
ANEXO I 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES 
FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

N. 002/2012 
 

 
N.º DE INSCRIÇÃO                                                                (para uso da Comissão)  
Nome do Candidato: 
                                                                         

 

Cargo Pretendido: 
 

 

FILIAÇÃO                                                         

Pai: 

Mãe: 

Data do Nascimento                                    

Naturalidade:                                                                                         Estado: 

N.º filhos: Sexo:  Estado Civil: 

Endereço Residencial:   Nº: 

Cidade:                                                                                         Estado: 

CPF N.º Fone: 

Carteira de Identidade:  Órgão Expedidor.: 

 
Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo total 

responsabilidade pelo preenchimento desta ficha, bem como, pelos dados 
declarados nesta ficha de inscrição, conforme cópia dos documentos em anexo. 

 
VITOR MEIRELES  (SC),  ...............de................................de 20__. 

   
 
     Assinatura do Candidato                                        Assinatura da recebedor/responsável 

 
 
 
 
 
 

 
Protocolo para o candidato: 

Nome do candidato:     N º de 
inscrição 

Cargo pretendido:  
 

 
 



ANEXO II 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E HABILITAÇÃO 

 
 
 

ATIVIDADES ESPECÍFICAS 
E HABILITAÇÃO 

 
 
 

PROFISSIONAL: NUTRICIONISTA  

 

 
REQUISITOS PARA ADMISSÃO: 
Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior, com registro no Órgão 
Fiscalizador da Profissão (CRN). 
 
 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 
Atividade de natureza especializada, envolvendo supervisão, planejamento, 
coordenação, programação e execução de atividades pertinentes à defesa e proteção 
da saúde individual e coletiva, relativas à nutrição e outras atividades correlatas. 
 

PROFISSIONAL: ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

REQUISITOS PARA ADMISSÃO: 
Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior, com registro no Órgão 
Fiscalizador da Profissão (CRESS). 
 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 
Planejar e executar atividades que visam a assegurar o processo de melhoria da 
qualidade de vida, bem como buscar garantir o atendimento das necessidades básicas 
das classes populares e dos Segmentos sociais mais vulneráveis às crises sócio-
econômicas, e outras atividades correlatas. 
 

PROFISSIONAL: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

REQUISITOS PARA ADMISSÃO: 
Habilitação obtida em Curso de Nível Superior, de licenciatura plena, na área de 
atuação, com registro no MEC. 
 



ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 
Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do processo de 
planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de curso, 
atendendo ao avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; Executar o 
trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; Contribuir para o 
aprimoramento da qualidade de ensino; Colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo 
com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas alternativas de 
recuperação para os que apresentarem menor rendimento; Atualizar-se em sua área 
de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela aprendizagem do aluno; 
Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de reuniões, encontros, 
atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, interpretar e formar dados 
relativos à realidade de sua(s) classe(s); Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do 
órgão superior competente; Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos 
setores específicos de atendimento; Participar da elaboração do regimento escolar e 
da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo material docente; 
Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 

PROFISSIONAL: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

 

REQUISITOS PARA ADMISSÃO: 
Portador de Certificado de Conclusão de Curso de Nível Médio Técnico, com registro 
no Órgão Fiscalizador da Profissão 
 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 
Atividade técnica, na área de enfermagem, desenvolvidas junto ao indivíduo, família, a 
comunidade, visando à prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, e 
outras atividades correlatas. 
 

PROFISSIONAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

 

REQUISITOS PARA ADMISSÃO: 
Portador de Certificado de Conclusão da 4ª Série do Ensino Fundamental e/ou 
experiência na área da atuação  

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 
Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade, 
abrangendo trabalhos braçais e outras atividades correlatas, inclusive atividades 
administrativas. 

 
 
 



ANEXO III 
 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL COORDENADORA DO 
PROCESSO SELETIVO 002/2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR 
MEIRELES. 
 
 
NOME CANDIDATO: _______________________________________________ 
  
N.º. DE INSCRIÇÃO:______________CARGO: ___________________________ 
 
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 
(   ) CONTRA o indeferimento da inscrição; 
(   ) CONTRA a pontuação atribuída na classificação final; 
(   ) CONTRA a classificação final. 
 

 
Fundamentação do Recurso: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________ 
 

Obs: Preencher a máquina ou digitar e entregar este formulário em 2 (duas) vias, na 
Prefeitura Municipal de VITOR MEIRELES. Uma via será devolvida com protocolo. 
 

 
VITOR MEIRELES (SC), ______ de __________________ de 2012. 

 
 
 
 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

Assinatura do Recebedor/Responsável 
 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES 
CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO 002/2012 

SUJEITO A ALTERAÇÕES 
 
 

24/02/2012 Publicação do Edital 

27 a 28/02/2012 Prazo para impugnação do Edital 

29/02 a 09/03/2012 Período de inscrições 

12/03/2012 Homologação das inscrições e Publicação da classificação  

provisória 

13 a 14/03/2012 Prazo para recurso contra não homologação das inscrições 

e contra a classificação provisória 

15/03/2012 Homologação do resultado final do Processo Seletivo Nº 002/2012 

 


