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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017 

Edital de processo seletivo simplificado para contratação por 

prazo determinado 

   A Prefeita Municipal de Pedro Avelino, no uso de suas atribuições, torna público o 

presente edital para teste seletivo simplificado destinado ao provimento de vagas por prazo determinado, 

pela necessidade temporária e de excepcional interesse público afim de compor a equipe da Prefeitura nas 

áreas gerais de nível médio e superior, conforme o disposto neste edital e com base no art. 37, IX, da 

Constituição Federal, no art. 43 da Lei Municipal nº 738/17 e no Decreto Municipal nº 07/17. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1      A seleção, de que trata o presente Edital, tem por objetivo o provimento de vagas POR TEMPO 
DETERMINADO por profissionais de nível médio e superior, cujas funções, requisitos estão descritas no ANEXO I 
e deste Edital. 
1.2 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de uma Comissão composta por dois 
servidores, designados através de Portaria fixada na sede da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino.   
1.3  A seleção dos candidatos será feita mediante Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional e 
Entrevista. 
1.4 O julgamento do Processo Seletivo Público Simplificado ficará sob a responsabilidade da Comissão, 
especialmente designada para este fim. 
1.5 Todos os atos inerentes a este Processo Seletivo Simplificado serão publicados no painel de publicações 

oficiais da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino situada na Praça Pedro Alves Bezerra, n.º 266, Centro - 
Pedro Avelino-RN. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 A inscrição implica conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e 
sobre as quais os inscritos não poderão alegar desconhecimento.  

2.2 As inscrições serão realizadas nas dependências da Prefeitura Municipal, situada na Praça Pedro Alves 
Bezerra, n.º 266, Centro - Pedro Avelino-RN na data de 04 de maio de 2017 das 08 às 12:00 e das 14 às 17 
hs. 
2.3 No ato da inscrição, o candidato deverá preecher Formulário de Inscrição, com todos os documentos 
comprobatórios em anexo. 
2.3.1 Deverão ser entregues junto com o Formulário de Inscrição cópias dos seguintes documentos: 
a. Carteira de identidade; 
b. CPF; 
c. Comprovante de Residência; 
d. Carteira de Trabalho; 
e. Currículo Profissional (ao currículo deverá estar anexado todos os documentos que comprovam o grau de 
formação, especialização e etc). 
2.3.3 O candidato deverá comparecer pessoalmente OU por intermédio de procurador munido de procuração 
com firma reconhecida em cartório. 
2.4 As inscrições serão gratuitas. 
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3 DA SELEÇÃO  
3.1 A seleção será realizada através de dois instrumentos de avaliação:  
a) Análise de Currículo valendo no máximo 5,0 pontos  
b) Entrevista valendo 5,0 pontos  
3.2 A análise Curricular compreenderá os dados pessoais, curso regular (Ensino Médio/Superior), cursos de 
formação e aperfeiçoamento na área especifica, e ainda, experiência de trabalho nas áreas pretendidas no 
Municipio, conforme se especifica abaixo: 
 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSONAL 

 

CRITÉRIOS Comprovante/Descrição Pontuação Qtd Máxima de 
Comprovações 

Pontuação 
Máxima 

Formação Certificado de curso de 
formação em área 
correlata ou não. 

01 ponto para cada 
curso de formação 

05 05 

Tempo de Experiência no 
Exercício da Profissão na 
área pública 

Experiência profissional na 
função que concorre, sem 
sobreposição de tempo 
com outro vínculo 
empregatício. 

01 ponto para cada ano 
completo de exercício na 
atividade profissional 

05 anos 05 

Tempo de Experiência no 
Exercício da Profissão na 
área privada 

Experiência profissional na 
função que concorre, sem 
sobreposição de tempo 
com outro vínculo 
empregatício. 

01 ponto para cada ano 
completo de exercício na 
atividade profissional 

05 anos 05 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSONAL 

NÍVEL MÉDIO 

CRITÉRIOS  Comprovante/Descrição  Pontuação  Qtd Máxima de 
Comprovações  

Pontuação 
Máxima  

Formação  Certificado de curso de 
formação, de no mínimo 
16h, na área de atuação 
ou em área correlata.  

01 ponto para cada 
curso de formação  

05  05  

Tempo de Experiência no 
Exercício da Profissão na 
área pública  

Experiência profissional na 
função que concorre, sem 
sobreposição de tempo 
com outro vínculo 
empregatício.  

