
e) Prazo para apresentação de recursos 21 e 22/08/2012
f) Período de análise dos recursos 23 e 24/08/2012
g) Publicação do resultado final e convocação para entrega de laudo médico 27/08/2012
h) Entrega de laudo médico e documentação 04 e 05/09/2012
i) Assinatura do contrato e lotação 11/09/2012
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ANEXO VIII
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Cargos de Nível Médio

AGENTE SÓCIO-GERIÁTRICO – CLASSE I
Executar atividades de:
 administração, respeitadas a formação, a legislação profissional e os regulamentos do serviço;
 atenção e cuidado para com o idoso a partir de objetivos estabelecidos por instituições
especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal,
educação, cultura, recreação e lazer;
 observação da temperatura, urina, fezes, vômitos, alterações físicas e comportamentais;
 controle e observação da qualidade do sono;
 ajuda nas terapias ocupacionais e físicas;
 atenção especial com comportamentos compulsivos e prevenção de ferimentos;
 controle e guarda, horário e ingestão de medicamentos;
 cuidado com o vestuário e objetos pessoais dos idosos;
 arrumação dos aposentos dos idosos e demais áreas;
 serviço de alimentação, supervisionando a sua preparação;
 auxílio ao idoso no banho, na alimentação,  no andar e nas necessidades fisiológicas;
 relato do dia-a-dia dos idosos aos parentes;
 atenção ao idoso,  respeitando sua necessidade individual de falar, observando suas ações e
atitudes;
 apoio psicológico e emocional, inclusive na recuperação da auto-estima, dos valores e da
afetividade;
 preparação e execução de atividades de educação física para idosos;
 caráter correlato.

AGENTE SÓCIO-ORIENTADOR – CLASSE I

Executar atividades de:
 administração, respeitadas a formação, a legislação profissional e os regulamentos do serviço;
 manutenção da ordem e da segurança dos estabelecimento destinados ao cumprimento de medida
sócio-educativa, observando os internos, atendendo às suas necessidades, zelando pela disciplina e
evitando irregularidades e perturbações internas;
 registro de novos  internos;
 informação aos internos da rotina do estabelecimento e zelo pelo cumprimento da mesma,
orientando-os sobre o uso dos alojamentos e das demais instalações e sobre as disposições
regulamentares;
 observação dos internos após o recolhimento aos alojamentos, no horário das refeições, durante
estadias em hospitais, visitas médicas, odontológicas e outras;
 realização de chamada diária dos internos, pelo nome completo;
 procedimento de revista de pessoas e veículos;
 atenção a possíveis irregularidades ou indício do cometimento de irregularidades ou da ocorrência
de situações de emergência;
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 impedimento do surgimento de conflitos entre os internos;
 orientação aos internos, observada suas manifestações, zelando para que não ocorram práticas e
condutas desviantes;
 atenção aos internos buscando o atendimento individualizado de suas necessidades;
 auxílio na organização de atividades culturais, recreativas e esportivas;
 apoio às atividades escolares;
 segurança dos alunos nas dependências e proximidades da escola;
 inspeção do comportamento dos alunos no ambiente escolar;
 orientação aos alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar e cumprimento de
horários;
 atenção e análise de reclamações e fatos;
 controle e definição de limites nas atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída, e
fiscalizando espaços de recreação;
 organização do ambiente escolar;
 identificação de responsáveis por irregularidades;
 atribuição de responsabilidades aos alunos;
 demonstrar cordialidade;
 convocação de professor substituto;
 fornecimento de informações aos professores;
 caráter correlato.

Cargos de Nível Superior

ADMINISTRADOR - CLASSE I
Executar atividades de:
 administração, respeitadas a formação, a legislação profissional e os regulamentos do serviço;
 assessoramento às unidades em assuntos de sua competência;
 análises de natureza administrativa;
 elaboração de planos, programas e projetos de ordem administrativa e organizacional;
 elaboração de estudos, visando o estabelecimento de normas, critérios e padrões de análise e
avaliação de projetos na área de sua competência;
 proposição, análise e atuação na implantação de projetos de modificações de estruturas
operacionais e organizacionais, de estatutos de unidades da administração direta e indireta;
 participação no desenvolvimento e implementação de projetos de modernização institucional,
qualidade no serviço, de capacitação e treinamento;
 caráter correlato.

ANALISTA EDUCACIONAL - CLASSE I
Executar atividades de:
 administração, respeitadas a formação, a legislação profissional e os regulamentos do serviço;
 projetos de ensino no âmbito do órgão de lotação;
 instrutoria em educação especial-deficiência múltipla, em educação física e em línguas
estrangeiras;
 desenvolvimento de trabalho educacional no âmbito do órgão de lotação;
 assessoramento ao trabalho educacional no âmbito do órgão de lotação;



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL – SETRABES.
Avenida Mário Homem de Melo, 2310 – Mecejana – CEP: 69.304-350 - Boa Vista - RR

Telefone: (95) 2121-2600

 administração da progressão de aprendizagem relacionada com os projetos e necessidades
educacionais no âmbito do órgão de lotação;
 elaboração de textos de orientação educacional no âmbito do órgão de lotação;
 produção de material de apoio educacional;
 mudanças no projeto educacional no âmbito do órgão de lotação;
 coleta de diferentes propostas de coordenação, supervisão e orientação como subsídios para o
projeto educacional no âmbito do órgão de lotação;
 administração de recursos de trabalho;
 elaboração de sistemas e instrumentos de avaliação;
 cumprimento de metas;
 avaliação e implementação de projetos educacionais e processos de maturação cognoscitiva,
psicomotora, lingüística e grafoperceptiva, no âmbito do órgão de lotação;
 caráter correlato.

