
ANEXO IV 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

Nome: ___________________________________________________________________________________________ 

CPF: ________________________________           RG: ____________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________________________ Estado: ___________________________________ 

Data de Nascimento: _____/______/______  Telefone: __________________________________________________ 

Nome da Mãe: ____________________________________________________________________________________ 

Nome do Pai: ____________________________________________________________________________ 

Cargo Pretendido: _________________________________Local: __________________________________ 

PNE: (  ) SIM   (  ) NÃO   Tipo: _________________________________________________________________________ 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não, em 
caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário). 
 
[_] NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 
[_] NECESSITA DE PROVA ESPECIAL/ TIPO DE PROVA: _______________________________________________ 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção 
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres). 

 

CALCULO DA PONTUAÇÃO OBTIDA PELO CANDIDATO PARA PROVAS DE TÍTULOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO:  

Atividade Pontos Atribuídos  Pontos Obtidos 
a) Atualização pedagógica - Cursos de 
formação continuada realizados na área 
de educação que contemplem 
conhecimentos didáticos - curriculares e 
de políticas educacionais, com limite 
máximode 2,0 pontos. 
Serão considerados apenas os 
realizados nos últimos 03 anos. 

1,0 (um) ponto: para cada 40 
horas. 

 

b) Declaração Tempo de Serviço na 
rede Municipal de Ensino em Nova 
Ubiratã, com limite máximo de 2,0 
pontos. 
 

0.5 (meio) ponto para cada ano 
de exercício desempenhado, 
comprovado por meio de 
declaração emitida pelo 
Departamento Pessoal. 

 

c) Formação acadêmica – deve-se 
contar apenas um certificado, 
correspondente a maior formação, com 

Especialização: 1 ponto 
Licenciatura Plena na área de 
atuação: 0,5 pontos 

 



limite máximode 1,0 pontos. 
 

Magistério: 0,5 
Ensino Médio: 0,5 
 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  

 
Observações: 
a) A comprovação dos dados acima se dará mediante entrega de cópias autenticadas ou acompanhadas com os 
respectivos originais para fins de autenticação. 
b) A ausência de documentos comprobatório das informações implicará em eliminação do candidato. 
 

 

 

Campo a ser preenchido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Nova Ubiratã / MT 

Número da Inscrição: _________________________ 

Recebido por: ____________________________________Data: _____/______/____________  

 

 

Declaro que tomei conhecimento do Edital do Processo Seletivo Simplificado 001/2013 e que as declarações 
acima são verdadeiras. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



ANEXO V 
 
 
 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
Candidato: (a) ________________________________________________________________ 
 
Ins. Nº ______________________________________________________________________ 
 
RG __________________________________ CPF __________________________________ 
 
Cargo pretendido _____________________________________________________________ 
 
Pontuação informada (prova de títulos) ____________________________________________ 
 
Assinatura do candidato ________________________________________________________ 
 
Responsável pela conferência ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VI 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 

Á 

Comissão de Elaboração e Aplicação do Teste Seletivo 

Nova Ubiratã/MT. 

 

Nome do Candidato:______________________________________________________________ 

Nº. daInscrição:______________Concorrido a:_________________________________________ 
 

Marque abaixo o tipo de recurso: 

1. (   ) Erro na grafia do nome ou endereço. 
2. (   ) Gabarito Oficial: questão(ões) nº ____. 
3. (   ) Erro ou omissões nos cadernos de provas de múltipla escolha. 
4. (   ) Resultado das provas de múltipla escolha. 
5. (   ) Erro ou omissão na classificação final. 
6. (   ) Outros. 

Letras de Forma, Digitar ou datilografar a justificativa do recurso, de forma objetiva, com embasamento. 

 

Nova Ubiratã, MT/______de________________de 2013.                          ________________________________ 

 Assinatura do candidato 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


