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EXTRATO DE ADITIVOS E RESCISÕES

LICITAÇÃO E CONTRATOS

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020 – TOMADA
DE

PREÇOS

Nº

002/2019

PROCESSO

Nº

2587/2019

–

PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PROCESSO Nº 3877/2021

CONTRATADA: RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME

Pregão Presencial 24/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de
engenharia,

OBJETO:

REGISTRO

POSSÍVEL

DE

AQUISIÇÃO

PREÇOS
DE

MEDICINAL,

PARA

CONTÍNUO,

INCLUINDO

COMODATO

DOS

VISANDO

CARGA

DE

OXIGENIO

ABASTECIMENTO
CESSÃO

a

mão

de

obra,

materiais

e

equipamentos para a revitalização, construção de palco e

GÁS

sanitários públicos na Praça 30 de dezembro – Ramiro Gomes

PARCELADO

E

de Moraes, Igaratá/SP

REGIME

DE

Justificativa e objetivo do aditivo: A vigência do presente

(CILINDROS

DE

aditivo

EM

EQUIPAMENTOS

referente

E

FUTURA

terá

efeitos

retroagidos

desde

28/02/2021

até

27/06/2021, em se tratando de obras, vez que não se obteve a

ARMAZENAMENTO) COM MANUTENÇÃO INCLUSA

resolução de todas as obrigações financeiras, permanecendo a
vigência contratual.

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO, o objeto supra, pelo critério de MENOR PREÇO

Data da de assinatura: 17/06/2021

GLOBAL, com fundamento no Inciso XX, art. 11 do Decreto
Federal nº 3.555/2000 e Inciso XXII, art. 4º da Lei Federal nº

EXTRATO DE ADITIVOS E RESCISÕES

10.520/2002, à empresa:
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020 – TOMADA

ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA - EPP

DE

CNPJ: 13.134.213/0001-58

PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA.

R

INDALECIO

DO

Nº

002/2019

PROCESSO

Nº

2587/2019

–

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGARATÁ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298.067.500.115
ENDEREÇO:

PREÇOS

ESPURITO

SANTO

CONTRATADA: RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME

GONÇALVES, 171 BAIRRO: JARDIM SADIE

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de

CEP: 06803-045CIDADE: EMBU DAS ARTES/SP

engenharia,

FONE: (11)4785-6642

equipamentos para a revitalização, construção de palco e

TOTAL:

R$203.850,00(Duzentos

e

Três

Mil,

Oitocentos

e

referente

a

mão

de

obra,

materiais

e

sanitários públicos na Praça 30 de dezembro – Ramiro Gomes
de Moraes, Igaratá/SP

Cinqüenta Reais)

Justificativa e objetivo do aditivo: A vigência do presente
aditivo

IGARATA, 12 de Agosto de 2021.

terá

efeitos

retroagidos

desde

28/02/2021

até

27/06/2021, em se tratando de obras, vez que não se obteve a
resolução de todas as obrigações financeiras, permanecendo a
vigência contratual.

____________________________
ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA

Data da de assinatura: 17/06/2021

Prefeito
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TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 04/2020 -

realização

Processo Administrativo nº 2587/2019, da Tomada de Preços Nº

normas

de

Processo

estabelecidas

Seletivo

neste

Simplificado,

Edital

e

na

que

legislação

será

regido

correlata,

pelas

para

as

funções relacionadas:

02/2019.

a) MOTORISTA “A” - (TRANSPORTE ESCOLAR) – 40 h/s

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGARATÁ

b) Professor de Educação Básica II – PEB II (Inglês) – Hora/aula variável

CONTRATADA: RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME

OBJETO:

Contratação

de

empresa

especializada

em

obras

de

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

engenharia, referente a mão de obra, materiais e equipamentos para

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de

a revitalização, construção de palco e sanitários públicos na Praça 30

Comissão

de dezembro – Ramiro Gomes de Moraes, Igaratá/SP
Justificativa

da

rescisão:

Conforme

ajustado

entre

composta

por

três

servidores

(titulares

e/ou

suplentes)

designados através da Portaria nº158/2021.

as

partes,

a

presente rescisão se dá de forma amigável a partir de 17/06/2021,
qual seja a data da decisão do prefeito, diante da reunião de fls.

