
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS N° 002/2010 
 

EDITAL COMPLETO 
 

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO 
DE PESSOAL VISANDO A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

 
De ordem do Sr. MARINO JOSÉ FRANZ, Prefeito Municipal de Lucas do 

Rio Verde- MT, a Comissão Examinadora de Processo Seletivo - COPS, designada pela 
Portaria n° 52/2010 , em cumprimento aos princípios constitucionais da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da eficiência, e ainda em cumprimento à Lei Municipal 
n° 1.115/2004, Lei Municipal nº 1.816/2010 e Decreto n° 2040/2010, e demais 
legislações aplicáveis à espécie; resolve divulgar e estabelecer normas para abertura das 
inscrições e realização do Processo Seletivo Simplificado, segundo critérios e requisitos 
que estabelece neste edital, para preenchimento de vagas e formação de cadastro de 
reserva, conforme a necessidade, futura contratação, nos cargos que adiante especifica, 
tudo conforme segue:  

 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 Este Processo Seletivo dar-se-á em conformidade com a, Lei Municipal n° 
1.115/2004, Lei Municipal nº 1.816/2010 e Decreto Municipal nº 2040/2010. 
1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá a análise do tempo de 
experiência e análise de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. 
1.3 O Processo Seletivo Simplificado será realizado na cidade de Lucas do Rio 
Verde/MT. 
 
2- DOS CARGOS 
2.1. O Anexo I apresenta os cargos objeto do Processo Seletivo e especifica o número 
de vagas, cadastro de reserva, carga horária semanal de trabalho, o vencimento básico, 
atribuições sumárias, pré-requisitos exigidos. 
2.2. O processo Seletivo se dará através de Análise do Tempo de Experiência e Prova de 
Títulos de caráter eliminatório e classificatório. 

2.2.1 Cargo ou função assemelhada: aquele(a) em que as funções exercidas 
sejam correlatas com as atividades sumárias do cargo a ser exercido, conforme 
especificado no Anexo I. 
2.3. O Edital do presente Processo Seletivo encontra-se disponível no endereço 
eletrônico www.lucasdorioverde.mt.gov.br e no mural da Prefeitura Municipal.  
2.4. Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo exercerão suas atividades NA 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo 
da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde. 
 
3 - DA DIVULGAÇÃO 
A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo dar-se-á através de avisos 
afixados na Sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, localizada na 
Av. Pará, nº 109-E, Bairro Cidade Nova, no site www.lucasdorioverde.mt.gov.br. e em 
jornal de grande circulação de acordo com o cronograma de desenvolvimento do 
Processo Seletivo, Anexo IV. 
 
4 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

http://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/


4.1. Ter sido selecionado e convocado pela ordem de classificação no Processo Seletivo 
Simplificado na forma estabelecida neste Edital. 
4.2. O provimento dos cargos obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, às 
disposições legais pertinentes e aos demais requisitos mencionados no ANEXO I deste 
Edital. 
4.3. O candidato deve atender às seguintes condições, quando de sua convocação: 

a) ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 
e artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal; 

b) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos; 
c) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 
d) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; 
e) comprovar a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual se 

inscreveu, conforme disposto em legislação própria; 
f) ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o 

exercício das funções do cargo para o qual concorre; 
g) ter idade mínima de 18 anos; 

 
4.4. A posse de candidato aprovado dependerá de: 

a) comprovação de cumprimento de todos os requisitos exigidos nas normas do 
Processo Seletivo, importando sua não apresentação em insubsistência de inscrição e 
nulidade da aprovação; 

b) comprovação de sanidade física e mental para o perfeito exercício das funções 
inerentes ao cargo, emitida por médico através de atestado, considerando-se que a 
inaptidão para o exercício do cargo implica automática eliminação do candidato do 
Processo Seletivo; 

c) Comprovação de compatibilidade de horário, em caso de acumulação legal. 
d) Cumprir as determinações deste edital. 

4.5. O candidato aprovado deverá apresentar no ato da posse, obrigatoriamente os 
seguintes documentos: 

a) carteira de trabalho e previdência social - CTPS; 
b) cédula de identidade; 
c) cadastro de pessoa física – CPF/MF; 
d) título de eleitor e comprovante de votação da última eleição; 
e) reservista ou documento equivalente; 
f) certidão de casamento, se for o caso; 
g) carteira de habilitação – CNH, compatível no caso de motorista, condutor 

ou operador de máquinas; 
h) carteira profissional no caso de profissão regulamentada; 
i) comprovante de inscrição no PIS/PASEP, exceto se nunca fora inscrito. 

