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EDITAL Nº 001/2017 

 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO 

 

O MUNICIPIO DE CRISTALINA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTALINA, inscrito sob o CNPJ 

14.288.978/0001-05, no uso de suas atribuições legais, torna público a 

realização do Processo Seletivo Simplificado de nº 001/2017, para contratação 

de assistentes sociais e psicólogos, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Promoção Social e Trabalho de Cristalina, em caráter 

excepcional, na forma do art. 37, IX da CFBR/88, e lei Municipal nº 1.784/2006. 

A contratação, neste caso, se justifica pelo tempo necessário de 06 (seis) 

meses prorrogáveis por mais 06 (meses) ou até novo recrutamento via 

concurso público, pela necessidade temporária de excepcional interesse 

público, Lei municipal nº 1.784/2006, IV e pelo fato de inexistir quantidade de 

candidatos aprovados em concurso público, capaz de suprir o déficit de 

pessoal para a função mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de assistentes 

sociais e psicólogos, a serem lotados na Secretaria Municipal de Promoção 

Social e Trabalho, pelo período de 06 meses, contados da data de assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, até realização de 

concurso público; 

1.2. A inscrição será gratuita 

1.3. O resultado final será publicado no site da Prefeitura Municipal de 

Cristalina-GO,  http://www.cristalina.go.gov.br/site; em jornal de grande 

Circulação, DOE e DOU, e no Placar oficial do Município. 

1.4. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação 

das normas e condições estabelecidas neste Edital e na legislação supracitada, 

não cabendo, portanto, alegação de desconhecimento; 

http://www.cristalina.go.gov.br/site
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1.5. A convocação dos candidatos obedecerá à ordem de classificação 

publicada no site oficial da Prefeitura Municipal de Cristalina-GO, 

http://www.cristalina.go.gov.br; em jornal de grande Circulação, no DOE e 

DOU, e no Placar oficial do município. 

1.6. O contrato por prazo determinado extinguir-se-á: 

1.6.1. Pelo término do prazo contratual; 

1.6.2. Por iniciativa da administração pública; 

1.6.3. Por iniciativa do contratado. 

1.7. A remuneração para assistente social será de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) e para psicólogo será de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

1.8. Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo Simplificado, que 

vierem a ser convocados, atuarão nos Programas, Projetos e Serviços da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. 

1.9. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis nos 

portais   www.cristalina.go.gov.br/site/ , para consulta e impressão. 

1.10. DAS DESCRIÇÕES SUMÁRIAS 

Realização do Processo Seletivo Simplificado de nº 001/2017, para contratação 

de assistentes sociais e psicólogos, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, em caráter excepcional. 

 

2- DO OBJETO/CARGOS 

 

2.1 Assistente Social  

2.1.1 Atribuições 

Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos as famílias 

usuárias do CRAS/CREAS; Planejamento e implementação do PAIF/PAEFI; 

Mediação de grupos de famílias do PAIF/PAEFI; Realização de atendimento 

particularizado e visitas domiciliares as famílias; Desenvolvimento de atividades 

coletivas e comunitárias no território; Realização de Busca Ativa no território e 

desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência de 

situações de risco; Acompanhamento das famílias e adolescentes em 

descumprimento das condicionalidades; Alimentação do sistema de 

informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de 

http://www.cristalina.go.gov.br/
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forma coletiva; Articulação das ações que potencializem as boas experiências 

no território de abrangência; Realização de encaminhamento, com 

acompanhamento para a rede sócioassistencial; Realização de 

encaminhamentos para serviços setoriais; Participação em reuniões, 

planejamentos das ações, rotinas de atendimentos, organização de 

encaminhamentos, fluxo de informações, procedimentos e estratégias junto a 

equipe e coordenadora da unidade; Registro de informações sobre 

atendimento, encaminhamento e acompanhamento às famílias; Demais ações 

na área de atuação junto à Equipe Volante do CRAS/CREAS; Acolhida, oferta 

de informações e realização de encaminhamentos as famílias usuárias do 

Bolsa Família; Realização de atendimento particularizado e visitas domiciliares 

as famílias de acordo com a demanda do programa Bolsa família e suas 

condicionalidades; Acolhida; escuta; estudo social; Diagnóstico 

socioeconômico; Elaboração de relatórios e/ou prontuários (Plano de 

Acompanhamento Individual e/ou Familiar); Realização de acompanhamento; 