1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em
atas.
1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão
prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37,

03/05, previamente discutido nos autos de nº 3430/2021, nos termos

“caput”, da Constituição da República.

do art. 78, inciso XVII e 79, inciso II da Lei nº 8666/93.

1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado
integralmente no Diário Oficial Eletrônico do Município de Igaratá, e, no
site da prefeitura www.igarata.sp.gov.brsendo o seu extrato veiculado, ao

Data da de assinatura: 17/06/2021

menos uma vez, em jornal de circulação local.
1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo

Igaratá, 12 de agosto de 2021

Simplificado serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município
de Igaratá, disponível no site da prefeitura.
1.5 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos.
1.5.1 Os prazos somente começam a correr em dias úteis.

ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA

1.5.2 Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo

PREFEITO

vencido em dia em que não haja expediente.
1.6 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos
dos candidatos pela Comissão, conforme critérios definidos neste Edital.
1.7 A contratação será pelo prazo determinado de até 12 (doze) meses, de

NEGÓCIOS JURÍDICOS

acordo com o interesse e necessidade do Município de Igaratá e se regerá
pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, conforme art. 5º da Lei
Municipal nº 664/1989.

2. DA FUNÇÃO, DA ESCOLARIDADE, DA VAGA, DA CARGA HORÁRIA,

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA

DOS VENCIMENTOS E REQUISITOS PARA A FUNÇÃO.

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO.
EDITAL PSS Nº 01/2021/SEDUC

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGARATÁ, no uso de suas atribuições,
visando à contratação de pessoal, por prazo determinado junto à Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da
República, e Leis Municipais nº 664/1989 e 1.512/2010, torna pública a
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5.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato
deverá comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos
indicados no item 4.1, ou por intermédio de procurador munido de
instrumento público ou particular (com poderes especiais para realizar a
sua

inscrição

no

Processo

Seletivo

Simplificado),

apresentando,

em

ambos os casos, os seguintes documentos:
5.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente
preenchida e assinada.
5.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais
sejam: carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de
Segurança

Pública,

pelas

Forças

Armadas,

pela

Polícia

Militar,

pelo

Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como
documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM,
CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com
fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15).

2.1 Inscrição no Regime Geral de Previdência.
2.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e

5.1.2.1.

Para

os

pretendentes

ao

cargo

de

Motorista

“A”

(Transporte

Escolar) deverá ser apresentada cópia autenticada da Carteira Nacional de

previdenciários.
2.3 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles
estabelecidos para os demais servidores, sendo a apuração processada na

Habilitação – CNH.
5.1.3 Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no
Anexo II do presente edital, acompanhado de cópia autenticada dos títulos

forma do Regime Disciplinar, no que couber.
2.4 O exercício do cargo exigirá a prestação de serviços à noite, domingos e
feriados, em regime de plantão e/ou escala por ser considerado serviço
público ininterrupto e essencial, sujeito o uso de uniforme e frequência a

que comprovam as informações contidas no currículo.
5.1.4 Comprovante de quitação das obrigações eleitorais e militares.
5.1.4.1. A certidão de quitação eleitoral poderá ser extraída junto ao site do
TSE

cursos especializados.

<

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-

eleitoral >
5.1.4.2. Quanto às obrigações militares, apresentação do certificado de

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO:
As atribuições e funções constam no Anexo I que é parte integrante deste

reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo
masculino, observando o disposto no art. 74 da Lei Federal nº 4.375 de 17

Edital.

de agosto de 1964.
5.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelos

4. INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Comissão designada,
junto à sede do Município, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura SEDUC, sito na Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330 – Centro –
Igaratá/SP, no horário das 09h e 30min. às 11h e 30min. e das 13h às 17h, no

membros da Comissão, desde que o candidato apresente para conferência
os originais juntamente com a cópia.
6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
6.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 4.1, a Comissão publicará, no Diário
Oficial

prazo de 17/08/2021 a 20/08/2021.

Eletrônico

do

Município,

e,

no

site

da

prefeitura

www.igarata.sp.gov.br no prazo de um dia, edital contendo a relação

4.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo.
4.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita

nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.
6.2

aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital.

Os

candidatos

que

não

tiveram

as

suas

inscrições

homologadas

poderão interpor recursos escritos perante a Comissão, no prazo de um

4.3 As inscrições serão gratuitas.

dia,

mediante

a

apresentação

das

razões

que

ampararem

irresignação.

5. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO:
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6.2.1

No

prazo

de

um

dia,

a

Comissão,

apreciando

o

recurso,

poderá

reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a
constar no rol de inscrições homologadas.
6.2.3 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao
Prefeito Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá
ser motivada.
6.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item
6.1, no prazo de um dia, após a decisão dos recursos.

7. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS

7.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes
do Anexo II do presente Edital.
7.2 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de
avaliação.
7.3 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de
direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital.

5. O curso de exigência para inscrição à vaga não será considerado para a
pontuação.

7.4 Nenhum título receberá dupla valoração.
7.5 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos

6. Os cursos referentes ao item nº 4 somente serão considerados para
pontuação quando a expedição do certificado tiver ocorrido antes do

títulos apresentados, conforme os seguintes critérios:

período de início das inscrições.
7.5.1Títulos para a função de MOTORISTA “A” (TRANSPORTE ESCOLAR):

7. A comprovação da habilitação referida nos itens de nº 1 a 3 será feita
mediante a apresentação do CERTIFICADO do curso de pós-graduação de
Especialização e/ou do DIPLOMA do curso de pós-graduação de Mestrado
ou Doutorado, devidamente registrados. Não serão aceitas declarações ou
atestados de conclusão do curso, histórico escolar ou outra forma que não
a determinada acima.
8.

Títulos

sem

Certificados

conteúdo

Digitais

programático

deverão

conter

o

não

serão

código

de

pontuados.

autenticação

Os
para

conferencia da validade do respectivo código, pela comissão.
9. Não será considerado para a pontuação estágios/trabalho voluntário.
10. A experiência profissional deverá ser comprovada através de certidão
ou

atestados,

originais,

fornecido

pelo

empregador,

mediante

apresentação da CTPS, ou outros documentos idôneos que comprovem o
vínculo profissional e as respectivas atribuições.

7. O curso de exigência para inscrição à vaga não será considerado para a
pontuação.
8.

Os

cursos

8.

ANÁLISE

DOS

CURRÍCULOS

E

DIVULGAÇÃO

DO

RESULTADO

PRELIMINAR

referentes

ao

item

nº

6

somente

serão

considerados

para

pontuação quando a expedição do certificado tiver ocorrido antes do período
de início das inscrições.

8.1 No prazo de 01 (um) dia, a Comissão deverá proceder à análise dos
currículos.
8.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o

9. Títulos sem conteúdo programático não serão pontuados. Os Certificados
Digitais deverão conter o código de autenticação para conferencia da validade

resultado

preliminar

será

publicado

no

Diário

Oficial

Município de Igaratá,

do respectivo código, pela comissão.
9. Não será considerado para a pontuação estágios/trabalho voluntário.
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12.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e
abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos
estabelecidos neste edital.

autorizada

a

contratação

pelo

Prefeito,

será

convocado

o

primeiro

colocado, para, no prazo de 02 (dois) dias úteis manifestar interesse na
vaga, caso não manifeste interesse no prazo de 02 (dois) dias úteis terá

9. RECURSOS

sua convocação tornada sem efeito, tendo interesse na vaga o candidato
terá mais 5 (cinco) dias úteis para comprovar o atendimento das seguintes

9.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à
Comissão, uma única vez, no prazo comum de um dia.

condições:
12.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei;

9.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as
razões do pedido recursal.

12.1.2 Ter idade mínima de 18 anos para o cargo de Professor;
12.1.3

9.1.2 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da
Comissão, permitindo-se anotações.

12.1.4

9.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o
nome do candidato passará a constar no rol de selecionados.

Ter

idade

superior

a

21

anos

para

o

cargo

de

Motorista

“A”

(Transporte Escolar);
Apresentar

atestado

médico

exarado

pelo

serviço

oficial

do

Município, no sentido de gozar de boa saúde física e mental.
12.1.5 Comprovante de escolaridade e requisitos para as funções conforme

9.1.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao
Prefeito Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá
ser motivada.

item 2 deste Edital.
12.1.6

Apresentar

declaração

de

bens

e

rendas

conforme

modelo

disponibilizado pelo Município.
12.1.7 Estar em dia com as obrigações eleitorais (certidão de quitação

10. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE

eleitoral) e, se do sexo masculino, com as obrigações militares (carteira de

10.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por
dois

ou

mais

candidatos,

terá

preferência

na

ordem

classificatória,

sucessivamente, o candidato que:

reservista);
12.1.8 Certidão e Atestados de Antecedentes Criminais;
12.1.5 Documento comprobatório de não ter cometido nenhuma infração

