
 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 
 

 
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO PARA 

ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO. 

 

 ANTONIO VILSON BERNARDI, Prefeito Municipal de Iraí/RS, no uso de suas 

atribuições legais, visando à contratação de pessoal em caráter emergencial por prazo 

determinado, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados a realização de 

Processo de Seletivo Simplificado, amparado em excepcional interesse público 

devidamente reconhecido com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal, que será 

regido pelas normas estabelecidas neste Edital e demais legislações municipais 

correlatas, com base na análise de currículos. 

 

1- Para a área da Saúde: 

 

CARGOS 

 

QUANTID

ADE 

 

REGIME DE 

TRABALHO 

 

ESCOLARIDADE 

MÍNIMA 

 

PADRÃO DE 

VENCIMENTO 

 

Odontólogo 01 

 

20 horas Superior completo 

em  Odontologia e 

registro profissional 

no Conselho 

Regional de 

Odontologia (CRO). 

Padrão 8 

Auxiliar de 

Saúde 

Bucal 

01 40 horas Ensino Médio 

Completo com 

certificado de curso  

de auxiliar de 

Salário mínino 

nacional. 



saúde bucal, ou 

comprovação 

mínima de 6 meses 

ano de esperiência. 

Técnico de 

Enfermagem 

01 40 horas Ensino Médio 

Completo, 

Diploma de 

Técnico em 

Enfermagem e 

registro 

profissional no 

Conselho Regional 

de Enfermagem 

(COREN). 

Padrão 6 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

    1.1   O Processo Seletivo Simplificado será avaliado por comissão composta por  

três servidores, designados através da Portaria. 

1.1.1 A avaliação dos currículos para as vagas será registrada em ata. 

1.2 O edital do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no painel 

de       publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico no endereço 

www.irai.rs.gov.br, no mínimo 05 (cinco) dias antes do encerramento das 

inscrições. 

1.3 Os demais atos e decisões inerentes a este Processo Seletivo Simplificado serão 

publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio 

eletrônico. 

1.4 Os prazos definidos neste edital observarão as disposições da legislação 

municipal    pertinente. 

1.5 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos 

pela Comissão, conforme critérios definidos neste edital. 

1.6 Os aprovados preencherão vagas existentes nas respectivas funções, bem como, 

substituirão necessidades temporárias provenientes de licença prêmio, licença 



maternidade, licença para tratamento de saúde e aposentadoria, no decorrer do 

prazo  de validade do Processo Seletivo. 

1.7 A rescisão do contrato poderá ser feita a qualquer momento a critério do Município  

levando em conta o interesse público. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES TEMPORÁRIAS: 

2.1 As funções temporárias de que trata este Processo Seletivo Simplificado 

correspondem ao exercício das funções, conforme Quadro de Cargos e Salários, Lei 

Municipal Nº 1.369/1992, e alterações posteriores. 

 

1.CATEGORIA FUNCIONAL:  ODONTÓLOGO 

2.PADRÃO DE VENCIMENTO:  08 

3.ATRIBUIÇÕES: 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Fazer o diagnóstico e tratamento das doenças e lesões da 

polpa dentária e dos tecidos periapiciais, empregando procedimentos clínicos, para 

proporcionar a conservação dos dentes. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Restaurar e obturar dentes, valendo-se de meios clínicos 

para manter a vitalidade pulpar; realizar procedimentos cirúrgicos, efetuando remoções 

parciais ou totais do tecido pulpar, para conservação do dente; executar tratamento dos 

tecidos periapiciais, fazendo cirurgia ou curetagem apical, aplicação de flúor para 

proteger a saúde bucal: fazer tratamento biomecânio na luz dos condutores 

radioculares, empregando instrumentos especiais e medicamentos, para eliminar os 

germes causadores de processos infecciosos periapcial; infiltrar medicamentos 

antissépticos e detergentes no interior dos confutos infectados, utilizando  instrumental 

próprio, para eliminar o processo infeccioso; executar vedamento dos condutos 

radiculares, servindo-se de material obturante para restabelecer a função dos mesmos, 

fazer esquema das condições da boca e dos dentes dos pacientes, fazer registros e 

relatórios dos serviços executados, difundir os preceitos de saúde pública odontológica, 

através de aula, palestras, artigos escritos, etc, executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

a) Geral: carga horária de 20 horas semanais. 



b) Especial: intervenção junto a população local. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:  

- Instrução: Superior completo com habilitação legal para o exercício da profissão. 

- Idade mínima: 18 anos 

- Outros: de acordo com requisitos estabelecidos no Processo Seletivo. 

RECRUTAMENTO: 

Processo seletivo simplificado. 