Realização de visitas domiciliares a familiares e/ou pessoas de referência, 

sempre que possível, com vistas ao resgate ou fortalecimento de vínculos; 

Informação, comunicação e defesa de direitos; Referência e contra referência; 

Orientação e suporte para acesso à documentação pessoal; Orientação e 

encaminhamentos para a rede de serviços locais; Articulação da rede de 

serviços sócio assistenciais; articulação com outros serviços de políticas 

públicas setoriais; Articulação interinstitucional com os demais órgãos do 

Sistema de Garantia de Direitos; Mobilização de família extensa ou ampliada; 

mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; 

Mobilização para o exercício da cidadania; Articulação com órgãos de 

capacitação e preparação para o trabalho; Estímulo ao convívio familiar, grupal 

e social; Estímulo à participação dos usuários na definição das ações 

desenvolvidas ao longo do acompanhamento; Alimentação de sistema de 

informação, registro das ações e planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas; Acompanhamento de unidades institucionais de acolhimento, 

abrigo, casas, lares; 
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2.2 Psicólogo  

2.2.1 Atribuições  

Realização das atividades que compõem o PAIF/PAEFI (acolhida; ações 

particularizadas; acompanhamento familiar particularizado ou em grupo, de 

acordo com as especificidades socioterritoriais e encaminhamentos);  

Identificação de situações de vulnerabilidade e risco social, e oferta dos 

serviços ou encaminhamento para outros serviços, conforme necessidades; 

Participação de reuniões periódicas com a equipe de referência do 

CRAS/CREAS, organizadas pelo coordenador, tanto para planejamento quanto 

para avaliação dos resultados; Registro de informações sobre atendimento, 

encaminhamento e acompanhamento às famílias; Demais ações na área de 

atuação junto à Equipe Volante do CRAS/CREAS; Acompanhamento das 

famílias e adolescentes em descumprimento das condicionalidades; 

Alimentação do sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e 

planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação das ações que 

potencializem as boas experiências no território de abrangência; Realização de 

encaminhamento, com acompanhamento para a rede sócioassistencial; 

Realização de encaminhamentos para serviços setoriais; Participação em 

reuniões, planejamentos das ações, rotinas de atendimentos, organização de 

encaminhamentos, fluxo de informações, procedimentos e estratégias junto a 

equipe e coordenadora da unidade; Acolhida; escuta; estudo social; 

Diagnóstico socioeconômico; Elaboração de relatórios e/ou prontuários (Plano 

de Acompanhamento Individual e/ou Familiar); Realização de 

acompanhamento; Realização de visitas domiciliares a familiares e/ou pessoas 

de referência, sempre que possível, com vistas ao resgate ou fortalecimento de 

vínculos; Informação, comunicação e defesa de direitos; Referência e contra 

referência; Orientação e suporte para acesso à documentação pessoal; 

Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; Articulação da 

rede de serviços socioassistenciais; articulação com outros serviços de 

políticas públicas setoriais; Articulação interinstitucional com os demais órgãos 

do Sistema de Garantia de Direitos; Mobilização de família extensa ou 

ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; 

Mobilização para o exercício da cidadania; Articulação com órgãos de 
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capacitação e preparação para o trabalho; Estímulo ao convívio familiar, grupal 

e social; Participação em reuniões, planejamentos das ações, rotinas de 

atendimentos, organização de encaminhamentos, fluxo de informações, 

procedimentos e estratégias junto a equipe e coordenadora da unidade; 

Estímulo à participação dos usuários na definição das ações desenvolvidas ao 

longo do acompanhamento; Alimentação de sistema de informação, registro 

das ações e planejamento das atividades a serem desenvolvidas; 

Acompanhamento de unidades institucionais de acolhimento, abrigo, casas, 

lares. 