10.1.1 Apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou
superior a sessenta anos, conforme art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003 e suas alterações – Estatuto do Idoso;

grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os
doze últimos meses, para o cargo de Motorista “A” (Transporte Escolar).
12.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente

10.1.3 Sorteio em ato público.

ou por telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a

10.2 O sorteio público ocorrerá conforme cronograma de execução – ANEXO
III, junto a sede da Prefeitura Municipal de Igaratá – Avenida Benedito
Rodrigues de Freitas, nº 330, Centro – Igaratá/SP.

certeza da ciência do interessado.
12.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não
atendimento das condições exigidas para a contratação, serão convocados

10.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos
recursos e antes da publicação da lista final dos selecionados.

os demais classificados.
12.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será
de 02 (dois) anos, prorrogável, uma única vez, por igual período, de

11.

DIVULGAÇÃO

DO

RESULTADO

FINAL

DO

PROCESSO

SELETIVO

SIMPLIFICADO

acordo com o interesse e necessidade do Município de Igaratá.
12.5

11.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu
julgamento, a Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao

No

período

de

validade

do

Processo

Seletivo

Simplificado,

pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados.

Prefeito Municipal para homologação, no prazo de um dia.
11.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação
geral dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de
validade do Processo Seletivo Simplificado.

13. DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
12. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
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13.1 O candidato que vier a ser contratado deverá apresentar junto ao
Departamento Pessoal o original e cópia dos seguintes documentos:

REGINA CÉLIA FORTES

- Carteira de identidade- CPF- CTPS-PIS/PASEP;

Secretária Municipal de Educação e Cultura

- Título de Eleitor com comprovante da última eleição ou certidão de
quitação eleitoral;
- Diploma do curso profissional específico e requisitos conforme o item 2.

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PSS 01/2021/SEDUC

- Comprovante de escolaridade;
- Declaração de bens;
- Comprovante de serviço militar, se do sexo masculino;

Liliene de Paiva Andrade Prianti

- Certidão de casamento;

Membro

- Certidão nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- 01 foto 3x4
- Nº Telefone

Elizabeth Aparecida da Silva

- Comprovante de residência (atual)

Membro

- Demais documentos que vierem a ser solicitados pelo Setor de Recursos
Humanos no momento da convocação.

Ana Claudia de Oliveira Assis
Membro

13.2. O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda,
que não atender ou satisfazer a todas as condições estabelecidas neste
Edital, por ocasião da sua contratação terá anulados, como consequencia,

ANEXO I

todos os atos decorrentes de sua inscrição, mesmo que habilitadas nas
provas e etapas, e que o fato seja constatado posteriormente.
13.3. O local de trabalho obedecerá à necessidade do serviço, de acordo com

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:

escala a ser estabelecida pela Prefeitura Municipal de Igaratá.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS

1-MOTORISTA “A” (TRANSPORTE ESCOLAR):

14.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação
ou

classificação

do

candidato,

valendo

para

esse

fim

a

publicação

do

Descrição

Analítica:

conduzir

veículos

automotores

destinados

ao

transporte de passageiros, transporte escolar e de cargas; recolher o

resultado final.

veículo a garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia,

14.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os

comunicando qualquer defeito por ventura existente; manter o veículo

seus endereços.

em perfeitas condições de funcionamento;

14.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse

zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do

público, poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente

transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada;

no edital, conforme dispuser a legislação local.

promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o

14.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela

funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e

Comissão designada.

indicadores

Igaratá, 13 de agosto de 2021.

verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como

de

direção;

providenciar

a

fazer reparos de emergência;

lubrificação

quando

indicada;

calibração dos pneus; executar tarefas afins.

