
 
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 IV 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(    ) Médico  (Programa de Saúde Mental) (    ) Médico  (Programa de Hanseníase/Tuberculose) 

(    ) Médico Ginecologista (    ) Médico da Saúde da Família 

(    ) Médico Pediatra (   ) Médico Clínico Geral 

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Doutorado concluído (limite de 01 certificado). 
1 ______________________________________________________________________ 

15,0 
 

- Mestrado concluído (limite de 01 certificado). 
1 ______________________________________________________________________ 

13,0 
 

- Residência Médica concluída, exceto para o cargo de Médico Pediatra e Médico 

Ginecologista, requisito para inscrição (limite de 02 certificados). 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 

10,0 

 

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

7,0 

 

- Curso na área pleiteada promovido e/ou credenciado por órgão público ou privado 
com carga horária igual ou superior a 30 horas (limite de 05 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0 

 

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   

“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. 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,  doutorado e/ou cursos avulsos, acima listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 
 



 
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 N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(    ) Assistente Jurídico (    ) Fisioterapeuta 

(    ) Assistente Social (    ) Fonoaudiólogo 

(    ) Contador (    ) Nutricionista 

(    ) Enfermeiro (    ) Odontólogo 

(__) Engenheiro Ambiental (    ) Psicólogo 

(    ) Farmacêutico Bioquímico  

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Doutorado concluído (limite de 01 certificado). 
1 ______________________________________________________________________ 

15,0 
 

- Mestrado concluído (limite de 01 certificado). 
1 ______________________________________________________________________ 

13,0 
 

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

7,0 

 

- Curso na área pleiteada promovido e/ou credenciado por órgão público ou privado 
com carga horária igual ou superior a 30 horas (limite de 05 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0 

 

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   

“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. 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,  doutorado e/ou cursos avulsos, acima listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 
 



 
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 VI 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(    ) Engenheiro Civil 

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

Serviços realizados como responsável técnico ou fiscal de obras com apresentação de 
acervo técnico emitido pelo CREA, a cada 100 m² (cem metros quadrados) até o limite 
de 12 (doze) meses. 
1 – Total de mês apresentados: _____________________________________________ 

0,2 déc/mês  

- Doutorado concluído (limite de 01 certificado). 
1 ______________________________________________________________________ 

15,0 
 

- Mestrado concluído (limite de 01 certificado). 
1 ______________________________________________________________________ 

13,0 
 

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

7,0 

 

- Curso na área pleiteada promovido e/ou credenciado por órgão público ou privado 
com carga horária igual ou superior a 30 horas (limite de 05 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0 

 

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   
 
“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. 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,  doutorado e/ou cursos avulsos, 
acima listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 
 



 
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 VII 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Pós-graduação Lato sensu em qualquer área de atuação com duração mínima de 360 
horas. (limite de 03 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 

7,0 

 

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado) 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Curso na área pleiteada promovido e/ou credenciado por órgão público ou privado 
com carga horária igual ou superior a 20 horas (limite de 05 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0 

 

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   

 

Apresentei o Curso Auxiliar de Enfermagem como requisito para inscrição: (    ) Sim          (    ) Não 

 
“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. 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 e/ou 
cursos avulsos, acima listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 
 
 



 
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 VIII 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(    ) Técnico de Enfermagem 30 horas (    ) Técnico de Enfermagem 40 horas 

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Pós-graduação Lato sensu em qualquer área de atuação com duração mínima de 360 
horas. (limite de 03 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 

7,0  

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado) 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Curso na área pleiteada promovido e/ou credenciado por órgão público ou privado 
com carga horária igual ou superior a 20 horas (limite de 05 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0  

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   

 

Apresentei o Curso de Técnico de Enfermagem como requisito para inscrição: (    ) Sim          (    ) Não 

 
“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. 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 e/ou 
cursos avulsos, acima listados”. 
 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 
 



