
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2011

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
01 (UM) ENGENHEIRO CIVIL NO 
MUNICÍPIO DE GLORINHA- RS.

  O Prefeito Municipal de Glorinha, no uso de suas atribuições legais, visando à 
contratação de pessoal, por prazo determinado, para desempenhar a função de 
Engenheiro Civil, junto à Secretaria Municipal de Governo, amparado no excepcional 
interesse público, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, e da Lei 
Municipal nº 1.306/2011, torna público a realização de Processo Seletivo 
Simplificado, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão 
composta por três servidores, designados através da Portaria n° 518/2011.
1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 
1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão prestigiados, 
sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da 
Constituição da República. 
1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado 
integralmente no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, sendo o seu 
extrato veiculado, ao menos uma vez, em jornal de circulação local e no site do 
Município - www.glorinha.rs.gov.br - no mínimo 05 (cinco) dias antes do 
encerramento das inscrições. 
1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado 
serão publicados no painel de publicações oficiais e no site da Prefeitura Municipal - 
www.glorinha.rs.gov.br. 
1.5 Os prazos definidos neste Edital serão contados em dias corridos, 
desconsiderando-se o do início e incluindo-se o do final.
1.6 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos 
candidatos pela Comissão, conforme critérios definidos neste Edital. 
1.7 São requisitos para o cargo de Engenheiro Civil:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) ser maior de 18 anos;
c) estar quite com o serviço militar (masculino);
d) estar quite com a justiça criminal, cível e eleitoral;
e) possuir nível superior com habilitação em Engenharia Civil e Registro no 
CREA/RS;
f) estar física e mentalmente apto ao desempenho da função.

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 
2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado 
corresponde ao exercício das seguintes atividades:
2.1.1 Descrição Sintética: executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção 
e conservação em geral, de obras e iluminação publica; 
2.1.2 Descrição Analítica: projetar, dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de 
estradas de rodagem, vias publicas de iluminação publica, bem como obras de 
captação, abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; 
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executar ou supervisionar trabalhos topográficos; estudar projetos; dirigir ou fiscalizar 
a construção e conservação de edifícios públicos e obras complementares; projetar 
fiscalizar e dirigir trabalhos relativos a máquinas, oficinas e serviços de urbanização 
em geral, realizar perícias, avaliações, laudos e arbitramentos; estudar, dirigir e 
executar as instalações de força motriz, mecânicas, eletromecânicas, de usinas e 
respectivas redes de distribuição; examinar projetos e proceder vistorias de 
construções e iluminação publica; exercer atribuições relativas a engenharia de 
transito e técnicas de materiais; efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, 
aço e madeira; expedir notificação de autos de infração referentes a irregularidades 
por infringência a normas e posturas municipais, constatadas na sua área de 
atuação; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 
 2.2 A carga horária semanal será de 20h/s (vinte horas semanais) e será 
desenvolvida diariamente, de acordo com horário definido pela autoridade 
competente mediante ato próprio. 
2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária será pago mensalmente o 
vencimento fixado em R$ 2.707,62 (dois mil, setecentos e sete reais e sessenta e 
dois centavos), nele compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo 
trabalho, o descanso semanal remunerado. 
2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: 
jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicionais 
de insalubridades, penosidades, periculosidade e noturno, quando for o caso, e 
gratificação natalina proporcional, nos termos desta Lei; férias proporcionais, ao 
término do contrato; inscrição no Regime Geral da Previdência Social.
2.3.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e 
previdenciários pertinentes. 

3. SÃO DEVERES DO CONTRATADO; 
3.1 exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
3.2 lealdade às instituições a que servir; 
3.3 observância das normas legais e regulamentares; 
3.4 cumprimento às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 
3.5 atender com presteza e dedicação: 
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às 
protegidas por sigilo; 
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de 
situações de interesse pessoal; e 
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública; 
3.6 levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver 
ciência em razão do cargo; 
3.7 zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público; 
3.8 guardar sigilo profissional sobre assuntos proferidos na repartição; 
3.9 manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
3.10 ser assíduo e pontual ao serviço; 
3.11 tratar com urbanidade as pessoas; 
3.12 representar contra ilegalidade ou abuso de poder; 
3.13 apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente 
trajado ou com o uniforme que for determinado; 