01 ponto para cada ano 
completo de exercício na 
atividade profissional  

05 anos  05 

Tempo de Experiência no 
Exercício da Profissão na 
área privada  

Experiência profissional na 
função que concorre, sem 
sobreposição de tempo 
com outro vínculo 
empregatício.  

01 ponto para cada ano 
completo de exercício na 
atividade profissional  

05 anos  05  

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSONAL 

NÍVEL SUPERIOR 

CRITÉRIOS  Comprovante/Descrição  Pontuação  Qtd Máxima de 
Comprovações  

Pontuação 
Máxima  

Especialização  Título de especialista, 
reconhecido pelo 
Ministério da Educação 

03  01  03  
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(MEC)  

Curso de Graduação  Certificado de curso de 
graduação, na área de 
atuação.  

02  01  02  

Tempo de Experiência no 
Exercício da Profissão na 
área pública  

Experiência profissional na 
função que concorre, sem 
sobreposição de tempo 
com outro vínculo 
empregatício.  

01 ponto para cada ano 
completo de exercício na 
atividade profissional  

05 anos  05 

Tempo de Experiência no 
Exercício da Profissão na 
área privada  

Experiência profissional na 
função que concorre, sem 
sobreposição de tempo 
com outro vínculo 
empregatício.  

01 ponto para cada ano 
completo de exercício na 
atividade profissional  

05 anos  05  

 
3.3 O resultado da análise curricular será fixado na sede da Prefeitura na data provável de 5 de Maio. 
3.4 Os candidatos selecionados para a entrevista serão aqueles aptos na análise currícular, tendo em vista 
os critérios estabelecidos pelos cargos específicos. 
3.4.1 As entrevistas serão realizadas nos dias 08 de Maio de 2017, na sede da Prefeitura de Pedro Avelino 
das 08 às 12:00 e das 14 às 17 hs. 
 
4 DO RESULTADO 
4.1 Os candidatos serão classificados se obtiverem média igual ou superior a 6,0 somadas a pontuação 
curricular e da entrevista. 
4.2 Concluída a Seleção, a Comissão encaminhará o resultado do Processo Seletivo para a publicação na 
sede da Prefeitura na data provável de 9 de maio de 2017. 
 
5 DOS RECURSOS  
5.1 Os candidatos poderão interpor recurso administrativo no prazo de um dia útel a contar da publicação 
oficial do resultado preliminar.  
5.2 Os recursos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, através de 
requerimento dirigido à Comissão de processo Seletivo Simplificado, conforme modelo constante neste 
Edital Anexo III.  
5.3 Serão indeferidos os recursos que não atenderem os subitens 5.1. e 5.2.  
5.4 A Comissão Interna de processo Seletivo Simplificado publicará o resultado final da avaliação dos 
eventuais recursos apresentados, com nova lista de classificação, se alterada.  
 
6 DA HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO FINAL  
6.1 O resultado final será homologado pela Prefeita Municipal e publicado, na data provável de 12 de maio 
de 2017.   
 
7 DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO  
7.1 O candidato aprovado será contratado através de contrato por tempo determinado, observando os 
prazos estabelecidos no art. 5º do Decreto Municipal nº 07/2017.  
7.2  O candidato por ocasião da contratação deverá entregar a seguinte documentação:  
a) Certidão negativa da Justiça Eleitoral;  
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b) Declaração negativa de acumulação de cargo público e de vencimentos e proventos;  
c) Diploma ou documento equivalente comprovando a escolaridade mínima exigida para o cargo 
devidamente registrado no MEC ou na instituição que o expediu;  
d) Título de eleitor e comprovação de estar em dia com as obrigações eleitorais;  
e) Certificado Militar que comprove estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;  
f) Cadastro de Pessoa Física da Secretaria da Receita Federal (CPF);  
g) Certidão de nascimento e/ou casamento;  
h) Certidão de nascimento dos filhos até 14(quatorze) anos;  
i) Carteira de Identidade;  
j) Cartão do PIS ou PASEP;  
k) 01 (uma) foto 3x4, recente e sem uso prévio;  
l) Declaração de dependentes para imposto de renda.  
7.2.1 Os documentos pessoais deverão ser entregues em cópias reprográficas acompanhadas do original.  
7.3 Ficam desde já advertidos os candidatos de que a não apresentação da documentação exigida para a 
posse no prazo legal implica na desistência da vaga. 
 