 

3. DO QUADRO DE VAGAS 

 

3.1. Quadra de Vagas (Contratação imediata) 

FUNÇÃO/  

NOMENCLATURA 

Nº. DE 

VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 

Assistente Social 05 30h semanais R$ 2.200,00 

Psicólogos 04 40h semanas R$ 2.500,00 

 

 

3.2. Quadro de Vagas (Cadastro Reserva) 

FUNÇÃO/ 

NOMENCLATURA 

Nº. DE 

VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 

Assistente Social 05 30h semanais R$ 2.200,00 

Psicólogos 04 40h semanas R$ 2.500,00 

 

Firmada a contratação, o profissional será lotado, por contrato, no local 

necessário para atender a modulação aprovada pela Secretaria de Promoção 

Social.  

 

4 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO (OBRIGATÓRIOS) E 

DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS: 
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O Ato da Inscrição será a Entrega dos Títulos do Candidato, onde o 

mesmo terá que estar munido dos respectivos documentos: CURRÍCULO e 

cópia autenticada em cartório dos DOCUMENTOS PESSOAIS, 

REQUISITOS E TÍTULOS. 

4.1. Documentos necessários: 

4.2. Comprovante de Pedido de Inscrição em Processo Seletivo Simplificado 

devidamente assinado. 

4.3. Cópia autenticada do documento de identidade com foto. 

Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos 

de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas 

pelos órgãos fiscalizadores de Exercício Profissional (ordens, conselhos etc.); 

passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do 

Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 

federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 

habilitação. 

4.4. Comprovante de inscrição do candidato no CPF, sendo considerados 

válidos os seguintes documentos: 

- Número de inscrição no CPF em um dos documentos solicitados no subitem  

- Comprovante de Inscrição no CPF emitido pelas entidades conveniadas à 

Receita Federal (Banco do Brasil, Correios e Caixa Econômica Federal); 

- Comprovante de Inscrição no CPF impresso a partir da página da Receita 

Federal na Internet; 

- Cópia autenticada do cartão do CPF. 

4.5. Cópia autenticada de DIPLOMA ou HISTÓRICO ESCOLAR que comprove 

a escolaridade mínima exigida (superior completo). 

4.6. Cópia autenticada de documento que comprove a inscrição no Conselho 

Regional da classe. 

4.7. Cópia autenticada de documento que comprove o requisito de no mínimo 

03 meses de EXERCÍCIO PROFISSIONAL na função de Assistente Social 

e/ou Psicólogo, devidamente especificado conforme o item 5 deste Edital. 

4.8. Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha de TODOS 

documentos de comprovação do(s) REQUISITO(s). 
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4.9. Demais documentos exigidos no quadro de título dos item 5.1. 

 

5. DO CADASTRAMENTO E DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS  

5.1. Ocorrida a habilitação documental, incluindo nesta a profissional mínima, 

com a apresentação do diploma de curso de graduação, bem como carteira 

profissional de registro no Conselho Regional Profissional, a classificação 

ocorrerá levando-se em conta os seguintes critérios: 

 

TÍTULOS Pontuação 

máxima 

Experiência profissional, devidamente comprovada, de no mínimo 03 

meses na funções do CRAS/CREAS/CRAS VOLANTE/Bolsa família, 

ou entidade de acolhimento. (cópia da declaração/certidão de tempo 

de serviço ou cópia do contrato de trabalho, em papel timbrado da 

empresa ou instituição contratante com CNPJ, datados e assinados, 

informando o período da contratação (com início e fim, se for o caso) e 

a função desenvolvida.)  

4 

Especialização na área de assistência social (para o cargo de 

assistente social ) e para psicólogo (para o cargo de psicólogo): 1,0 

(um) ponto por certificado. 