2 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – INGLÊS
Descrição Analítica: Organizar e promover as atividades educativas

ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
em

Prefeito Municipal

estabelecimentos

exprimirem-se

de

através

Ensino

de

Fundamental,

atividades

levando

relacionadas

à

as
área

crianças
e

a

Língua

Estrangeira, visando seu desenvolvimento educacional e social, e executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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ANEXO II
CURRÍCULO

3.3.3 MESTRADO
PARA

PROCESSO

SELETIVO

SIMPLIFICADO

–

EDITAL

PSS

Nº

01/2021/SEDUC

Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Ano de conclusão: _______________________________________________________

1. DADOS PESSOAIS

3.3.4 MESTRA

1.1 Nome completo: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.2 Filiação: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.3 Nacionalidade: __________________________________________________________
1.4 Naturalidade: ___________________________________________________________
1.5 Data de Nascimento: _____________________________________________________
1.6 Estado Civil: ____________________________________________________________
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
3.3.5 DOUTORADO
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
3.3.6 PÓS-DOUTORADO (PhD)
Curso / área: _______________________________________________________________

2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: ___________________________________
2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: ___________________________________________
2.3 Número de Registro da CNH (Cargo de Motorista “A”): _______________________
2.3 Título de Eleitor _________________ Zona: ______________ Seção: ______________
2.4 Número do certificado de reservista: _______________________________________
2.5 Endereço Residencial: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________

Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
4. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

2.6 Endereço Eletrônico: _____________________________________________________
2.7 Telefone residencial e celular: ____________________________________________
2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: __________________________
_________________________________________________________________________
3. ESCOLARIDADE

3.1

ENSINO

Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

FUNDAMENTAL

INCOMPLETO

(

)

ENSINO

FUNDAMENTAL

COMPLETO ( ) ENSINO MÉDIO INCOMPLETO ( ) ENSINO MÉDIO INCOMPLETO (
) ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO ( ) ENSINO SUPERIOR COMPLETO ( )
Instituição(ões) de Ensino: ____________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________

Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________

3.2 GRADUAÇÃO
Curso: ____________________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________

Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________

3.3 PÓS-GRADUAÇÃO

Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________

3.3.1 ESPECIALIZAÇÃO
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________

Carga horária: _____________________________________________________________

Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

3.3.2 ESPECIALIZAÇÃO
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
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Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________
Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________
Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________
Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________
Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________
Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________
Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________
Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________

Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________
Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________
Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________

Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________
Instituição onde trabalhou: ___________________________________________________
_
Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Carga horária: _____________________________________________________________
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Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________
Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________

Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________
Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Carga horária: _____________________________________________________________

EDITAL PSS Nº 01/2021/SEDUC

Instituição onde trabalhou: ____________________________________________________

CARGO: _________________________________________________________________

Cargos ocupados ou funções exercidas: _________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________

DADOS PESSOAIS:

Carga horária: _____________________________________________________________
NOME:__________________________________________________________________
DATA NASCIMENTO: _____/_____/_____
RG: _______________________ÓRGÃO EXPEDIDOR DO RG: ________ UF:______

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

CPF: ______________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

SEXO: ____________________ ESTADOCIVIL: __________________________________
ESCOLARIDADE: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DADOS RESIDENCIAIS:
ENDEREÇO:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______________________________________________________

Nº : __________ COMPLEMENTO:_____________ BAIRRO:________________________
CIDADE:.______________________ESTADO: ____________ CEP:___________________

ANEXAR

OS

DOCUMENTOS

COMPROBATÓRIOS

DE

TODOS

OS

ELEMENTOS

DECLARADOS NESTE ANEXO.

TELEFONE: ( ___ ) ____________________ CELULAR : (___ )______________________
EMAIL: ___________________________________________________________________

Declaro

Igaratá/SP, ____ de ______________de 2021.

serem

verídicos

condicionalidades

do

os

dados

Processo

informados

Seletivo

e

manifesto

Simplificado

a

ciência

constantes

no

e

o

aceite

EDITAL

PSS

das
Nº

01/2021/SEDUC, referentes à contratação temporária para as funções supracitadas, as quais

________________________________________

encontro-me apto(a) a exercer.

Assinatura do Candidato
Igaratá, ________ de _____________ de 2021.

ANEXO III
_________________________________________

CRONOGRAMA

DO

PROCESSO

SELETIVO

SIMPLIFICADO

–

EDITAL

PSS

Assinatura do Candidato

Nº

01/2021/SEDUC

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PSS Nº 01/2021/SEDUC

Inscrição nº________

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL PSS Nº 01/2021/SEDUC
CARGO: __________________________________________________________________
NOME:____________________________________________________________________
DATA NASCIMENTO: _____/_____/_____
RG: ________________________________ CPF:_________________________________

_______________________________________
Responsável p/inscrição
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IGARATÁ, 10 DE AGOSTO DE 2021
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