8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
8.1 O candidato que faltar a qualquer uma das etapas do Processo Seletivo por qualquer impedimento 
estará automaticamente eliminado.  
8.2 A convocação do candidato obedecerá rigorosamente à ordem de classificação no processo.  
8.3 O classificado que for convocado deverá comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, 
para entrega dos documentos necessários para a formulação de contratos, nos dias estabelecidos e 
publicados no edital de convocação.  
8.4 Caso o candidato não tenha disponibilidade para assumir o cargo quando convocado, assinará termo 
de desistência e será convocado outro em seu lugar, obedecendo à ordem de classificação do resultado.  
8.5 Caso o número de inscritos não seja o suficiente para preenchimento de vagas oferecidas, o prazo para 
inscrição poderá ser prorrogado.  
8.6 Fazem parte integrante do presente Edital, os seguintes anexos:  
8.6.1 ANEXO I – Dos cargos e das vagas;  
8.6.2 ANEXO II - Ficha de inscrição;  
8.6.3 ANEXO III – Requerimento de recurso;  
 
9 DOS CASOS OMISSOS  
9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado. 
 
 
 

Pedro Avelino, 03 de Maio de 2017 
 

Neide Suely 
Prefeita Municipal de Pedro Avelino 
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ANEXO I – DOS CARGOS E DAS VAGAS 
 

Secretaria de Educação 
 

Função Vagas  Salário 

base  

Carga 

horária 

semanal 

Requisitos 

Motorista - 

Habilitação 

B, C, ou D 

04 937,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e a 
carteira de motorista da categoria solicitada.  

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais - ASG 

05 937,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; 

Merendeira 05 937,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;  

Porteiro 02 937,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;  

Vigia 03 937,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;  

Secretaria de Educação 

Nível Médio 

Função Vagas  Salário 

base  

Carga 

horária 

semanal 

Requisitos 

Professor 

Auxiliar 

10 937,00 30hs Certificado de conclusão ou histórico escolar do curso de 
Magistério, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC);  

Secretário 

Escolar 

02 937,00 40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 
escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) e conhecimentos básicos em 
Windows.  

Secretaria de Educação 

Nível Superior 

Função Vagas  Salário 

base  

Carga 

horária 

semanal 

Requisitos 

Professor 

Nível 

Superior 

13 1.300,00 30hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado em 
curso de Licenciatura Plena na , fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;  
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Educador 

Físico 

01 1.400,00 30hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado em 
curso de Licenciatura Plena em Educação Física, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO-RN 

Praça Pedro Alves Bezerra, n.º 266, Centro - Pedro Avelino-RN. 

CNPJ-08.294.654/0001-87 

 

 7 

Secretaria de Asistência Social 

 

Função Vagas  Salário 

base  

Carga 

horária 

semanal 

Requisitos 

Merendeira 02 937,00 937,00 Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 

Secretaria de de Asistência Social 

Nível Médio 

Função Vagas  Salário 

base  

Carga 

horária 

semanal 

Requisitos 

Instrutor de 

Artes 

01 937,00 40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 
escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) e experiência/conhecimentos em 
artes.  

Instrutor de 

Dança 

01 937,00 40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 
escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) e experiência/conhecimentos em 
dança.  

Instrutor de 

Informática 

01 937,00 40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 
escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) ) e experiência/conhecimentos em 
informática (comprovada em curso).  

Instrutor de 

Música 

01 937,00 40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 
escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) ) e experiência/conhecimentos em 
música.  

Instrutor de 

Recreação 

01 937,00 40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 
escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) ) e experiência/conhecimentos em 
recreação.  

Orientador 

Social 

04 937,00  40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 
escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) ) e experiência/conhecimentos em 
orientação social.  

Secretaria de Assistência Social 

Nível Superior 

Função Vagas  Salário 

base  

Carga 

horária 

semanal 

Requisitos 

Assistente 

Social 

03 1.400,00 30hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação;  
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Psicólogo 02 1.400,00 30hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação;  
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Secretaria de Saúde 

 

Função Vagas Salário 

base 

Carga 

horária 

semanal 

Requisitos 

Motorista - 

Habilitação B, 

C, ou D 

02 937,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação e a carteira de motorista da categoria solicitada. 

Segurança 02 1.000,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação 

Merendeira 01 937,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação 

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais - ASG 

02 937,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação 

Secretaria de de Saúde 

Nível Médio 

Função Vagas Salário 

base 

Carga 

horária 

semanal 

Requisitos 

Auxiliar de 

Consultório 

Dentista 

04 937,00 40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 

escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC) e experiência/conhecimentos 

em auxiliar de consultorio odontológico. 