2 

Participação em curso com duração mínima de 16h (dezesseis horas) 

de atualização e/ou aperfeiçoamento na área em que está 

concorrendo à vaga, devidamente comprovada: 0,5 (cinco décimos) 

ponto por certificado apresentado; 

2 

Participação em congresso, conferência, simpósio, seminário, na área 

em que está concorrendo à vaga, devidamente comprovada, por meio 

de certificado de participação que contenha a carga horária do 

respectivo evento: 0,5 (cinco décimos) de ponto por certificado 

apresentado; 

2 

Total 10 

 

5.2. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE  
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Havendo empate entre os/as classificados/as, o desempate obedecerá à 

seguinte ordem, em favor do/a:  

 

5.2.1. candidato/a que obtiver maior pontuação no item experiência 

profissional; 

5.2.2. permanecendo o empate candidato/a que obtiver maior pontuação no 

item escolaridade e titulação;  

5.2.3. permanecendo o empate, candidato/a com maior idade. 

 

6. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 

 

6.1. A inscrição será efetivada pessoalmente na sede da Secretaria Municipal 

de Promoção Social e Trabalho, através de preenchimento de guia de inscrição 

e apresentação da documentação devida. 

 

6.2. A inscrição poderá ser realizada e estará disponível a partir das 08h do dia 

08/05/2017 até às 17:00h do dia 23/05/2017. 

 

6.3. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e 

correto preenchimento dos dados da ficha de inscrição. A Secretaria Municipal 

de Promoção Social e Trabalho não se responsabilizará por eventuais 

prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados. 

 

6.4. Ao candidato é obrigatória a assinatura do Comprovante de Pedido de 

Inscrição em Processo Seletivo Simplificado. Na impossibilidade da assinatura 

do candidato haverá necessidade de apresentar no ato da inscrição procuração 

autenticada, devidamente assinada pelo candidato, bem como cópia 

autenticada do documento de identidade do procurador, no qual conste sua 

assinatura. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade 

pelas informações prestadas por seu procurador. 

 

7 – DAS IMPUGNAÇÕES 
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7.1 – Qualquer impugnação ao Edital ou de qualquer ato deste procedimento, 

deverá ser formulado por escrito e protocolado na Secretaria Municipal de 

Promoção Social e Trabalho, não tendo o mesmo efeito suspensivo no 

certame;  

7.2 – As impugnações serão analisadas pela Secretária de Promoção Social 

após parecer jurídico fundamentado e informações do DRH da Secretaria 

Municipal de Promoção Social e Trabalho; 

7.3 – Qualquer impugnação somente será aceita se formulada em até 01 (um) 

dias útil da edição do ato impugnado e, no mesmo prazo, será editado o 

resultado de sua análise. 

 

 
8 – DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1. A contratação dos habilitados será mediante a apresentação da 

documentação a ser solicitada, devendo ser apresentada junto do DRH da 

Secretaria Municipal de Promoção Social e Trabalho, devendo os atos serem 

encaminhados ao Controle Interno e informados eletronicamente ao Tribunal 

de Contas dos Municípios, via DRH-Prefeitura; 

8.2. As condições de provimento e exercício do cargo são as constantes da 

minuta do contrato, e da legislação do Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos Municipais; 

8.3. O Regime Previdenciário é o RPPS-INSS, conforme preceitua o art. 40,§13 

da Constituição Federal. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. Nenhuma indenização será devida aos participantes desta seleção 

simplificada; 

9.2. A qualquer tempo poderá ser revogado ou cancelado este procedimento 

de seleção, ou com edição de ato justificado do Chefe do Poder Executivo 

Municipal; 

9.3. No ato da contratação será declarado, pelo CONTRATADO, que não 

exerce outro emprego, ou função em respeito a vedação constante do art. 37, 
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XVI da Constituição Federal; Edital e informações junto ao DRH na Secretaria 

Municipal de Administração, em horário de expediente. 

9.4. Os candidatos classificados para cadastro reserva do Processo Seletivo 

Simplificado serão chamados conforme necessidade da Administração. 