 
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 IX 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(    ) Agente Administrativo (    ) Supervisor Administrativo 

(    ) Atendente (    ) Técnico Agrícola 

(    ) Desenhista (    ) Técnico de Contabilidade 

(    ) Secretário Escolar  

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Pós-graduação Lato sensu em qualquer área de atuação com duração mínima de 360 
horas. (limite de 03 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 

7,0 

 

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado) 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Curso na área pleiteada promovido e/ou credenciado por órgão público ou privado 
com carga horária igual ou superior a 20 horas (limite de 05 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0 

 

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   

 

Apresentei o Curso de Informática Básica como requisito para inscrição: (    ) Sim          (    ) Não 

 
“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. 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 e/ou 
cursos avulsos, acima listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 



 
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 X 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

Auxiliar de Secretaria Escolar 
(   ) Praça Rica                                         (   ) Todos os Santos                                           (   ) Veloso                              (   ) Sede 

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Pós-graduação Lato sensu em qualquer área de atuação com duração mínima de 360 
horas. (limite de 03 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 

7,0 

 

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado) 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Curso na área pleiteada promovido e/ou credenciado por órgão público ou privado 
com carga horária igual ou superior a 20 horas (limite de 05 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0 

 

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   

 

Apresentei o Curso de Informática Básica como requisito para inscrição: (    ) Sim          (    ) Não 

 
“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. 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 e/ou 
cursos avulsos, acima listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 



 
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 XI 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(    ) Cuidador - SEMED (    ) Cuidador Social 

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Pós-graduação Lato sensu em qualquer área de atuação com duração mínima de 360 
horas. (limite de 03 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 

7,0  

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado) 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Curso na área pleiteada promovido e/ou credenciado por órgão público ou privado 
com carga horária igual ou superior a 20 horas (limite de 05 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0  

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   

 

Apresentei o Curso de Cuidador com carga horária mínima de 60 horas como requisito para inscrição:  
(    ) Sim          (    ) Não 

 
“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. 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 e/ou 
cursos avulsos, acima listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 
 



 
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 XII 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(    ) Auxiliar de Consultório Odontológico 

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Pós-graduação Lato sensu em qualquer área de atuação com duração mínima de 360 
horas. (limite de 03 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 

7,0  

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado) 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Curso na área pleiteada promovido e/ou credenciado por órgão público ou privado 
com carga horária igual ou superior a 20 horas (limite de 05 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0  

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   

 

Apresentei o Curso de Auxiliar em Saúde Bucal como requisito para inscrição: (    ) Sim          (    ) Não 

 
“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. 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 e/ou 
cursos avulsos, acima listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 
 
 



 
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 XIII 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(    ) Auxiliar Administrativo (    ) Eletricista 

(    ) Auxiliar de Biblioteca  

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Pós-graduação Lato sensu em qualquer área de atuação com duração mínima de 360 
horas. (limite de 03 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 

7,0  

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado)* 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Ensino Médio Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

4,0  

- Curso na área pleiteada promovido e/ou credenciado por órgão público ou privado 
com carga horária igual ou superior a 20 horas (limite de 05 certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0  

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   
*Será computada apenas a maior escolaridade apresentada. 

“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. 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 e/ou 
cursos avulsos, acima listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 
 
 



 
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 XIV 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(    ) Agente Comunitário de Saúde Equipe nº: ________________ Área nº: __________________ 

  

I – PROVA OBJETIVA PONTOS 

Nota da Prova Objetiva (Preenchimento exclusivo da Comissão)  

SUBTOTAL  

II – 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:  

III – FORMAÇÃO E CURSOS 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Pós-graduação Lato sensu em qualquer área de atuação com duração mínima de 360 horas. 
(limite de 03 certificados) 
1 ____________________________________________________________________________ 
2 ____________________________________________________________________________ 
3 ____________________________________________________________________________ 

