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FICHA DE INSCRIÇÃO EDITAL 03/2018 

Inscrição nº ___________________ (preenchido pelo servidor do SAAE)  

Cargo: Encanador (    )    Ajudante (    )      Fiscal (    )   Operador ETA (   ) 

Nome:_________________________________________________________________________ 

Documento de Identidade nº _________________ Órgão Expedidor:______________UF_______ 

CPF:_______________________________                   Data de Nascimento: _____/_____/_____  

Logradouro: _____________________________________________________________Nº ____ 

Bairro: __________________________________Município:______________________________ 

CEP: _________________tel:________________________email:_________________________ 

*descrição no anexo II 
Atesto sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas nesta Ficha de Inscrição, 

bem como a veracidade dos dados preenchidos, estando de acordo com as normas deste Processo 
Seletivo. Declaro ainda, ter conhecimento das exigências mínimas previstas no Edital que regulamenta o 
Processo Seletivo, e que aceito e atendo a todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para o 
exercício do cargo, comprometendo-me, ainda, a sua devida comprovação, quando exigida.  
Ibiraçu-ES, ______ de novembro de 2018.  

.................................................................................... 
Assinatura do Candidato Responsável pela Inscrição  

 
Protocolo de inscrição nº: ................................. Quantidade de pontos DECLARADOS: .................. 
Cargo: Encanador (    )    Ajudante (    )    Fiscal (    ) Operador ETA (   ) 
       
Nome do candidato: 
............................................................................................................................................................. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA PONTOS 

01 
Tempo de serviço no exercício profissional 
prestado em órgão público ou empresa 
privada ou contribuição individual. * 

01 ponto por mês 120  

02 Certificado de participação em curso avulso 
na área* com duração até 16 horas.  0,5 por curso 01  

03 Certificado de participação em curso avulso 
na área* com duração acima de 16 horas.  01 por curso 02  

04 Ensino Médio completo, para os cargos de 
Encanador, Ajudante e Operador de ETA 03 03  

05 Curso Técnico completo, em qualquer área.  04 04  

05 Curso Superior completo, em qualquer área.  05 05  

06 Carteira de habilitação ‘AB’ apenas para o 
cargo de Fiscal 02 02  

Total Geral 137  