9.5. Os casos omissos neste presente Edital serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora.  

 

 

Cristalina, aos 04 de Maio de 2017. 

 

 

 

MARLEIDE FERNANDES DO COUTO DE BARROS  

Secretaria Municipal de Promoção Social e Trabalho. 
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ANEXO I DO EDITAL Nº 001/2017 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO  

 

 

Dados Pessoais:  

Nome do Candidato: _______________________________________________ 

Sexo: ( ) M    ( ) F     Data de nascimento: __/__/____ 

RG: ______________________ Órgão Expedidor: __________ 

CPF: ___________________ PIS: __________________  

Nome da mãe: __________________________________________________  

Endereço: ___________________________________________, N°:_____ 

Complemento: ____________________ Bairro: ________________  

Cidade: __________________ UF: ____  CEP:____________  

Telefone residencial: _________________ Telefone comercial: _________________ 

Telefone celular: ________________  

E-mail: ____________________________ 

Área de Conhecimento: 

Titulação: ( )graduação ( )especialização ( )mestrado ( )doutorado  

 

Documentação:  

1. Nacionalidade brasileira: ( ) Sim ( ) Não  

2. Nacionalidade estrangeira (português), com comprovada condição de igualdade e 

gozo dos direitos políticos.: ( ) Sim ( ) Não  

3. Quite com as obrigações eleitorais ( ) Sim ( ) Não 

4. Quite com as obrigações militares (sexo masculino): ( ) Sim ( ) Não  

5. Cópia legível da carteira de Identidade e CPF: ( ) Sim ( ) Não  

6. Cópia legível do comprovante de residência: ( ) Sim ( ) Não  

7. Cópia legível (frente e verso) do diploma de conclusão de curso superior e/ou de 

maior titulação: ( ) Sim ( ) Não  

8. Cópia do curriculum vitae documentado: ( ) Sim ( ) Não  

 

 

Informações Adicionais:  
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1. Candidato é responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas no 

requerimento de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou do 

não preenchimento de qualquer campo daquele campo;  

2. A inscrição poderá ser efetuada por terceiros. A procuração deverá ser com 

finalidade especifica para inscrição do processo seletivo para professor substituto, não 

havendo necessidade de reconhecimento de firma em cartório:  

3. A inscrição no processo seletivo implica, no reconhecimento e a tácita aceitação, 

pelo candidato, das condições estabelecidas.  

4. Não será admitida, sob nenhuma hipótese, complementação documental fora do 

prazo de inscrição;  

 

PROTOCOLO DE ENTREGA Processo Seletivo Simplificado para Assistente Social e 

Psicólogos: 

 

______________________________________________________________ Data: 

_____/_____/_____. Assinatura do recebedor 
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ANEXO II DO EDITAL Nº 002 /2017 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

 

 

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTALINA, inscrito 

no CNPJ sob nº 14.288.978/0001-05, com sede na Rua Getúlio Vargas, Centro, 

nesta Cidade, representada pela Senhora MARLEIDE FERNANDES DO COUTO DE 

BARROS, brasileira, casada, administradora, portadora do CPF nº 768.337.801-10 e 

C.I n° 3553793-2ª via, SSP/GO, residente e domiciliada nesta cidade, denominada 

CONTRATANTE e de outro(a) Senhor(a) 

___________________________________________________________ brasileira(o), 

inscrito(a) no RG sob  nº. _________________________________________, CPF 

sob nº __________________________________, PIS/PASEP sob o nº 

__________________________, residente e domiciliado (a) 

___________________________________________________________________, 

que será lotado (a) na Secretaria de Promoção Social, doravante designado 

CONTRATADO, tem justos que mutuamente aceitam e outorgam, nos termos do ar. 

