
 
 
 

  
PODER EXECUTIVO 

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ANEXO IV – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NÍVEL SUPERIOR 
PROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADO 

CONTRATAÇÃODEPROFISSIONAISDAÁREADASAÚDE 

CARGO PRETENDIDO:  ____________________________________________________________________ 

FICHA DE INSCRIÇÃO:  

 EDITAL Nº.002/2021 

NOME DO CANDIDATO: _____________________________________CPF:_ ____________DATA DE NASCIMENTO: __/__/___   

IDADE:_ RG: _ÓRGÃOEXPEDIDOR:_  

ENDEREÇO: Nº 

Bairro: Município: UF: Telefone:  E-mail: 

GRAU DE ESCOLARIDADE: ESPECIFICAR O CURSO: ( )COMPLETO 

(  )INCOMPLETO 

CTPS: SÉRIE 

Naturalidade UF Nacionalidade Estado Civil 

 
REQUERER INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE NECESSIDADESESPECIAIS?(  )SIM–(  )NÃO 

PERTENCE AO GRUPO DE RISCO, CONFORME DECRETO087/PMCN/2021?(  )SIM –( )NÃO 

 

TITULOS ESQUEMA DE PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO 

(RESERVADO À COMISSÃO DE 

AVALIAÇÃO–NÃO PREENHER) 

REQUISITOS DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PONTOS 

UNITÁRIOS 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

TITULOS 

ENTREGUES* 

TITULOS 

OBTIDOS* 

 

 

a)GraduaçãoSuperior 

Habilitação em nível superior com diploma 

devidamente registrado em curso superior 

reconhecido pelo MEC e registro no respectivo 
Conselho de classe. 

50 (cinquenta) 

pontos.Máximouma 

Graduação 

50 (cinquenta) 

pontos. 

  

 

b)PósGraduação/Especiali

zação 

Certificado de Conclusão emcurso de 

PósGraduação/Especialização,comcargahorária

mínima de 360 horas, na área do cargo 

escolhido que não seja o mesmo apresentado 

para atender o 
Requisito anterior, devendo constar a carga 
horária 

05(cinco) pontos 

para cada curso 

Máximo de 1(um) 

curso. 

05 (cinco) pontos.   

 

c)Experiência 

Profissional na área do 

curso pleiteado 

Documento comprobatório de 

TempodeServiço,podendo ser Certidão de 

Tempo de Serviço, registrode contrato de 

trabalho na Carteira de Trabalho ePrevidência 

Social – CPS, Contrato de Trabalho 

oudocumento equivalente desde que haja 

comprovaçãoda data de entrada e saída, na 

atividade profissional para a área que 

concorrer. Nãoserá permitido estágio se 

serviços voluntários. 

01 (um) ponto para 

cada mês. Máximo 

de 15 (quinze) 

meses. 

15 

(quinze) pontos. 

  

 

 

 

d)ExperiênciaProfissi

onalnaárea da saúde 

pública 

DocumentocomprobatóriodeTempodeServiço,p

odendo ser Certidão de Tempo de Serviço, 

registrode contrato de trabalho na Carteira de 

Trabalho ePrevidência Social – CPS, Contrato 

de Trabalho oudocumento equivalente desde 

que haja comprovaçãoda data de entrada e 

saída, na atividade profissional na área da saúde 

pública.Não será permitido estágios e serviços 

voluntários. 

01 (um) ponto para 

cada ano. Máximo 

de 05 (cinco) anos. 

05 (cinco) pontos.   

 

e)Cursos 

Participação em cursos na área da saúde com 

cargahoráriamínimade40horasdesdequeconcluí

doapós agraduação. 

05 (cinco) pontos 

cada curso Máximo 

2 (dois)cursos. 

10 (dez) pontos   

 

f)Cursos 

Participação em cursos seminários congressos 

sobre a COVID-19 com carga horária mínima 

de 15 horas. 

05 (cinco) pontos 

para cada curso 

Máximo de 3 (três). 

15 

(quinze) pontos 

  

TOTAL 100 pontos   

 

DECLARAÇÕES DO CANDIDATO 

 

CONSIDERANDO o disposto no Art.37,incisoXVIdaConstituição FederalDeclaroque: 

( )PossuoVinculoempregatíciocomÓrgãoPúblicoouEmpresaEstatal. 

( )NãopossuovínculoempregatíciocomÓrgãoPúblicoouEmpresaEstatal. 

Órgão Público:______________,Cargo:  , Carga horária________, Semanais.EmpresaEstatal:_________,Cargo: , Carga horária:                   
,Semanais. 

Declaro, ainda, que estou ciente das normas do Edital nº.0 0 2/2021 de 0 6  d e  a b r i l  de 2021, e que no momento da minha inscrição para concorrer a uma vaga de 
_________________________________, apresento o meu Currículo e demais documentos exigidos. 

 

  _______, em: /_____/2021. 
Assinatura do candidato (a): 

Observações: (espaço reservado às anotações da comissão) 
 

 

 


