ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I – FORMULÁRIO PARA CURRÍCULO – MONITOR ESCOLAR

INSCRIÇÃO Nº

1 – REGRAS:
a) Proceder a leitura da íntegra do Edital.
b) Imprimir o Anexo I – Formulário para Currículo, preencher com letra legível, datar e assinar;
c) Proceder à digitalização em um único arquivo no formato PDF, não superior 15mb, que deverá ser denominado com o
NOME/SOBRENOME do concorrente (ex. Fulano de Tal), na seguinte ordem: c.1) Formulário para Currículo; c.2) Certificado
de Conclusão de Ensino Médio Magistério e/ou Diploma ou Atestado de Conclusão da Graduação em Pedagogia e/ou Diploma
ou Atestado de Conclusão da Graduação nas demais Licenciaturas e/ou Comprovante de Matrícula no curso de Pedagogia ou
qualquer curso superior na área da Educação (Licenciatura) do 5º semestre em diante;
d) Acessar a página inicial do serviço de e-mail, selecionar a opção “ESCREVER MENSAGEM”, em seguida, no campo
“PARA/DESTINATÁRIO” inserir o endereço eletrônico do Município de Veranópolis, exclusivo para recebimento de inscrições –
pssveranopolis2021@gmail.com, mencionando no local “ASSUNTO” o número, o ano e a função escolhida (exemplo. Assunto:
PSS nº 15/2021 – Monitor Escolar), por fim inserir como ANEXO o arquivo em formato PDF e ENVIAR o e-mail. Além das
informações supracitadas, nenhum texto deverá ser escrito no corpo do e-mail.
2 – DADOS DO CANDIDATO (preencher):
Nome completo
Data de Nascimento

Idade

RG nº
CPF nº
Endereço
(Rua/Nº/Bairro/Cidade/CEP)
Telefone (com DDD)
E-mail
3 – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS (preencher somente as duas primeiras colunas):
PONTUAÇÃO POR
TÍTULO

CATEGORIA

Ensino
Médio
Magistério/Normal
(certificado de conclusão)

5,0 pontos

Curso Superior Completo – Pedagogia
(atestado de conclusão de curso ou
diploma da graduação)

4,0 pontos

Curso Superior Completo – demais
Licenciaturas na área da Educação
(atestado de conclusão de curso ou
diploma da graduação)

3,0 pontos

Cursado até o 4º semestre da
Graduação em Pedagogia ou qualquer
curso superior – Licenciaturas, na área
da
educação
(comprovante
de
matrícula do 5º semestre em diante)

2,0 pontos

PONTUAÇÃO MÁXIMA

ESPAÇO PARA
AVALIAÇÃO DA
COMISSÃO
(pontos por categoria)

CANDIDATO
(preencher)
Quantidade

Pontuação

Quantidade

Pontuação

Quantidade

Pontuação

Quantidade Total

Pontuação Total

10,0 pontos

TOTAL:

OBS: A pontuação máxima considerada para avaliação será de 10,0 (dez) pontos, o que ultrapassar esse limite não será valorado.

Declaro, sob as penas da lei, a veracidade das informações prestadas, bem como, das cópias de todos os documentos
anexados.

Veranópolis, RS, ______/______/______.

_________________________________________
Assinatura do Candidato.
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