3.14 observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem 
como o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI) que lhe forem 
fornecidos; 
3.15 manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho; 
3.16 frequentar cursos e treinamentos instituídos para seu aperfeiçoamento e 
especialização; 
3.17 apresentar relatórios ou resumos de suas atividades nas hipóteses e prazos 
previstos em lei ou regulamento, ou quando determinado pela autoridade 
competente;
3.18 sugerir providências tendentes à melhoria ou aperfeiçoamento do serviço;

4. SÃO PROIBIÇÕES DO CONTRATADO: 
4.1 É proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a 
dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a 
eficiência do serviço ou causar dano à Administração Pública, especialmente: 
4.2 ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato; 
4.3 retirar, modificar ou substituir, sem prévia anuência da autoridade competente, 
qualquer documento, registro eletrônico ou objeto da repartição; 
4.4 recusar fé a documentos públicos; 
4.5 opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo, ou 
execução de serviço; 
4.6 promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 
4.7 referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos 
atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou oral; 
4.8 cometer à pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 
desempenho de encargo que seja de sua competência ou de seu subordinado; 
4.9 compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação à associação profissional 
ou sindical, ou a partido político; 
4.10 manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até segundo 
grau civil, salvo se decorrente de nomeação por concurso público; 
4.11 valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública; 
4.12 atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 
quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 
segundo grau; 
4.13 receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em 
razão de suas atribuições, conforme legislação penal e adjacente; 
4.14 aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem licença 
prévia nos termos da lei; 
4.15 praticar usura sob qualquer de suas formas; 
4.16 proceder de forma desidiosa no desempenho das funções; 
4.17 cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto 
em situações de emergência e transitórias; 
4.18 utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 
particulares; 
4.19 exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo 
ou função e com o horário de trabalho. 

5. REGIME DISCIPLINAR



5.1 A apuração das faltas funcionais serão processadas na forma do Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Glorinha, de que trata a Lei nº 1.036 
de 28 de fevereiro de 2008.

6. INSCRIÇÕES 
6.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Comissão designada, junto à 
sede do Município, sito à Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23400, Centro, no 
período do dia 31/102011 até o dia 08/11/2011, no horário compreendido entre às 
08h às 12h e das 13h às 17h, no Setor de Recursos Humanos. 
6.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 
6.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação 
das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 
6.3 As inscrições serão gratuitas.

7. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
7.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá 
comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 
6.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de 
mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo 
Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos: 
7.1.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme modelo do 
Anexo II – Formulário para Inscrição deste Edital. 
7.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: 
carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança 
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores; Cédula de Identidade profissional fornecida pelo CREA, Certificado de 
Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional 
de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15). 
7.1.3 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais; 
7.1.4 Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo I do 
presente edital, acompanhado de cópia autenticada dos títulos que comprovam as 
informações contidas no currículo. 
7.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelos membros da 
Comissão, desde que o candidato apresente para conferência os originais 
juntamente com a cópia. 

8. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
8.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 6.1, a Comissão publicará, no painel de 
publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site http://www.glorinha.rs.gov.br/, 
no prazo de até 02 (dois) dias, edital contendo a relação nominal dos candidatos que 
tiveram suas inscrições homologadas. 
8.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor 
recurso escrito perante a Comissão, no prazo de 01 (um) dia, mediante a 
apresentação das razões que ampararem a sua irresignação. 
8.2.1 No prazo de 01 (um) dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá 
reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar 
no rol de inscrições homologadas. 
 8.2.3 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao 
Prefeito Municipal para julgamento, no prazo de 01 (um) dia, cuja decisão deverá ser 
motivada. 
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8.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no 
prazo de 01 (um), após a decisão dos recursos. 

9. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS 
9.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do 
Anexo I do presente Edital. 
9.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalização o máximo de cem pontos.  
9.3 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de 
avaliação. 
9.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital. 
9.5.  Nenhum título receberá dupla valoração. 
9.6. A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos 
apresentados, em uma escala de 0 a 100 pontos, conforme os seguintes critérios:

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO
 UNITÁRIA

PONTUÇÃO
 MÁXIMA

Pós-gradução lato sensu (especialização) 10 20
Pós-graduação (mestrado, doutorado, PhD) 10 30
Cursos especializados na área de atuação da 
função com duração mínima de 360 horas 10 50

10 ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 
10.1 No prazo de 03 (três) dias, a Comissão deverá proceder à análise dos 
currículos. 
10.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado 
preliminar será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e 
no site da mesma, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, 
nos termos estabelecidos neste edital. 

11. RECURSOS  
11.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à 
Comissão, uma única vez, no prazo comum de 01 (um) dia. 
11.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do 
pedido recursal. 
11.1.2 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da 
Comissão, permitindo-se anotações. 
11.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome 
do candidato passará a constar no rol de selecionados. 
11.1.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao 
Prefeito Municipal para julgamento, no prazo de 01 (um) dia, cuja decisão deverá ser 
motivada. 

12. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 
12.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois 
ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o 
candidato que: 
12.1.1 Maior tempo de serviço;



12.1.2 Apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior 
a sessenta anos; 
12.1.3 Sorteio em ato público. 
12.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na 
presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, 
correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do 
interessado. 
12.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos 
recursos e antes da publicação da lista final dos selecionados. 

13. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 
13.1. A relação dos candidatos inscritos no presente Processo Seletivo será 
divulgada em data oportuna e publicada no mural da Prefeitura Municipal Glorinha-
RS.
13.2. O resultado, as respostas dos recursos e a homologação do Processo Seletivo 
serão divulgados e publicados no mural da Prefeitura Municipal Glorinha-RS.
13.3. Após a divulgação do resultado oficial, o candidato terá até 48 (quarenta e oito) 
horas para interpor recurso, o qual deverá ser protocolado junto a Prefeitura 
Municipal de Glorinha, junto ao Setor de Protocolo Geral.
13.4. Após a análise dos possíveis recursos, o Secretário Municipal de 
Administração e Planejamento homologará e publicará, no Átrio da Prefeitura de 
Glorinha e divulgará também no site da Prefeitura, o resultado final do Processo 
Seletivo.

14. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
14.1 O candidato aprovado será convocado através de Edital, publicado no Átrio da 
Prefeitura Municipal de Glorinha, no prazo máximo de até 03 (três) dias a contar da 
publicação, devendo se apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, da 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no prazo máximo de até 03 
(três) dias úteis, a contar da publicação do edital de convocação, munido, além da 
documentação constante do subitem 3.1.1 e das condições previstas nas alíneas do 
item 9.1 deste Edital, dos seguintes documentos, como condição para assinatura do 
Contrato:
14.1.1 Certidão de Nascimento ou Casamento;
14.1.2 Comprovante atualizado de endereço de sua residência;
14.1.3 Atestado de Saúde Física e Mental;
14.1.4 Cartão PIS/PASEP;
14.1.5 Se, do sexo masculino, comprovante de estar quite com as obrigações 
militares;
14.1.6 Título Eleitoral e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
14.1.7 Declaração de que, firmando o contrato, não estará acumulando mais de dois 
cargos ou empregos públicos, conforme vedação expressa no art. 37 XVI, “c”, da 
Constituição Federal, e que os dois juntos não excederão o que está previsto em Lei;
14.1.8 Uma fotografia 3×4 recente e colorida;
14.1.9 Alvará de folha corrida Judicial;
14.1.10 Comprovante escolar;
14.1.11 Carteira de Trabalho; 
14.1.12 Declaração de bens;
14.1.13 Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;



14.1.14 Carteira de vacina dos filhos menores de 07 anos;
14.1.15 Comprovante escolar dos filhos maiores de 07 anos e menores de 14 anos.
14.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por 
telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência 
do interessado. 
14.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não 
atendimento das condições exigidas para a contratação, serão convocados os 
demais classificados, observando-se a ordem cronológica crescente. 
14.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de até 02 
(dois) anos, prorrogável, uma única vez, por igual período. 
14.5 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a 
rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo 
remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem 
classificatória.
 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 A contratação através do presente Processo Seletivo terá validade de 06 (seis) 
meses, a contar da data da homologação do Resultado Final publicado no Átrio da 
Prefeitura e no site do município, podendo ser prorrogado por igual período.
15.2 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 
classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 
15.3 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 
endereços. 
15.4 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, 
poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, 
conforme dispuser a legislação local. 
15.5 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 
designada. 