 
5 - DA INSCRIÇÃO 
5.1  As inscrições deverão ser efetuadas na Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 
situada a Av. Pará, nº 109-E, Bairro Cidade Nova, nos dias 24 e 25 de Fevereiro de 
2010, das 8:00h ás 11:00h e das 13:00h às 17:00h 
5.2  Requisitos básicos para a inscrição: 

a) Idade mínima de 18 anos. 
b) Escolaridade mínima exigida pelo cargo; 
c) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Ter aptidão física mental para o exercício das atribuições do cargo; 



e) Atender às condições prescritas para a função. 
f) Disponibilidade de tempo para exercer suas atividades conforme carga horária 

descrita no Anexo I. 
 
5.3  Documentação necessária para inscrição: 

a) Cópia da Carteira de Identidade (frente e verso) ou Carteira de Trabalho, não 
sendo aceitos cartões de protocolo; 

b) Cópia do CPF; 
c) Título de Eleitor e comprovante da última votação; 
d) Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo pretendido; 
e) Cópia de comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone). 

 
5.4  Procedimentos de inscrição: 

a) Comparecer ao local de inscrição (Av. Pará, nº 109-E, Bairro Cidade Nova) 
b) Preencher o Formulário de Inscrição, anexo II; 
c) Entregar o Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado; 
d) Apresentar documento de identificação com foto; 
e) No ato da inscrição o candidato receberá seu respectivo comprovante assinado 

pelo atendente conferidor. 
f) A inscrição só terá validade se o comprovante estiver devidamente assinado. 

 
6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO 
6.1  Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscrição não será 
permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 
6.2  É vedada a inscrição via postal, a via fax ou a via correio eletrônico. 
 
7 - DA SELEÇÃO 
7.1 O processo de seleção dos candidatos inscritos compreenderá a avaliação de: 

a) experiência profissional do candidato na área da atuação; 
b) avaliação de títulos. 

 
8- DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
8.1 A distribuição de pontos dos candidatos obedecerá a uma escala de 0 (zero) a 100 
(cem), conforme indicado no quadro abaixo: 
 

QUADRO I 
Critérios Pontuados Pontos 

I Experiência profissional na área de atuação 50 
II Cursos na área de atuação 50 
Total  100 
 

QUADRO II 
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

 
Critérios Pontuados Pontos 

Certificados ou Declarações de cursos afins com 
duração a partir de 40 horas. 

10 pontos para cada 
certificado ou declaração 
com limite de 05 certificados 

50 



ou declarações,  
Total 50 

Tempo de Serviço nas experiências profissionais Pontos 
Experiência Profissional na função na Administração 
Pública 

03 meses a 06 meses de 
experiência: 2,00 pontos; 
06 meses a 01 ano de 
experiência: 3,00 pontos; 
Acima de 01 ano: 5,00 
pontos para cada ano, com 
limite de 06 anos 

35 

Experiência Profissional na função na Iniciativa privada 03 meses a 06 meses de 
experiência: 1,00 ponto; 
06 meses a 01 ano de 
experiência: 2,00 pontos; 
Acima de 01 ano: 4,00 
pontos para cada ano, com 
limite de 03 anos 

15 

Total  50 
 
8.2 A experiência profissional na área será comprovada da seguinte forma: 

a) cópia do registro da página da carteira de trabalho que contém a identificação do 
candidato e da página do contrato de trabalho, ou; 

b) declaração original do órgão empregador devidamente assinado com carimbo do 
CNPJ indicando o tempo, com dia de início e término e a função/ocupação exercida; 

c) c) não contarão pontos os tempos de serviço concomitantes. 
8.3 não serão atribuídos pontos ao curso apresentado como pré-requisito para a 
inscrição neste Processo Seletivo Simplificado e nem para cursos não concluídos; 
8.4 Certificados ou Declarações de Cursos na área só serão aceitos os realizados a partir 
de 2006, mesmo os realizados em tempos concomitantes; 
8.5 Se comprovada a utilização de documentação falsa a inscrição será anulada e o 
declarante será responsabilizado civil e criminalmente pela ação. 
 
9 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
9.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da pontuação atribuída.  
 