ASSISTENTE SOCIAL - CLASSE I
Executar atividades de:
 administração, respeitadas a formação, a legislação profissional e os regulamentos do serviço;
 elaboração, implantação e avaliação de planos, programas e projetos de natureza social em
unidades sociais;
 promoção de acompanhamento individual, através de entrevistas com a família, visando detectar a
situação sócio-econômica dos atendidos;
 análise e interpretação com a comunidade, dos dados obtidos na investigação social realizada;
 desenvolvimento de pesquisas científicas próprias da área;
 identificação e análise das prioridades sociais nas definições dos problemas sociais;
 caráter correlato.

CONTADOR - CLASSE I
Executar atividades de:
 administração, respeitadas a formação, a legislação profissional e os regulamentos do serviço;
 operação de serviços contábeis, classificando as contas de receita e despesa orçamentária;
 supervisão nos trabalhos de contabilização dos documentos, auxiliando a chefia do setor;
 organização dos serviços contábeis, utilizando-se de métodos relativos ao sistema financeiro,
econômico, patrimonial e orçamentário, possibilitando o controle contábil, financeiro e
orçamentário;
 contabilização de documentos, analisando-os e orientando seu processamento, assegurando o
cumprimento do plano de contas;
 contatos com estabelecimentos bancários em assuntos de sua competência e demais setores/órgãos
que envolvam orçamentos, finanças de convênios, contratos e/ou acordos;
 contabilidade, de acordo com as exigências legais e administrativas, apurando os elementos
necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e financeira da
instituição;
 inspeção regular à escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando-se os registros
efetuados correspondentes aos documentos que lhes deram origem, para cumprimento das
exigências legais e administrativas;
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 organização de balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis,
apresentando resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da
instituição;
 exame de livros contábeis, verificando os termos de abertura e encerramento, números e datas de
registros, escrituração, lançamento em geral e documentos referentes à receita e despesa;
 caráter correlato.

ECONOMISTA - CLASSE I
Executar de atividades de:
 administração, respeitadas a formação, a legislação profissional e os regulamentos do serviço;
 elaboração de estudos destinados ao planejamento global, regional e setorial de atividades de
interesse do governo;
 análise de investimentos econômico-financeiros;
 organização da produção, métodos de preços, estruturas de crédito, índices de produtividade e
outros indicadores econômicos;
 análise de dados relativos à política econômica, financeira, orçamentária, comercial, e de crédito,
formulando estratégias de ação adequadas a cada risco;
 previsão de alterações de procura de bens e serviços, situação do mercado de trabalho e outros,
propondo políticas adequadas à situação;
 estudos, análises e pareceres no que se refere à ocupação, empregos, mercado de trabalho,
serviços e outros necessários à administração do Estado;
 participação na elaboração e acompanhamento do orçamento, propondo alternativas e
estabelecendo prioridades de atendimento, custo e estratégias operacionais, visando à obtenção e
alocação de recursos orçamentários para a operacionalização de projetos e atividades;
 caráter correlato.

PSICÓLOGO - CLASSE I
Executar atividades de:
 administração, respeitadas a formação, a legislação profissional e os regulamentos do serviço;
 pesquisa e diagnóstico, no ambiente de trabalho, das causas das falhas, deficiências e baixa
produtividade dos serviços;
 aplicação e interpretação de testes para avaliação de nível mental, personalidade, aptidões
específicas, grau de escolaridade, motricidade e outros requisitos com vistas à orientação, ou
seleção e ajustamento ao trabalho;
 promoção de interação entre os vários setores do órgão, obtendo maior produtividade e maior
satisfação do indivíduo no trabalho;
 orientação aos pais e responsáveis sobre processos de integração em unidades sociais e programas
de atendimento específico, de crianças e adolescentes;
 participação em programas de ação comunitária, envolvendo atividades relacionadas ao
diagnóstico, planejamento, execução e avaliação, no âmbito de saúde, educação, trabalho e social;
 caráter correlato.

SOCIÓLOGO – CLASSE I
 Executar atividades de:
 administração, respeitadas a formação, a legislação profissional e os regulamentos do serviço;
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 análise e estudo da dinâmica social das instituições, através de levantamentos e pesquisas que
identificam eventuais inadequações e deficiências, permitindo formulações e reajustes necessários à
situação;
 ordenação de dados em pesquisas sócio-econômicas;
 elaboração de quadros e tabelas, permitindo uma sistematização dos resultados das pesquisas;
 análise e interpretação de dados sócio-econômicos levantados, que resultem em diagnósticos
gerais ou em análise de problemas específicos, elaborando um relatório final;
 participação em equipes multiprofissionais na elaboração, análise e implantação do projeto no
tocante a aspectos sócio-econômicos;
 programas sociais nos aspectos de saneamento básico, educação alimentar e organização rural;
 estabelecimento, manutenção e operação do relacionamento interinstitucional com órgãos e
entidades que atuam nas áreas de ação;
 definição de diretrizes e metas para os projetos sob sua responsabilidade;
 caráter correlato.

