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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Bairro Nova Munique – CEP: 29.843-000 
Telefax: (027) 3753-1001 – e-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br 

 

ANEXO II 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 002/2019 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

Nº DE INSCRIÇÃO: 
 

NOME: 
E-MAIL: 

RG:  CPF: DATA NASC.: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: MUNICÍPIO: TELEFONE: 

 

VAGA PLEITEADA 

(   ) Médico  (Programa de Hanseníase e Tuberculose) (    ) Médico – ESF 

 

I – TEMPO DE SERVIÇO PESO/MÊS TEMPO/MESES PONTOS 

Na função pleiteada, na rede pública e/ou privada, será atribuído 0,4 
(quatro décimos) por mês trabalhado, até o limite de 60 (sessenta) 
meses. 

0,4   

      SUBTOTAL: 

 

II – FORMAÇÃO E CURSOS 
VALOR 

ATRIBUÍDO 

DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

(Marque X) 

Nº DE 
PONTOS 

- Doutorado (limite de 01 certificado) 15,0   

- Mestrado (limite de 01 certificado) 13,0   

- Residência Médica completa, requisito para inscrição (limite de 02 
certificados). 

10,0   

- Pós-graduação Lato sensu na área pleiteada com duração mínima de 
360 horas. (limite de 03 certificados) 

7,0   

- Oficina de Planificação da Atenção à Saúde carga horária igual ou 
superior a 20 horas (limite de 01 certificado) 

1,0   

- Webpalestras e/ou Teleconsultoria do Telessaúde com carga horária 
igual ou superior a 1 (uma) hora (limite de 01 certificado) 

1,0   

- Curso na área pleiteada promovido por órgão público com carga horária 
igual ou superior a 20 horas  

1,0   

- Curso Específico na área pleiteada com carga horária igual ou superior a 
80 horas até o limite de 120 horas.  

1,0   

- Curso Específico na área pleiteada com carga horária igual ou superior a 
20 horas até o limite de 79 horas.   

0,5   

      SUBTOTAL: 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:            TOTAL: 

“Declaro verdadeiras as informações aqui prestadas e estou ciente de que qualquer falsa alegação ou omissão de informações, 
conforme disposto em Edital, implicará em minha exclusão do processo seletivo simplificado, sujeitando-me as penas da Lei. 
Declaro conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital, especialmente, em caso de convocação para 
contratação, com a apresentação da documentação exigida completa no ato da chamada, sob pena de ser considerado(a) 
desistente do processo seletivo”.  
 
Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2019. 
 
 
 
________________________________________________ ________________________________________________ 
 Assinatura do Candidato ou Responsável pela inscrição                                         Assinatura do  Presidente da Comissão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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ANEXO III 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 002/2019 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
Nº DE INSCRIÇÃO: 
 

NOME: 
E-MAIL: 

RG:  CPF: DATA NASC.: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: MUNICÍPIO: TELEFONE: 

 

VAGA PLEITEADA 

(    ) Auxiliar de Enfermagem 

 

I – TEMPO DE SERVIÇO PESO/MÊS TEMPO/MESES PONTOS 

Na função pleiteada, na rede pública e/ou privada, será atribuído 0,4 
(quatro décimos) por mês trabalhado, até o limite de 60 (sessenta) 
meses. 

0,4    

      SUBTOTAL: 

 

II – FORMAÇÃO E CURSOS 
VALOR 

ATRIBUÍDO 

DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

(Marque X) 

Nº DE 
PONTOS 

- Graduação em nível superior completo. 5,0   

- Cursando Graduação em Nível Superior na área pleiteada – do 5º ao 
último período 

4,0   

- Oficina de Planificação da Atenção à Saúde carga horária igual ou 
superior a 20 horas (limite de 01 certificado) 

1,0   

- Webpalestras e/ou Teleconsultoria do Telessaúde com carga horária 
igual ou superior a 1 (uma) hora (limite de 01 certificado) 

1,0   

- Curso na área pleiteada promovido por órgão público com carga horária 
igual ou superior a 20 horas  

1,0   

- Curso Específico na área pleiteada com carga horária igual ou superior a 
80 horas até o limite de 120 horas.  