10 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
10.1  Em caso de empate na nota final no Processo Seletivo, o desempate ocorrerá na 
seguinte ordem: 

a) nível de escolaridade; 
b) obtiver a maior pontuação na experiência profissional na área de atuação; 
c) maior idade. 

 
11 - DA VALIDADE 
11.1 O Processo Seletivo Simplificado terá validade por 1 (um) ano, podendo ser 
prorrogado por uma única vez por igual período pelo Prefeito Municipal, desde que 
justificado. 
 
12 - DOS RECURSOS 
12.1 Os pedidos de recursos deverão ser dirigidos por escrito à comissão designada para 
a realização do processo seletivo simplificado no prazo de 02 (dois) úteis a contar da 
publicação do resultado, conforme formulário Anexo III. 



12.2 Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão 
imediatamente indeferidos; 
12.3 Não será permitida a anexação de novos documentos para efeito de pontuação. 
Será permitida apenas a correção dos documentos que geraram o indeferimento. 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Processo 
Seletivo contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 
13.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo. 
13.3 O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo na Sede da 
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, Av. Pará, nº 109-E, e pela Internet, no 
endereço eletrônico www.lucasdorioverde.mt.gov.br. 
13.4 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito do Processo Seletivo. O 
candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem 
divulgados. 
13.5. Todos os classificados além das vagas abertas constituirão o cadastro reserva. 
13.6 Os candidatos convocados para os cargos de nº 101 e 115 exercerão suas 
atividades obrigatoriamente na Escola Municipal Fredolino Vieira Barros localizada no 
Distrito de Groslândia, para os cargos nº 112 e 114 exercerão suas atividades 
obrigatoriamente na Escola Municipal Bernardo Guimarães localizada na Comunidade 
Campinho Verde e para o cargo nº 116 exercerá duas atividades obrigatoriamente na 
Escola Municipal São Cristóvão localizada na Comunidade São Cristóvão. 
13.7 O prazo de validade do Processo Seletivo esgotar-se-á após 12 meses, contado a 
partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, 
uma única vez, por igual período. 
13.8. A classificação no presente Processo Seletivo não gera aos candidatos direito à 
contratação para a função, cabendo à Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, o 
direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não 
havendo obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos aprovados no Processo 
Seletivo, respeitados sempre, a ordem de classificação, bem como não lhe garante 
escolha do local de trabalho. – 
13.9 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio 
de outro edital. 
13.10 Transpostas todas as fases do processo seletivo, a administração pública publicará 
a homologação do resultado final. 
13.11 O Edital de homologação do resultado final será divulgado no Internet, no 
endereço eletrônico, www.lucasdorioverde.mt.gov.br, no Mural da Prefeitura Municipal 
de Lucas do Rio Verde, Av. Pará nº 109-E, Bairro Cidade Nova e no jornal de grande 
circulação. 
 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Examinadora do 
processo Seletivo nomeada através da Portaria nº 52/2010. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2010. 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 



ANEXO I  
CARGOS OBJETO DO PROCESSO SELETIVO 

 

Código 
do  

Cargo 

Secretaria Cargo C.H* Vagas Requisito Obrigatório 
Escolaridade Mínima 

Atribuições Sumárias 
 

 

Vencimento 
Base (R$) 

100 Educação e Cultura Professor 40h 01 Curso de Licenciatura em 
Matemática 

Ministra aulas na disciplina de matemática 
nas séries do ensino fundamental, visando à 
alfabetização e ao desenvolvimento 
educacional do aluno. 

2.062,23 

101 Educação e Cultura 
Escola Municipal 
Fredolino Vieira Barros 
no Distrito de Groslândia 

Professor 40h 01 Curso de Licenciatura em 
Matemática 

Ministra aulas na disciplina de matemática 
nas séries do ensino fundamental, visando à 
alfabetização e ao desenvolvimento 
educacional do aluno. 

2.062,23 

102 Educação e Cultura Professor 30h 01 Curso Superior com Habilitação em 
Matemática e Ciências 

Ministra aulas na disciplina de matemática 
e ciências nas séries do ensino fundamental, 
visando à alfabetização e ao 
desenvolvimento educacional do aluno. 

1.546,18 

103 Educação e Cultura Professor 40h 01 Curso Superior com Habilitação em 
Matemática e Ciências 

Ministra aulas na disciplina de matemática 
e ciências nas séries do ensino fundamental, 
visando à alfabetização e ao 
desenvolvimento educacional do aluno. 