   Glorinha, 26 de outubro de 2.011.

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal



EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2011

ANEXO I

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

1. DADOS PESSOAIS 
1.1 Nome completo: _____________________________________________ 
1.2 Filiação: ___________________________________________________ 
1.3 Nacionalidade:_______________________________________________ 
1.4 Naturalidade:_______________________________________________ 
1.5 Data de Nascimento:_________________________________________ 
1.6 Estado Civil: ________________________________________________ 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: ________________________ 
2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: _______________________________ 
2.3 Título de Eleitor ______________ Zona: _______ Seção: ___________ 
2.4 Número do certificado de reservista:_____________________________ 
2.5 Endereço Residencial: ________________________________________ 
2.6 Endereço Eletrônico:__________________________________________ 
2.7 Telefone residencial e celular:___________________________________ 
2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: __________________ 

3. ESCOLARIDADE 

3.1 GRADUAÇÃO 
Curso: ________________________________________________________ 
Instituição de Ensino:_____________________________________________ 
Ano de conclusão: _______________________________________________ 

3.2 PÓS-GRADUAÇÃO 

3.2.1 ESPECIALIZAÇÃO 
Curso / área: __________________________________________________ 
Instituição de Ensino:____________________________________________ 
Ano de conclusão: ______________________________________________ 

3.2.2 ESPECIALIZAÇÃO 
Curso / área: __________________________________________________ 
Instituição de Ensino:____________________________________________ 
Ano de conclusão: ______________________________________________ 

3.3 MESTRADO 
Curso / área: __________________________________________________ 
Instituição de Ensino:____________________________________________ 
Ano de conclusão:______________________________________________ 



3.4 DOUTORADO 
Curso / área: ___________________________________________________ 
Instituição de Ensino:_____________________________________________ 
Ano de conclusão: _______________________________________________ 

3.4.1 PÓS-DOUTORADO (PhD) 
Curso / área: ___________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ____________________________________________ 
Ano de conclusão: _______________________________________________ 

4. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO 
Curso / área: ___________________________________________________ 
Instituição de Ensino:_____________________________________________ 
Data de início: ________________Data da conclusão: __________________ 
Carga horária: __________________________________________________ 

Curso / área: ___________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ____________________________________________ 
Data de início: _________________ Data da conclusão:_________________ 
Carga horária:__________________________________________________ 

Curso / área: __________________________________________________ 
Instituição de Ensino:____________________________________________ 
Data de início: __________________ Data da conclusão: _______________ 
Carga horária: _________________________________________________ 

Curso / área: __________________________________________________ 
Instituição de Ensino:____________________________________________ 
Data de início: _____________ Data da conclusão: ____________________ 
Carga horária: _________________________________________________ 

Curso / área: __________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ___________________________________________ 
Data de início: ___________________Data da conclusão: ______________ 
Carga horária: _________________________________________________ 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Local e Data. 
_________________________________________ 

Assinatura do Candidato



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2011

ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Contratação de Engenheiro Civil

NOME DO CANDIDATO __________________________________________,
CPF: ____________________________
DATA DE NASCIMENTO: _______/ ______/ _______, IDADE: ___________,
R. G. ________________, ÓRGÃO EXPEDIDOR: ___________.
ENDEREÇO: _____________________________________ Nº. ___________
BAIRRO:______________________ MUNICIPIO: _______________ UF: ___ 
TELEFONE: _________________
GRAU DE ESCOLARIDADE:________________________________
ESPECIFICAR O CURSO: ________________________________________
CTPS Nº .___________ SÉRIE: _____________
NATURALIDADE: ____________________________UF: ________________
NACIONALIDADE: __________ESTADO CIVIL:________________________

DECLARAÇÕES DO CANDIDATO

Estou ciente das normas do Edital regente do presente certame, e que no 
momento da minha possível contratação para o cargo de Engenheiro Civil 
apresentarei os documentos exigidos.

Glorinha,  _________________ 2011

______________________________
Assinatura do candidato

OBSERVAÇÕES: (espaço reservado às anotações da Comissão)