1,0   

- Curso Específico na área pleiteada com carga horária igual ou superior a 
20 horas até o limite de 79 horas.   

0,5   

      SUBTOTAL: 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:            TOTAL: 

“Declaro verdadeiras as informações aqui prestadas e estou ciente de que qualquer falsa alegação ou omissão de informações, 
conforme disposto em Edital, implicará em minha exclusão do processo seletivo simplificado, sujeitando-me as penas da Lei. 
Declaro conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital, especialmente, em caso de convocação para 
contratação, com a apresentação da documentação exigida completa no ato da chamada, sob pena de ser considerado(a) 
desistente do processo seletivo”.  
 
Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2019. 
 
 
________________________________________________ ________________________________________________ 
 Assinatura do Candidato ou Responsável pela inscrição                                           Assinatura do  Presidente da Comissão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO 
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ANEXO IV 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 002/2019 

MODELO DE RECURSO 
 
À Comissão do Processo Seletivo 
 

                                                        
Candidato ___________________________________________________________________ 
 
Nº Inscrição _____________________________ Telefone ____________________________ 
 
Endereço ___________________________________________________________________ 
 
Cargo ______________________________________________________________________ 
 
 
Justificativa do Candidato – Razões do Recurso (fundamentação ou embasamento) resumida, clara 
e objetiva: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

Vila Pavão-ES, ________ de _________________________ de 2019. 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Bairro Nova Munique – CEP: 29.843-000 
Telefax: (027) 3753-1001 – e-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br 

 

 
ANEXO V 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 002/2019 
DECLARAÇÃO 

 
Eu, ________________________________________________________, ___________________,  
                     (Nacionalidade) 
_________________, inscrito sob CPF Nº __________________________, residente e domiciliado  
       (Estado Civil) 

______________________________________________________________, declaro para os 

devidos fins e sob penas da Lei, previstas no artigo 293 e seguintes do Código Penal, que participei 

dos cursos pós-graduação, mestrado e/ou doutorado, conforme abaixo listados. 

Curso Modalidade  Período 

 (   ) presencial 
(   ) semi-presencial 
(   ) à distância 

 

 (   ) presencial 
(   ) semi-presencial 
(   ) à distância 

 

 (   ) presencial 
(   ) semi-presencial 
(   ) à distância 

 

 (   ) presencial 
(   ) semi-presencial 
(   ) à distância 

 

 (   ) presencial 
(   ) semi-presencial 
(   ) à distância 

 

 (   ) presencial 
(   ) semi-presencial 
(   ) à distância 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2019. 
 
 
________________________________________________  
 Assinatura do Candidato ou Responsável pela inscrição                                              
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ANEXO VI 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 002/2019 

DECLARAÇÃO 
 

Eu, ________________________________________________________, ___________________,  
                     (Nacionalidade) 
_________________, inscrito sob CPF Nº __________________________, residente e domiciliado  
       (Estado Civil) 

______________________________________________________________, declaro para os 

devidos fins e sob penas da Lei, previstas no artigo 293 e seguintes do Código Penal, que participei 

dos cursos avulsos, conforme abaixo listados. 

Curso Modalidade  Período 

 (   ) presencial 
(   ) semi-presencial 
(   ) à distância 

 

 (   ) presencial 
(   ) semi-presencial 
(   ) à distância 

 

 (   ) presencial 
(   ) semi-presencial 
(   ) à distância 

 

 (   ) presencial 
(   ) semi-presencial 
(   ) à distância 

 

 (   ) presencial 
(   ) semi-presencial 
(   ) à distância 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2019. 
 
 
________________________________________________  
Assinatura do Candidato ou Responsável pela inscrição                              

 
 

 
 

 