2.062,23 

104 Educação e Cultura Professor 40h 02 Curso Licenciatura de Ciências 
Biológicas 

Ministra aulas na disciplina de ciências nas 
séries do ensino fundamental, visando à 
alfabetização e ao desenvolvimento 
educacional do aluno. 

2.062,23 

105 Educação e Cultura Professor 30h 01 Curso de Licenciatura em Geografia Ministra aulas na disciplina de  geografia 
nas séries do ensino fundamental, visando à 
alfabetização e ao desenvolvimento 
educacional do aluno 

1.546,18 

106 Educação e Cultura Professor 40h 01 Curso de Licenciatura de História Ministra aulas na disciplina de história nas 
séries do ensino fundamental, visando à 
alfabetização e ao desenvolvimento 
educacional do aluno 

2.062,23 

107 Educação e Cultura Professor 30h 01 Curso de Licenciatura de História Ministra aulas na disciplina de história nas 
séries do ensino fundamental, visando à 
alfabetização e ao desenvolvimento 
educacional do aluno 

1.546,18 

108 Educação e Cultura Professor 25h 01 Curso Superior de Artes com 
especialização/habilitação em artes 
visuais 

Ministra aulas na disciplina de artes visuais 
nas séries do ensino fundamental, visando à 
alfabetização e ao desenvolvimento 
educacional do aluno 

1.287,24 

109 Educação e Cultura Professor 40h 02 Curso de Licenciatura de Educação 
Física 

Ministra aulas na disciplina de  educação 
física nas séries do ensino fundamental, 

2.062,23 



visando à alfabetização e ao 
desenvolvimento educacional do aluno 

110 Educação e Cultura Professor 30h 01 Curso de Licenciatura de Educação 
Física 

Ministra aulas na disciplina de  educação 
física nas séries do ensino fundamental, 
visando à alfabetização e ao 
desenvolvimento educacional do aluno 

1.546,18 

111 Educação e Cultura Professor 40h 01 Curso de Licenciatura em Educação 
Física com 
habilitação/especialização em Dança 

Ministra aulas de Danças no Departamento 
de Cultura. 

2.062,23 

112 Educação e Cultura 
Escola Municipal 
Bernardo Guimarães na 
Comunidade Campinho 
Verde 

Professor 30h 01 Curso de Licenciatura em Letras Ministra aulas na disciplina de Língua 
Portuguesa nas séries do ensino 
fundamental, visando à alfabetização e ao 
desenvolvimento educacional do aluno 

1.546,18 

113 Educação e Cultura Professor 30h 07 Curso Superior em Pedagogia Ministra aulas nas séries do ensino 
fundamental, visando à alfabetização e ao 
desenvolvimento educacional do aluno 

1.546,18 

114 Educação e Cultura 
Escola Municipal 
Bernardo Guimarães na 
Comunidade Campinho 
Verde 

Professor 30h 01 Curso Superior em Pedagogia Ministra aulas nas séries do ensino 
fundamental, visando à alfabetização e ao 
desenvolvimento educacional do aluno 

1.546,18 

115 Educação e Cultura 
Escola Municipal 
Fredolino Vieira Barros 
no Distrito de Groslândia 

Professor 30h 01 Curso Superior em Pedagogia Ministra aulas nas séries do ensino 
fundamental, visando à alfabetização e ao 
desenvolvimento educacional do aluno 

1.546,18 

116 Educação e Cultura 
Escola Municipal São 
Cristóvão na Comunidade 
São Cristóvão 

Professor 30h 01 Curso Superior em Pedagogia Ministra aulas nas séries do ensino 
fundamental, visando à alfabetização e ao 
desenvolvimento educacional do aluno 

1.546,18 

117 Educação e Cultura Professor de 
Pedagogia 

25h 03 Curso Superior em Pedagogia, com 
formação continuada em educação 
de jovens e adultos. 

Ministra aulas para jovens e adultos nas 
séries do ensino fundamental, visando à 
alfabetização e ao desenvolvimento 
educacional do aluno 

1.287,24 

118 Educação e Cultura Professor 30h 04 Magistério Ministra aulas nas séries do ensino 
fundamental, visando à alfabetização e ao 
desenvolvimento educacional do aluno 

1.054,37 

119 Educação e Cultura Monitora de 
Creche 

40h 04 Ensino Médio Completo ou 
Magistério 

Desenvolve atividades relacionadas ao 
ensino infantil, através de aulas práticas e 
educativas, destinada à formação do caráter 
da criança além de ficar responsável pela 
segurança das crianças sob sua 
responsabilidade. 