7,0  

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado) 
1_____________________________________________________________________________________ 

5,0  

- Curso Introdutório para Agente Comunitário de Saúde promovido pelo AVASUS 
(https://avasus.ufrn.br/) com carga horária superior ou igual a 40 horas (limite de 01 certificado) 
1 ____________________________________________________________________________ 

2,0  

- Curso na área pleiteada promovido por órgão público com carga horária igual ou superior a 20 
horas (limite de 04 certificados) 
1 ____________________________________________________________________________ 
2 ____________________________________________________________________________ 
3 ____________________________________________________________________________ 
4 ____________________________________________________________________________ 

1,0  

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:             

 

Apresentei o comprovante de residência nos termos do item 7.4.3.6: (    ) Sim          (    ) Não 

 
 “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. 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 e/ou 
cursos avulsos, acima listados”. 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 

https://avasus.ufrn.br/


 
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 XV 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(    ) Agente de Combate às Endemias 
 

  

I – PROVA OBJETIVA PONTOS 

Nota da Prova Objetiva (Preenchimento exclusivo da Comissão)  

SUBTOTAL  

II – 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:  

III – FORMAÇÃO E CURSOS 
Pontos 

por título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Pós-graduação Lato sensu em qualquer área de atuação com duração mínima de 360 horas. 
(limite de 03 certificados) 
1 ____________________________________________________________________________ 
2 ____________________________________________________________________________ 
3 ____________________________________________________________________________ 

7,0  

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado) 
1______________________________________________________________________________________ 

5,0  

- Curso Introdutório para Agente de Combate às Endemias promovido pelo AVASUS 
(https://avasus.ufrn.br/) com carga horária superior ou igual a 40 horas (limite de 01 certificado) 
1 ____________________________________________________________________________ 

2,0  

- Curso na área pleiteada promovido por órgão público com carga horária igual ou superior a 20 
horas (limite de 04 certificados) 
1 ____________________________________________________________________________ 
2 ____________________________________________________________________________ 
3 ____________________________________________________________________________ 
4 ____________________________________________________________________________ 

1,0  

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:             

 

Apresentei a CNH na categoria AB ou superior, como requisito para inscrição: (    ) Sim          (    ) Não 

 
“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. 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 e/ou 
cursos avulsos, acima listados”. 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

https://avasus.ufrn.br/


 
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 XVI 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(    ) Ajudante de Serviços Públicos Pesados (    ) Mecânico 

(    ) Gari (    ) Pedreiro  

(    ) Guarda Municipal (    ) Trabalhador Braçal 

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado)* 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Ensino Médio Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

4,0  

- Ensino Fundamental Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

3,0  

- Curso avulso em qualquer área de atuação promovido e/ou credenciado por órgão 
público ou privado com carga horária igual ou superior a 20 horas (limite de 05 
certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0  

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   
*Será computada apenas a maior escolaridade apresentada. 

“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. Declaro para os devidos fins e 
sob penas da Lei, previstas no artigo 293 e seguintes do Código Penal, que participei dos cursos avulsos, acima 
listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 
 
 
 



 
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 XVII 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

Auxiliar de Serviços Gerais 
(   ) Praça Rica                                         (   ) Todos os Santos                                           (   ) Veloso                              (   ) Sede 

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado)* 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Ensino Médio Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

4,0  

- Ensino Fundamental Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

3,0  

- Curso avulso em qualquer área de atuação promovido e/ou credenciado por órgão 
público ou privado com carga horária igual ou superior a 20 horas (limite de 05 
certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0  

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   
*Será computada apenas a maior escolaridade apresentada. 

