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FICHA DE INSCRIÇÃO EDITAL 02/2019 
 
Inscrição nº _________ (preenchido pelo servidor do SAAE) Cargo: Auxiliar Administrativo 

Nome Completo:__________________________________________________________________ 

Documento de Identidade nº __________________ Órgão Expedidor:______________UF_______ 

CPF:_________________________________                   Data de Nascimento: _____/_____/_____  

Logradouro: _____________________________________________________________Nº ______ 

Bairro: ___________________________________Município:______________________________ 

CEP: __________________tel:________________________email:__________________________ 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTOS 
DECLARADOS 

01. Exercício Profissional 

01.1 

Tempo de serviço no exercício 
profissional prestado em órgão 
público ou empresa privada ou 
contribuição individual, na área 
administrativa (item 6.23). 

1 ponto por 
mês  

01.2 Tempo de estágio prestado em órgão público ou empresa privada, na área 
administrativa 

01.2.1 6 meses  1 ponto  

01.2.2 6 meses e 1 dia a 12 meses 2 pontos  

01.2.3 12 meses e 1 dia a 18 meses 2,5 pontos  

01.2.4 18 meses e 1 dia a 24 meses 3 pontos  

02. Qualificação Profissional (item 6.23) 

02.1 

Certificado de conclusão ou diploma de 
curso de nível superior em Administração ou 
Ciências Contábeis ou Direito na área 
administrativa, devidamente registrado, de 
uma instituição público ou privada 
reconhecido pelo Ministério da Educação 

4 pontos  
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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 maio de 2019.  
 
.................................................................................... 
Assinatura do Candidato Responsável pela Inscrição  
 
Protocolo de inscrição nº: ...................................................................Cargo: Auxiliar Administrativo 

Nome do candidato: ............................................................................................................................... 

Quantidade de pontos DECLARADOS: ............................................................................................... 

 
 
 
 
 

02.2 

Certificado de conclusão ou diploma de 
curso de nível técnico em Administração 
e/ou Contabilidade, expedido por instituição 
de ensino reconhecido pelo Ministério da 
Educação, Secretárias ou Conselhos 
Estaduais de Educação 

2 pontos  

02.3 

Certificado de participação em curso avulso 
na área administrativa, com duração até 24h 
e ministrado por instituição oficial de ensino 
(limite de três cursos) obs.: cursos 
específicos na área de licitações públicas 
terão os pontos multiplicados por 2. 

0,5 ponto  

02.4 

Certificado de participação em curso avulso 
na área administrativa, com duração de 25h 
a 40h ministrado por instituição oficial de 
ensino (limite de cinco cursos) obs.:  cursos 
específicos na área de licitações públicas 
terão os pontos multiplicados por 2. 

0,8 ponto  

02.5 

Certificado de participação em curso avulso 
na área administrativa, com duração acima 
de 40h ministrado por instituição oficial de 
ensino (limite de cinco cursos) obs.:  cursos 
específicos na área de licitações públicas 
terão os pontos multiplicados por 2. 

2,00 pontos  