37, inciso IX da Constituição Federal c/c a Lei Municipal nº 1.784, de 20 de fevereiro 

de 2006, conforme as disposições constantes das cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Constitui objeto deste contrato o labor funcional, por prazo determinado, as funções do 

cargo de ______________________, com carga horária semanal de _____ horas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

É fixada a vigência deste contrato por prazo determinado de 06 (seis) meses, 

prorrogável por igual período. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

A qualquer tempo as partes poderão comunicar a intenção de rescindir, desde que 

assim o façam por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

DA RESCISÃO 

 

No final do contrato ou no caso de rescisão anterior, a CONTRATANTE procederá ao 

acerto de verbas de saldo de vencimentos, férias proporcionais e 13º salário. 
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Será entendido como abandono do serviço público, independente de procedimento de 

aferição, o não comparecimento do CONTRATADO, por um período superior a 30 

(trinta) dias sem justificativa legal. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DE VENCIMENTO 

A CONTRATANTE pagará o vencimento do cargo de _________________________, 

correspondente a ___ ( ) horas semanas, acrescido das vantagens normais. 

CLÁUSULA QUINTA – DA MAJORAÇÃO SALARIAL 

O vencimento base pactuado poderá ser majorado na mesma proporção dos demais 

servidores efetivos do Município. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Este contrato será empenhado na seguinte dotação orçamentária: 

_____________________________, do orçamento vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Cristalina – GO, para dirimir as dúvidas oriundas do 

presente contrato. 

E assim, estando justos e contratados, firmam este instrumento perante duas 

testemunhas, 

 

Cristalina, ____________________ 

 

 

MARLEIDE FERNANDES DO COUTO DE BARROS  

Secretaria de Promoção Social. 

 

CONTRATANTE 

 

 

__________________________ 

CONTRATADO 

CPF Nº:_____________________ 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª. Nome: ____________________________________CPF nº: 

__________________ 

2ª. Nome: ____________________________________CPF nº: __________________ 
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ANEXO III DO EDITAL Nº 002 /2017 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

 

DECLARAÇÃO DE FUNÇÃO 

 

Eu _________________________________________________________ ,  

portador(a) do RG __________________________,Órgão Emissor/Estado:  

_________/____,  CPF: _______________________, PIS/PASEP: 

_______________________, Carteira de Trabalho Nº_____________ Série 

_________ Estado _____,  residente  no endereço 

______________________________________________________________ na 

cidade de _________________________, Estado ______________________,declaro 

para os devido fins de admissão ao Serviço Público Municipal, responsabilizando-me 

penal e administrativamente por falsidade ou incorreção, que não exerço cargo, 

emprego ou função atividade no âmbito do Serviço Público Federal, Estadual ou 

Municipal, ou ainda em Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de 

Economia Mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente 

pelo Poder Público, bem como não percebo proventos decorrentes de aposentadoria 

em cargo ou função pública, não estando outrossim, em gozo de licença para tratar de 

interesses particulares. 

 

 

Cristalina/GO, _____ de ________________de 2017. 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmo a presente. 

 

 

 

 

Assinatura do (a) interessado (a) 
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ANEXO IV DO EDITAL Nº 002 /2017 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

MODELO DE RECURSO 

 

Nome completo:________________________________________________________ 

Número da identidade: 

___________________________________________________ 

Número da inscrição: ____________________________________________________ 

Função pretendida:______________________________________________________ 

Fundamentação e argumentação lógica  

Data ______/__________/_________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Nestes termos, 

Peço Deferimento, 

 

 

________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO V DO EDITAL Nº 001/2017 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 

Publicação do Edital na Imprensa Oficial 04/05/2017 

Período de Inscrições 08/05/2017 a 

23/05/2017 

Análise dos documentos 24/05/2017 

Publicação dos Candidatos Aprovados e Classificados 25/05/2017 

PRAZO de Recursos relativos a lista de aprovação 26/05/2017 

Análise de recursos e publicação das decisões 29/05/2017 

Publicação do Resultado Final após Recursos no 
Diário Oficial 

30/05/2017 

Publicação da Homologação do Processo Seletivo 
Simplificado 

30/05/2017 

 