 

1.CATEGORIA FUNCIONAL:  TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

2.PADRÃO DE VENCIMENTO:  06 

3.ATRIBUIÇÕES: 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Primar pelo bom atendimento ao paciente que busca o 

Centro de Saúde; humanizar a assistência de enfermagem; reconhecer seu lugar e 

assumir postura técnica frente ao paciente; solidariedade e coletividade entre os 

funcionários da equipe. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Observar, reconhecer os sinais de sintomas; executar ações 

de tratamento simples; verificação dos sinais, estrutura e peso; administração de 

medicamentos por intramuscular, intravenosa, conforme prescrição médica; 

administração de medicamentos por via oral; executar tarefas referentes à conservação 

e administração das vacinas, bem como a execução da burocracia; realizar limpeza do 

material de curativos, preventivo de câncer e demais equipamentos do centro de saúde; 

auxiliar na execução dos programas de saúde e educação em saúde; integrar a equipe 

de saúde; executar  outras tarefas correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

a) Geral: carga horária de 40 horas semanais. 

b) Especial: orientação e assistência ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:  

- Instrução: 2° grau completo em técnico de enfermagem. 

- Idade mínima: 18 anos 

- Outros: de acordo com requisitos estabelecidos no Edital do Processo Seletivo. 

RECRUTAMENTO: 



Processo seletivo. 

 

1.CATEGORIA FUNCIONAL:  AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  

2.PADRÃO DE VENCIMENTO:  03 

3.ATRIBUIÇÕES: 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atividades relacionadas sempre sob a supervisão do 

cirurgião-dentista, compete ao auxiliar em saúde bucal, organizar, auxiliar, manipular, 

higienizar  executar atividades em consultório dentário. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 

supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: 

1) Organizar e executar atividades de higiene bucal; 

2) Processar filme radiográfico; 

3) Preparar o paciente para o atendimento;  

4) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; 

5) Manipular materiais de uso odontológico; 

6) Selecionar moldeiras; 

7) Preparar modelos em gesso; 

8) Registrar dados e participar da análises das informações relacionadas ao 

controle administrativo em saúde bucal; 

9) Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, 

equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; 

10) Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 

11) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e 

descarte de produtos e resíduos odontológicos; 

12) Desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção de riscos ambientais e 

sanitários; 

13) Realizar em equipe levantamento de necessidade em saúde bucal; 

14) Adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

a) Geral: carga horária de 40 horas semanais. 

b) Especial: intervenção junto a população local. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:  



- Instrução: Ensino Médio com habilitação legal para exercício da profissão; 

- Idade mínima: 18 anos 

- Outros: de acordo com requisitos estabelecidos em edital do Processo Seletivo. 

RECRUTAMENTO: 

Processo seletivo. 

 

3. INSCRIÇÕES: 

3.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente na Secretaria Municipal de  

Saúde, sito à Rua Torres Gonçalves, 537, Iraí – RS, no período compreendido 

entre: 

 

DIAS: 11 a 17 de janeiro de 2023 

HORÁRIO: 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h. 

3.2 A documentação para a inscrição do candidato deverá ser apresentada em 

em envelope, contendo os seguintes dizeres: 

 

3.3 Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

3.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação 

das normas estabelecidas neste edital. 

3.5 Não será cobrada taxa de inscrição. 

3.6 Em caso de inscrição em mais de uma área é necessário a apresentação de 

todos os documentos em cada cargo pretendido. 

 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO: 

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá 

comparecer  pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 

3.1, ou por intermédio de procurador, munido de instrumento público ou particular 

de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo 

Prefeitura Municipal de Iraí/RS 

 
Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023. 



Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, em envelope 

identificado e  lacrado, os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição anexo II deste edital; 

b) Cópia de documento de identidade oficial com foto; 

c) Currículo conforme anexo III com os respectivos comprovantes; 

d) Comprovação de Registro Profissional, para o cargo de Odontólogo 

e de Técnico  de enfermagem  e de Auxiliar de Saúde Bucal. 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1 a Comissão publicará, no painel de 

publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no prazo de 02 

(dois) dias, edital contendo a relação nominal dos candidatos que tiverem suas 

inscrições homologadas e a pontuação preliminar. 

5.2 Candidatos que não apresentarem toda a documentação exigida no item 4.1 não 

terão suas inscrições homologadas. 

5.3 Os candidatos que não tiverem as suas inscrições homologadas e/ou não 

concordarem com a pontuação preliminar poderão interpor recursos escritos 

perante a Comissão, conforme item 7 deste edital. 

 

6. FORMATAÇÃO DO CURRÍCULO PARA APRESENTAÇÃO: 

6.1 Apresentar, currículo de habilitação (anexo III) com os respectivos comprovantes 

de  cursos e de experiência declarada para o cargo e área que o candidato esteja 

inscrito. 

