
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP 37945-000 Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200  

São José da Barra/MG 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO N.º__________ 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019 
 OPERÁRIO, OPERADOR DE MÁQUINAS E PEDREIRO 

Nome do candidato: 

 

RG CPF Data de Nascimento 

 

Endereço 

 

Número CEP Complemento 

Bairro 

 

Cidade Estado 

Telefone Telefone E-mail 

 

Operário(    )                      Operador de Máquina                      (    ) Pedreiro 

Anexar, enumerar e rubricar as cópias dos documentosjuntados no ato da inscrição e fazer referência ao item que se enquadra. 
 

Assinale com um X os documentos que instruem a inscrição:  
(  ) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada;  
(  ) Cópia simples da Carteira de Identidade;  
(  ) Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física; 
(  ) Cópia simples do comprovante de Residência; 
(  ) Cópia simples do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;  
(  ) Comprovante de Escolaridade em conformidade com a habilitação exigida; 
(  ) Cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação (para o cargo de motorista);  
(  ) Comprovação de experiência profissional;  
(  ) Comprovação de formação acadêmica; 
(  ) Carta de concessão de aposentadoria, em caso de o candidato se declarar aposentado; e 
(  ) Termo de Procuração com firma reconhecida em cartório, bem como cópia simples do documento de identidade do procurador, em se    
      tratando de inscrição por procuração.  
(  ) Outros _______________________________________________________________________ 
 

Declaro que juntei ________ (__________________________________________) folhas referentes aos títulos apresentados. 
                                                           (N° de folhas)                     (N° de folhas por extenso) 

____________________________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) CANDITADO(A) OU PROCURADOR LEGAL 

 

I. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Título Documento Apresentado N.º de 

Pontos (*) 
Alfabetizado Declaração de próprio punho         (   ) 00 
Ensino Médio Completo Diploma ou equivalente                 (   ) 05 
Ensino Fundamental Completo Diploma ou equivalente                 (   ) 10 

(*) Será pontuado apenas o maior nível de escolaridade apresentado. 
 
II. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PLEITEADA 

Função Experiência Profissional na Área 
Apresentação de Tempo de 

Serviço 

Reservado à 
Comissão 

Nota 
Valor 

Máximo 

 
Operário Efetivo exercício na área pleiteada (   ) Sim                      (   ) Não 

 
180 

Operador de Máquina Efetivo exercício na área pleiteada (   ) Sim                      (   ) Não  180 
Pedreiro Efetivo exercício na área pleiteada (   ) Sim                      (   ) Não  180 

* Para tempo de experiência concomitante não será pontuado duas vezes no mesmo item. 
 



              PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP 37945-000 Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200  

São José da Barra/MG 

ATENÇÃO: 
 Os documentos para a comprovação dos títulos deverão estar legíveis, sem rasura e devidamente formalizados pela instituição de referência. 
 Não serão aceitos documentos fora da data, horário e locais indicados para as inscrições. 
 Os certificados deverão conter impressa a carga horária, sem a qual não será efetuada a avaliação pertinente. 
 As certidões referentes à comprovação de efetivo exercício profissional no magistério deverão expressar claramente a descrição das atividades 

desenvolvidas, bem como ser expedida em formulário próprio e devidamente reconhecida pela autoridade competente em papel timbrado na instituição 
de ensino. 

 Em hipótese alguma, será devolvida qualquer documentação apresentada. 
 

 

 

DECLARAÇÃO 
 
Declaro sob as penas da Lei, serem verdadeiras todas as informações prestadas nesta Ficha de Inscrição, bem 
como a autenticidade dos documentos apresentados, estando de acordo com as normas deste Edital. Declaro 
ainda, ter conhecimento das exigências mínimas previstas no Edital que regulamenta o Processo Seletivo, e que 
aceito e atendo a todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para o exercício da função ora pleiteada, 
comprometendo-me, ainda, a sua devida comprovação, quando exigida. Declarao ainda ter o nível de 
escolaridade exigida para o exercício na função pleiteada. 
 
Declaro para os devidos fins que, na presente data, não sou aposentado(a) 
 

____________________________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) CANDITADO(A) OU PROCURADOR LEGAL 

 

 

OBSERVAÇÃO (Reservada à Comissão Examinadora): 
 

(    ) Inscrição Deferida. 
(    ) Inscrição Indeferida.                           Obs:______________________________________________________________ 

 

Assinatura da Comissão 
Examinadora 

1) Marilane Lara da Silva Souza 

2) Marly Alves Alcântara  

3) Guilerme Silveira Dias 

 
 
 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO – EDITAL N.º 002/2019 
OPERÁRIO, OPERADOR DE MÁQUINA E PEDREIRO 

 
 
 
 
 

       ________________________________________________________ 
Data de Inscrição: ________/________/_________                               Assinatura do responsável pelo recebimento da inscrição 

 
 

Nome do Candidato: 

 

RG CPF FICHA DE INSCRIÇÃO Nº 

 

Operário(    )                      Operador de Máquina                      (    ) Pedreiro 