Técnico de 

Enfermagem 

04 937,00 40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 

escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC) e curso técnico em 

enfermagem e o respectivo registro no conselho de classe 

Agente de 

Endemias 

02 937,00 40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 

escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

Digitador 02 937,00 40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 

escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC) ) e experiência/conhecimentos 

em informática. 
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Agente 

Comunitário 

3 937,00 40hs Declaração de comprovação de escolaridade fornecida por 

instituição de ensino reconhecida pelo MEC 

Secretaria de Saúde 

Nível Superior 

Função Vagas Salário 

base 

Carga 

horária 

semanal 

Requisitos 

Médico PSF 04 12.000,00 40hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado 
em medicina, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação e respectivo registro 
no conselho de classe; 

Plantão 

Médico - 24 

horas 

 1.600,00 Plantão Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado 
em medicina, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação e respectivo registro 
no conselho de classe; 

Plantão 

Médico - 12 

horas 

 800,00 Plantão Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado 
em medicina, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação e respectivo registro 
no conselho de classe; 

Cirurgião 

Dentista 

04 3.000,00 40hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado 
em odontologia, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação e respectivo registro 
no conselho de classe; 

Fisioterapeuta 02 2.400,00 30hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado 
em fisioterapia, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação e respectivo registro 
no conselho de classe; 

Enfermeiro 04 3.300,00 40hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado 
em enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação e respectivo registro 

no conselho de classe; 

Farmacêutico 02 1.900,00 30hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado 
em farmácia, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação e respectivo registro 
no conselho de classe; 

Fonoaudiólogo 01 1.670,00 30hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado 
em fonoaudiologia, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da Educação e 
respectivo registro no conselho de classe; 

Psicólogo 01 1.670,00 30hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado 
me psicologia, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

Nutricionista 01 1.670,00 30hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado 
em nutrição, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação e respectivo registro 
no conselho de classe; 
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Assistente 

Social 

01 1.670,00 30hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação; 

Educador 

Físico 

01 1.670,00 30hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado 
em curso de Licenciatura Plena em Educação Física, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 

da Educação; 

 
 

Prefeitura de Pedro Avelino/ Demais Secretarias 

 

Função Vagas  Salário 

base  

Carga 

horária 

semanal 

Requisitos 

Operador de 

Máquina 

02 1.400,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 

e a autorização para a operação da máquina. 

Motorista - 

Habilitação B, 

C, ou D 

04 1.200,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 

e a carteira de motorista da categoria solicitada. 

Eletricista 01 1.200,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 
e Curso de Eletricista;  

Vigilante 02 937,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais - ASG 

06 937,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 

Gari 06 937,00 40hs Declaração de comprovação da escolaridade, fornecida por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 

Prefeitura de Pedro Avelino/ Demais Secretarias 

Nível Médio 

Função Vagas  Salário 

base  

Carga 

horária 

semanal 

Requisitos 

Agente 

Administrativo 

04 937,00 40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 

escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). 
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Digitador 02 937,00 40hs Certificado de Conclusão de curso de nível médio ou histórico 

escolar, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC) ) e experiência/conhecimentos 

em informática. 

Prefeitura de Pedro Avelino/ Demais Secretarias 

Nível Superior 

Função Vagas  Salário 

base  

Carga 

horária 

semanal 

Requisitos 

Engenheiro 

Civil 

01 3.000,00 30hs Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado 
em emgenharia civil, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e 
respectivo registro no conselho de classe; 
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ANEXO II – Da ficha de inscrição 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pedro Avelino, ____ de Maio de 2017. 
 
 
 

Assinatura do candidato 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome do Candidato:  

Sexo:    ( ) M          ( ) F  Data do Nascimento:  

RG:  CPF:  

Nome da Mãe:  

Endereço:  

Nº  Complemento:  Bairro:  

Cidade:                           UF:  CEP:  

Telefone Residencial:  Telefone Celular:  

E-mail:  

Função: 
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ANEXO III– REQUERIMENTO DO RECURSO 

 
RECURSO 

 
 

NOME: _____________________________________________ RG: _____________  
 
 
 
À Comissão Interna de Processo Seletivo Simplificado de Pedro Avelino 
 

Como candidato ao Processo Seletivo para a função de _____________________ solicito revisão da 
minha avaliação curricular, pelas seguintes razões:  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Pedro Avelino, ___ de __________de 2017. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura 
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Atenção:  
1. Preencher o recurso com letra legível.  

2. Apresentar argumentações claras e concisas.  

3. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o candidato, 
sendo atestada na entrega.  

4. Não é permitido acostar nenhum documento ao recurso.  