6.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de cem (100) pontos. 

6.3 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de 

avaliação. 

6.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de 

direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos nos quadros 

abaixo. 

6.5 Nenhum título receberá dupla valoração. 

6.6 A classificação dos candidatos será feita através da pontuação dos títulos 

apresentados, em uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes 

critérios: 



 

FUNÇÃO: ODONTÓLOGO 

Especificação Pontuação 

mínima 

Pontuação 

máxima 

Escolaridade mínima exigida para o 

desempenho da função. 

------- ----- 

Diploma ou Certificado de Curso de 

Pós- Graduação em nível de Especialização. 

 

20 

 

20 

Diploma ou certificado de Curso de 

Pós- Graduação em nível de Mestrado. 

 

10 

 

10 

Cursos na área da saúde com carga 

horária mínima de 40 (quarenta) horas, a partir 

de 2019. 

05 pontos para cada 

40 horas 

ininterruptas de 

duração. 

 

20 

Tempo de serviço público ou privado no 

exercício da profissão (em ano completo) 

comprovado, de maneira detalhada, na forma 

preconizada pela legislação (CTPS para 

emprego, certidão para cargo público, 

contrato ou equivalente). 

 

10 pontos para cada 

ano completo na 

área da saúde. 

 

50 

Total  100 pontos 

 

      Função: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

Especificação Pontuação mínima Pontuação 

máxima 

Escolaridade mínima exigida para o 

desempenho da função: Diploma de Técnico em 

Enfermagem e registro profissional no Conselho 

Regional de Enfermagem (COREN). 

  

---- 

 

--- 

Cursos de atualização e aperfeiçoamento 

relacionados à área da saúde, a partir de 2019. 

05 pontos para cada  

no mínimo 40 horas 

 

 



ininterruptas de 

duração. 

30 

Tempo de serviço público ou privado no 

exercício como Técnico em Enfermagem (em 

anos) comprovado, de maneira detalhada, na 

forma preconizada pela legislação (CTPS para 

emprego, certidão para cargo público, contrato 

ou equivalente).  

10 pontos para cada 

6 (seis) meses, 

(desconsideradas 

as frações menores) 

de atuação. 

 

 

 

70 

Total  100 

pontos 

 

 

       Função: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Especificação Pontuação mínima Pontuação 

máxima 

Escolaridade 

mínima exigida para o desempenho da função 

  

---- 

 

--- 

Cursos de atualização e aperfeiçoamento 

relacionados à área da saúde, a partir de 2019. 

 

05 pontos para cada 

no mínimo 40 horas 

ininterruptas de 

duração. 

 

 

30 

Tempo de serviço público ou privado no 

exercício como auxiliar de saúde bucal. 

10 pontos para cada 

6 (seis) meses, 

(desconsideradas 

as frações menores) 

de atuação. 

 

 

70 

Total  100 

pontos 

 

6.7 Somente serão classificados no Processo Seletivo Simplificado os candidatos 

inscritos que atingirem um mínimo de 30% da pontuação dos critérios estabelecidos na 



tabela do item 6.6, deste Edital. 

 

7. RECURSOS: 

7.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à 

Comissão, uma única vez, no prazo comum de um dia. 

7.2 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do 

pedido recursal. 

7.3 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, 

permitindo-se anotações. 

7.4 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. 

7.5 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. 

7.6 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no 

prazo de um dia, após a decisão dos recursos. 

 

8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

8.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação aos critérios recebidos por 

dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, 

sucessivamente, o candidato que: 

Para todos os candidatos: 

1º - Apresentar maior pontuação obtida com experiência profissional; 

2° - Apresentar maior pontuação obtida com cursos de atualização e 

aperfeiçoamento  relacionados com a área a partir de 2019; 

3º - Sorteio em ato público, se persistir o empate. 

8.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na 

presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, 

correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do 

interessado. 

8.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos 

e antes da publicação da classificação final. 



9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 

9.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimato o seu 

julgamento, a Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao 

Prefeito Municipal para homologação, no prazo de um dia. 

9.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos 

candidatos aprovados, quando, então passará afluir o prazo de validade do 

Processo              Seletivo Simplificado. 