“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. Declaro para os devidos fins e 
sob penas da Lei, previstas no artigo 293 e seguintes do Código Penal, que participei dos cursos avulsos, acima 
listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 
 
 
 



 
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 XVIII 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(   ) Motorista ESF (   ) Motorista SEMUS 

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado)* 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Ensino Médio Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

4,0  

- Ensino Fundamental Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

3,0  

- Curso avulso em qualquer área de atuação promovido e/ou credenciado por órgão 
público ou privado com carga horária igual ou superior a 15 horas (limite de 05 
certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0  

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   

 

Apresentei a CNH na categoria D ou superior, como requisito para inscrição: (    ) Sim          (    ) Não 

Apresentei o Curso específico na área de emergência conforme Res. 168/2004 do CONTRAN: (    ) Sim          (    ) Não 
*Será computada apenas a maior escolaridade apresentada. 

“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. Declaro para os devidos fins e 
sob penas da Lei, previstas no artigo 293 e seguintes do Código Penal, que participei dos cursos avulsos, acima 
listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 
 
 



 
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 XIX 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(   ) Motorista SEMED 

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado)* 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Ensino Médio Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

4,0  

- Ensino Fundamental Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

3,0  

- Curso avulso em qualquer área de atuação promovido e/ou credenciado por órgão 
público ou privado com carga horária igual ou superior a 15 horas (limite de 05 
certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0  

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   

 

Apresentei a CNH na categoria D ou superior, como requisito para inscrição: (    ) Sim          (    ) Não 

Apresentei o Curso específico na área de transporte escolar conforme Res. 168/2004 do CONTRAN: (    ) Sim          (    ) 
Não 
*Será computada apenas a maior escolaridade apresentada. 

“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. Declaro para os devidos fins e 
sob penas da Lei, previstas no artigo 293 e seguintes do Código Penal, que participei dos cursos avulsos, acima 
listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 
 



 
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 XX 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(   ) Motorista  

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado)* 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Ensino Médio Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

4,0  

- Ensino Fundamental Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

3,0  

- Curso avulso em qualquer área de atuação promovido e/ou credenciado por órgão 
público ou privado com carga horária igual ou superior a 15 horas (limite de 05 
certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0  

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   

 

Apresentei a CNH na categoria D ou superior, como requisito para inscrição: (    ) Sim          (    ) Não 
*Será computada apenas a maior escolaridade apresentada. 

“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. Declaro para os devidos fins e 
sob penas da Lei, previstas no artigo 293 e seguintes do Código Penal, que participei dos cursos avulsos, acima 
listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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ANEXO XXI 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 006/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do Candidato: 

CPF: Data de Nascimento: 

Telefone de Contato: 

E-mail: 

Endereço: 

 

VAGA PLEITEADA 

(   ) Operador de Máquinas Pesadas 

 

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 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Nº DE 
PONTOS 

Experiência apresentada e comprovada através de fotocópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS e ou certidão de tempo de serviço ou declaração da instituição da 
administração pública direta e indireta ou cópia do contrato de prestação de serviços que atuou, 
até um limite de 12 (doze) meses, computados a partir de janeiro de 2010. 

0,4 dec./mês   

- Graduação concluída de Nível Superior em qualquer área de atuação (limite 1 certificado)* 
1______________________________________________________________________________ 

5,0  

- Ensino Médio Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

4,0  

- Ensino Fundamental Completo* 
Ano de conclusão: ________________________________________________________________ 

3,0  

- Curso avulso em qualquer área de atuação promovido e/ou credenciado por órgão 
público ou privado com carga horária igual ou superior a 20 horas (limite de 05 
certificados) 
1 ______________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________ 

1,0  

SUBTOTAL:       

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II:   

 

Apresentei a CNH na categoria D ou superior, como requisito para inscrição: (    ) Sim          (    ) Não 
*Será computada apenas a maior escolaridade apresentada. 

“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. Declaro para os devidos fins e 
sob penas da Lei, previstas no artigo 293 e seguintes do Código Penal, que participei dos cursos avulsos, acima 
listados”. 
 
 

Vila Pavão – ES, ________de _______________ de 2021. 
________________________________________________ 

Assinatura do  Candidato 

 


