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ANEXO I 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE: ____________________________________ 

 

Nome do Candidato (a): _____________________________________________________________________  

CPF nº: __________________________________________________________________________________  

Identidade nº   SSP _____________________________________                                                                                                                                                      

Data de Nascimento: _____/______/________      Telefone: _________________________________________ 

Nome da Mãe: _____________________________________________________________________________ 

Endereço:  ________________________________________________________________________________ 

Bairro:   Cidade:  ___________________________________ 

 

           Data ____/_____/_____. 
 
 

Assinatura do Candidato (a) 

 
 
Observação: 

Esta ficha deverá ser preenchida e assinada pelo (a) candidato (a) e ser entregue ou enviada por e-mail 

junto com os demais documentos no ato da inscrição. 

 

 
 
COMPROVANTE DO CANDIDATO 

Cortar 

Nome do candidato (a):    

Cargo:____________________________________________________________________________________ 

CPF.:   Identidade nº  

Telefone:     

Data: / /_______. 

 
 
 

Assinatura do Membro da Comissão Permanente de Seleção  
Responsável pelo recebimento da Inscrição 
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ANEXO II 

 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 

1. Dados Pessoais: 
 

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: 
 

2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor:  __________________________________________________ 

2.2 Cadastro de Pessoa Física - CPF:    _______________________________________________________  

2.3 Endereço Residencial:  

2.4 Endereço Eletrônico: ___________________________________________________________________ 

2.5 Telefone: ____________________________________________________________________________  

 
 

3. Escolaridade: 

 
3.1 Graduação em: 
(   ) Psicologia  (   ) Serviço Social: 

Instituição de Ensino:                                                                                                                                       

Ano de conclusão:  

 

3.3 Pós - Graduação: 

Curso:   

Instituição de Ensino:   ______________________________________________________________________                                                                                                                                      

Ano de conclusão:   

 

3.4 Mestrado: 

Curso /área: __ 

Instituição de Ensino:                                                                                                                                        

Ano de conclusão:    
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3.5 Doutorado: 

Curso /área: __ 

Instituição de Ensino:                                                                                                                                        

Ano de conclusão:   

 

4. Curso de capacitação com duração mínima de 40 horas: 

 
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:   

 

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:   
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5. Participação em simpósios, congressos, seminários e capacitações na área de formação: 
 

Nome do Evento:______  _ 

Instituição Promotora do Evento                                                                                                                    

Data de início: Data da conclusão:   

Carga horária:    

 

Nome do Evento:    

Instituição Promotora do Evento                                                                                                                   

Data de início: Data da conclusão:   

Carga horária:     

 

Nome do Evento:    

Instituição Promotora do Evento  _________                                                                                                                 

Data de início: Data da conclusão:   

Carga horária:  _ 

 

Nome do Evento:    

Instituição Promotora do Evento                                                                                                                   

Data de início: Data da conclusão:   

Carga horária:   

 

Nome do Evento:     

Instituição Promotora do Evento                                                                                                                      

Data de início: Data da conclusão:    

Carga horária:  __ 

 

6. Experiência Profissional na área de formação: 

 
Nome da Empresa ou Órgão público   

Área de Atuação:                                                                                                                                               

Data de início: Data da conclusão:  

 

 

Miranorte-TO, / /2022. 

 
 

 

Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO III 
 

 

DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

 
 

Estou ciente: 

 
a) Da proibição de acumulação de cargos, empregos e funções públicas nos Poderes da União, Estados e 

Municípios, incluindo-se autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, à exceção das hipóteses 

previstas no art. 37, XVI e XVII da Constituição da República. 

 
b) Que o currículo e outros documentos apresentados para a seleção pelo candidato (a) poderá ser visto pelos 

demais candidatos (as), afim de garantir a ampla transparência deste Processo Seletivo. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Assinatura do Candidato (a) 

  CPF nº:_____________________________ 

Dcto Identidade nº: ____________________ 
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ANEXO IV 

 

 
BAREMA PARA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E ENTREVITA 

 Dados do (a) candidato (a): 

 Nome:_______________________________________________________________________________ 

 CPF:________________________________________________________________________________ 

 RG:______________________________________________________________SSP_______________ 

 

 

Item 
 

Número máximo 
a ser 

apresentado 

Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Total 

Pontuação 
aferida 

1) Titulação*   
 

 

  

Especialização 1 5  
30 Mestrado 1 10 

Doutorado 1 15 

2) Participação em 
simpósios,congressos, 

seminários e capacitações na 
área, nos últimos 5 anos; 

 
5 

 
2 

 
10 

 

3) Curso de capacitação  na 

área, com duração mínima 
de 40 horas, nos últimos 5 
anos. 

 

6 

 

5 

 

30 

 

Experiência Profissional na 
área de formação, a partir de 
12 meses. 

 

 
 

  
10 

 

Entrevista   20  

 
 
 *A pontuação máxima do item 1 é de 30 pontos, não serão contabilizados os itens 

ultrapassados da pontuação máxima do Barema. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do (a) Candidato (a) 
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