TERAPEUTA OCUPACIONAL - CLASSE I
Executar atividades de:
 administração, respeitadas a formação, a legislação profissional e os regulamentos do serviço;
 tratamento de paciente, através de atividades terapêuticas, avaliando suas condições ocupacionais,
traçando os objetivos do tratamento, selecionando material e atividade a ser desenvolvida durante a
programação, aplicando métodos e técnicas específicas a cada caso, e reavaliando periodicamente a
resposta para integrá-lo ao meio;
 fornecimento de oportunidade ao paciente para conhecimento e desenvolvimento de seus
interesses, seu potencial e sua capacidade;
 tratamento, desenvolvendo a reabilitação de pacientes portadores de deficiência física ou psíquica;
 programas de tratamento ocupacional, preenchendo as necessidades do indivíduo, alcançando seu
nível funcional máximo e sua autonomia no trabalho e no ambiente doméstico social;
 caráter correlato.
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ANEXO IX
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Eu,........................................................................................................................................................ CPF nº

......................................................, concorrendo no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de

.........................................................................................., venho à Comissão Organizadora e de Avaliação do

Processo Seletivo Simplificado, protocolar a entrega dos documentos abaixo.(Cópias)

( ) Documento de identificação;
( ) CPF;
( ) Comprovante de residência;
( ) Comprovante de escolaridade (________________________________);
( ) Comprovante de quitação do Serviço Militar (para pessoas do sexo masculino);
( ) Título eleitoral juntamente com comprovante da última eleição (1o e 2o turnos) ou Certidão de Quitação
Eleitoral emitida pelo TSE ou TRE ;
( ) Comprovante de experiência na área pretendida ou curso de capacitação na respectiva área (somente para
os cargos de nível médio);
( )Anexo I-A (declaração de experiência na área pretendida – NÍVEL MÉDIO);
( )Anexo I-B (declaração de exercício da profissão – NÍVEL SUPERIOR);
( )Anexo II (declaração de não ter sofrido penalidades por processo sindicante administrativo);
( )Anexo III (declaração de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas);
( )Anexo IV (declaração da pessoa com deficiência);
( )Anexo X (declaração de adesão ao serviço voluntário);
(   )Anexo XI (formulário de inscrição).
Número de folhas entregues para comprovação dos subitens 14.1.1 e 14.1.2 deste Edital: _______

Observações:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Boa Vista, _______de____________________ de 2012.

_________________________________________
Assinatura do Candidato

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DO

TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL – SETRABES
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Entregue por: _____________________________________________________________

Recebido por: _____________________________________________________________

Boa Vista, _______de____________________ de 2012.



TIMBRE DA ENTIDADE

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Declaro para os devidos fins que NOME:

______________________________________________, RG: ______________,

CPF:______________________, Tel.:_____________________, prestou serviço voluntário

junto a esta instituição, de acordo com a Lei nº. 9.608 de 18/2/1998 que afirma que o serviço

voluntário é atividade não remunerada, e não gera vínculo empregatício nem funcional, ou

quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e afins.

O trabalho voluntário foi na área de assistência e monitoramento em atividades para seguinte

segmento:__________________________, na Entidade:

_____________________________________, estando o voluntário ciente dos procedimentos

adotados nas atividades e da legislação específica sobre Serviço Voluntário, obedecendo às

orientações técnicas e dispondo-se a eventuais capacitações ou treinamentos necessários para o

exercício da função.

A duração das atividades corresponde à data de dia/mês/ano até dia/mês/ano, no seguinte

horário ____________, e estão em comum acordo com a Direção desta Unidade.

Boa Vista-RR, ____ de ____________ de 2012.

__________________________________________________________
Diretor(a) da Entidade
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ANEXO XI

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS
Nome completo:

Sexo: ( ) Masculino
( ) Feminino

Data de nascimento (dd/mm/aaaa):

Nacionalidade: Naturalidade (Município/UF):

Identidade: Órgão emissor/UF: CPF:

Pai: Mãe:

Endereço residencial: N°:

Bairro: Município: UF:

CEP: E-mail:

Telefone celular: Telefone fixo: Deficiente: ( )Sim
( )Não

Cargo ao qual se candidata:
(   )NÍVEL MÉDIO

(   )Agente Sócio-geriátrico

(   )Agente Sócio-orientador

(   )NÍVEL SUPERIOR

(   )Administrador

(   )Analista Educacional

(   )Assistente Social

(   )Contador

(   )Economista

(   )Psicólogo

(   )Sociólogo

(   )Terapeuta Ocupacional

Boa Vista - RR, _____de agosto de 2012.

Assinatura do candidato ou procurador