682,65 



120 Educação e Cultura Zelador(a) 40h 09 Ensino fundamental incompleto ou 
alfabetizado 

Atuar em atividades relativas à área de 
zelador: Executando serviços de zeladoria, 
conservação e manutenção das escolas 
municipais, assegurando-lhes as condições 
de higiene e segurança para garantindo seu 
bom funcionamento. 

613,05 

121 Esporte, Lazer e Turismo Professor 30h 02 Curso Superior de Educação Física -
Licenciatura 

Ministra aulas de educação física nas 
escolinhas de futebol, voleibol e 
basquetebol nos projetos desenvolvidos 
pela na Secretaria de Esporte, Lazer e 
Turismo nos contra-turnos dos alunos. 

1.546,18 

122 Esporte, Lazer e Turismo Professor 30h 01 Curso Superior de Educação Física – 
Licenciatura e Curso de Capacitação 
Específica em Ciclo de Estudos e 
Sala de Professor com carga horária 
mínima de 80horas. 

Ministra aulas de educação física nas 
escolinhas de futebol, voleibol e 
basquetebol nos projetos desenvolvidos 
pela na Secretaria de Esporte, Lazer e 
Turismo nos contra-turnos dos alunos. 

1.546,18 

* CH – Carga Horária 



Anexo II 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 002/2010 

 
Ficha de Inscrição Nº __________ 

 

 
Código do Cargo:_________ 
 
Nome:_____________________________________________________________________ 
RG:___________________Org. Exp.:_______CPF:__________________Sexo:__________ 
Nasc.:___________________Est. Civil:__________________Titulo:__________________ 
Endereço___________________________________Nº_______Bairro:_________________ 
Cidade:____________________________________UF:________CEP:_________________ 
Telefone:_______________Celular:_______________E-mail_________________________ 
Escolaridade: _______________________________________________________________ 
 
Lucas do Rio Verde – MT, ____________ de _________________ de 2010. 
 

________________________________ 
Assinatura do Candidato 

Nº de páginas anexadas ________ 
 

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO EXAMINADORA  
Requisito Obrigatório  
Escolaridade apresentada:_________________________________________________ 
 
Títulos Apresentados:  
Pontuação ____________________ 
 
Experiência profissional: (     )anos, (     )meses e (     )dias 
Pontuação: ________________ 
 
Total de Pontos: __________________ 
 
Obs.: _________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

Assinatura da Comissão Examinadora 
 
  

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT 
 

                          ROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/2010 
 

                               COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 
 

Ficha de Inscrição Nº _______________ 
 

Código do Cargo:_______ 
 

Nome:_________________________________________________________________ 
RG:___________________Org. Exp.:__________CPF:__________________________ 
 

Lucas do Rio Verde – MT, ____________,de ______________ de 2010. 
 

________________________________ 
Assinatura do Candidato 

Nº de páginas anexadas ________ 



ANEXO III 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2010 

PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE 
 
A 
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT 
 
 
CANDIDATO________________________________________________________ 
 
RG N°______________N° Inscrição_______________________________________ 
 
ENDEREÇO:__________________________________________________________ 
 
CARGO:______________________________________________________________ 
 
Justificativa do candidato – Razões do Recurso (Fundamentação ou embasamento 
resumida (o), clara (o) e Objetiva (o): 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Obs: Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e 
entregar este formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 
 
 
Lucas do Rio Verde-MT, _____ de _______________de 2010 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Candidato 

* Não serão aceitos recursos por meio de e-mail, fax ou outro meio não especificado no 
Edital. 
 



Anexo IV 
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2010 
 

Evento Data 
1 – Lançamento do Edital – Publicação no site da prefeitura e no Jornal de 
Grande Circulação 

19/02/2010 

2 – Período de Inscrições 24 e 25 de fevereiro 
3 – Homologação das Inscrições 01/03/2010 
4 – Divulgação do Resultado  02/03/2010 
5 – Recurso contra o Resultado  04/03/2010 
6 - Divulgação do Resultado Final (inclusivo com a análise dos recursos) 05/03/2010 
7 – Homologação do Resultado Final 05/03/2010 
 
 


