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ANEXO IV 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
____________, ___ de ___________ de _____. 

 
 
À 
Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo. 
Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 
Referente: Recurso Administrativo - Processo Seletivo - Edital nº 002/2012. 
 
(.....) Inscrições. 
(.....) Gabarito Oficial - Revisão de Questões da Prova. 
(.....) Resultado Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
(.....) Outros_____________________________________________________________ 
 
Prezados Senhores, 
 
Eu, _______________________________________________________________________, candidato(a) ao cargo 
de _________________________________________, CI nº _________________________, inscrito sob o nº 
________, no processo seletivo desta Prefeitura, venho através deste, solicitar: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Atenciosamente, 
 

______________________________________________ 
(assinatura candidato) 
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ANEXO V 

REQUERIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 

 
Nome do candidato: _____________________________________________________________________________ 
Nº da inscrição: _____________ Cargo: _____________________________________________________________ 
 
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, apresentou LAUDO MÉDICO com CID 
(colocar os dados abaixo, com base no laudo): 
 
Tipo de deficiência de que é portador: _______________________________________________________________ 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID ____________________________________ 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: ___________________________________________________________ 
 
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do 
tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres). 
 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não, em 
caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário). 
 
(  ) Não necessita de prova ou tratamento especial. 
(  ) Necessita de prova especial (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
(Datar e assinar) 

 
________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO VI 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 
 

PROCURAÇÃO 
 
Por este instrumento particular, eu _____________________________________________________, portador da 
cédula de identidade nº ________________________, residente à ________________________________, nº 
_______, Bairro __________________, CEP ________________, na cidade de ___________________________, 
estado de __________, e-mail _____________________, nomeio e constituo como meu bastante procurador, para 
os fins de promover a minha inscrição no cargo de _______________________________________ do Processo 
Seletivo da Prefeitura Municipal de Jaciara, Edital nº 002/2012, o Sr (a). ________________________ 
_______________________________, portador da cédula de identidade nº ______________________________, 
CPF nº ________________, residente à ___________________________________, nº _______, Bairro 
____________________, CEP ________________, na cidade de ___________________________, estado de 
__________, com os poderes específicos para, em meu nome, firmar o requerimento padrão de inscrição e 
declaração de que estou de acordo com as normas contidas no referido edital. 
 
 
 

Local e data: ____________________, _____/_____/_____. 
 
 
 

Assinatura: ______________________________________ 
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ANEXO VII 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 
 

 
O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o  exercício de atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.  
 
Atribuições básicas do Agente Comunitário de Saúde na sua área de atuação: a utilização de instrumentos para 
diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual 
e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, 
doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a 
área da saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; a 
participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de 
vida. 
 
 
 