 

10. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: 

10.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a 

contratação pelo Prefeito, será convocado o primeiro colocado e, sucessivamente, 

pela ordem de classificação, para no prazo de 05 (cinco) dias, prorrogável uma 

única  vez, a critério da Administração, comprovar o atendimento das seguintes 

condições: 

 Comprovante de escolaridade; 

 Carteira de Identidade - RG; 

 Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento e de filhos (se tiver); 

 Título Eleitoral; 

 Cartão do PIS/PASEP; 

 Certidão de quitação com as obrigações militares (somente para o 

sexo   masculino); 

 Atestado de sanidade físico-mental; 

 Comprovante de residência; 

 Alvará de folha corrida; 

 1 foto 3x4 de frente; 

 Apresentar comprovante de conta bancária; 

 Outros documentos que eventualmente a legislação exigir; 

 Declaração de Bens. 

10.2 A convocação do candidato classificado será realizada por telefone, correio 

eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do 

interessado. 



10.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não 

atendimento das condições exigidas para a contratação, serão convocados os 

demais classificados, observando-se a ordem classificatória crescente. 

10.4 No prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado, em havendo 

a rescisão contratual, poderá ser chamada para contratação pelo tempo 

remanescente, os demais candidatos classificados, observando-se a ordem 

classificatória. 

 

11. PERÍODO DO CONTRATO TEMPORÁRIO: 

11.1 O período de contratação é de 12  meses, podendo ser renovado por igual 

período, enquanto perdurar a necessidade. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado 

final. 

12.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços e contatos. 

12.3 É permitida a inscrição para ambas áreas. 

12.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela 

Comissão designada. 

12.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 

(01)  um ano, a partir da homologação final, podendo ser prorrogado por 

igual período. 

Iraí/RS, 09 de janeiro de 2023. 

 

ANTNIO VILSON BERNARDI 

       Prefeito Municipal 



ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2023 

 

Descrição Dias Período 

Período de abertura das Inscrições 03 dias 11,12,13,16  e 

17 de janeiro 

de 2023 

Publicação da relação dos inscritos e pontuação preliminar 1 dia 19/01/2023 

Período para interposição de recursos referente à homologação 1 dia      20/01/2023 

Divulgação da homologação e pontuação final dos inscritos e 

critérios de desempate 

1 dias 23/01/2023 

Julgamento/decisão dos recursos pela Comissão e aval pelo Prefeito 1 dia 24/01/2023 

Sorteio público de candidatos inscritos e com mesma pontuação 1 dia 25/01/2023 

Divulgação da classificação final dos inscritos após o sorteio 1 dia 26/01/2023 

 

 

Iraí/RS, 09 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Antonio Vilson Bernardi 
Prefeito Municipal 

 

 

 



ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 01/2023 

           INSCRIÇÃO N.º____________________________________________________ 

CARGO DA INSCRIÇÃO: ______________________________________________ 

1. DADOS PESSOAIS: 

1.1 Nome completo: _________________________________________________ 

1.2 Filiação (pai e mãe): ______________________________________________ 

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 Título de Eleitor:______________________ Zona:________ Seção: ________ 

2.4 Endereço Residencial:  ______________________________________________ 

2.5 Telefone residencial: (___)________________ Celular:(___)________________ 

2.6 E-mail: __________________________________________________________ 

 

3. ESCOLARIDADE: 

3.1 ENSINO MÉDIO 

3.1.1 Instituição de Ensino: ____________________________________________ 

3.1.2 Ano de Conclusão: _____________________________________________ _ 

3.2 ENSINO SUPERIOR: 

3.2.1 Instituição de Ensino:  _____________________________________________ 

3.3 Ano de conclusão: ________________________________________________ 

3.4 OUTRAS INFORMAÇÕES: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Iraí, ___ de ____________de  2023.  

 

 

_________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 



ANEXO III 

CURRÍCULO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS 

NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2023 

 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1 Nome completo:___________________________________________________ 

 

2. ESCOLARIDADE 

2.1 GRADUAÇÃO 

Curso:_____________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:  _________________________________________________ 

Ano deconclusão:  ____________________________________________________ 

2.2 PÓS-GRADUAÇÃO 

2.2.1 ESPECIALIZAÇÃO 

Curso / área: ________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:  ______________________________________________ 

Ano de conclusão:  ___________________________________________________ 

2.2.2 MESTRADO 

Curso / área: _________________________________________________________ 

Instituição de ensino:__________________________________________________ 

Ano de conclusão: ____________________________________________________ 

 

3. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO 

 

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:  ___________________________________ 

 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: __________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Iraí – RS,____de__________de 2023 

 

 

 

_______________________ 

Assinatura do Candidato 



ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

 

 

Eu,  , portador (a) da carteira de 

identidade nº ___, inscrito no CPF nº ______________________, 

residente e  domiciliado   na(o) _________  _______, 

DECLARO, sob as penas da lei, que as cópias dos documentos apresentados no ato da 

inscrição para o referido Processo Seletivo, são autênticos e condizem com o documento 

original. 

 

Iraí,..........de ...................de 2023. 

 

 

 

 


