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EDITALNº. 002/2021–PMA  
 

Dispõe sobre a abertura de Processo Seletivo 
Simplificado-PSS para preenchimento 
extraordinário de vagas de Cuidadora-Casa Lar na 
Prefeitura Municipal de Andirá-PR. 

 
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 

002/2021CUIDADORA- CASALAR 

 
 

Aprefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, 
IONEELISABETH ALVES ABIB , no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, resolve: 

 
TORNARPÚBLICO 

 
O presente Edital, destinado a abertura de inscrições para o Processo Seletivo 
Simplificado da Prefeitura Municipal de Andirá nº. 002/2021, para o 
preenchimento de vagas para a contratação de CUIDADORA-CASALAR–por 
tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público, em consonância com a Lei Municipal nº. 1.170/1993 (Estatuto 
do ServidorPúblicoMunicipal), LeiMunicipal nº.2.282/2011(LeidePlanosde Cargo 
se Salários) e Lei Municipal nº 2.628/2015 (Lei de Contratação de Pessoal por 
Prazo Determinado), com as alterações da Lei Municipal nº 2.838/2016, mediante 
as condiçõesestabelecidas nesteEditaleseusanexos. 

 
 

1 –DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES 
 

1.1 – O Processo Seletivo Simplificado para a seleção de profissionais ao 
cargodeCUIDADORA -CASA LAR, dar-se-á por meio da realização de 01 
(uma)etapa,abaixoestabelecida: 

 
1.2 –Etapa01– AnálisedeTítulos:deCaráterClassificatório . 

 
1.3 – É condição essencial para inscrever-se neste Processo Seletivo Simplificado 
o conhecimento e aceitação das instruções e normas contidas neste 
Edital,declarando que conhece e concorda plena e integralmente com os termos 
estabelecidos. 
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1.4 – A localização do desempenho das funções indicadas no presente Edital 
sãopara atendimento às necessidades de excepcional interesse público da 
SecretariaMunicipaldeAssistência SocialeEducaçãoProfissionalizante. 

 
 

2 –DASVAGAS 
 

2.1 - Serão ofertadas 01 (uma) vagas para CUIDADORA -CASA LAR, sendo que 
as demais candidatas classificadas e não convocadas serão automaticamente 
destinadas a compor e ma lista de cadastro de reserva. 

 
 

3 –VENCIMENTOMENSAL 
 

3.1 –R$1.315,28(ummil etrezentos e quinze reais e vinte e oito 
centavos),podendo sofrer aincidênciados descontos legais, tais como 
aprevidência, além de outros previstos na legislação. 

 
3.2 – A candidata aprovada e convocada nesta seleção fará jus à percepção 
dosbenefícios remuneratórios estabelecidos no Estatuto do Servidor Municipal, 
desdeque compatíveis com a precariedade da contratação, nos termos do art. 9º, 
da LeiMunicipalnº2.628/2015. 

 
 

4 – DAJORNADADE TRABALHO 
 

4.1 – ACUIDADORA -CASA LAR cumprirá a jornada de trabalho de 08 (oito)horas 
diárias, de segunda à sexta-feira, respeitando o limite de 40 (quarenta)horas 
semanais, podendo ser convocada em horários noturnos, aos finais 
desemanaeferiados,conformeanecessidade. 

 
4.2 – As atribuições do cargo deCUIDADORA -CASA LAR consta no Anexo 
IdesteEdital. 

 
 

5 –DAVIGÊNCIADOPROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADO 
 
5.1 –AvigênciapormeiodopresenteProcessoSeletiva Simplificada,dar-se-
ápeloprazode12(doze)meses ,emcaráterexcepcional,que poderá ser prorrogado, 
nos termos do art. 4º, da Lei Municipal nº 2.628/2015,alterada pelaLei Municipal 
nº2.838/2016. 
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6 –DARESCISÃODOCONTRATODETRABALHO 
 

6.1 –A rescisão docontratodetrabalhopoderá ocorrer: 
 

I) A pedidodocontratado; 
II) Necessidadede reduçãodo quadrode pessoal,porexcessode despesa; 
III) Acumulaçãoilegalde cargos,empregosoufunçõespúblicas; 
IV) Insuficiênciadedesempenho,apuradaemprocedimentonoqualseassegureo 

contraditórioeaampladefesa; 
V) Automaticamente,apósotérminodoprazomáximodocontratoprevistonesteeditalou

noinstrumentodecontrato; 
VI) Aqualquermomento,porinteressedaAdministraçãoPúblicaoracontratante. 

 
 

7 –DOSREQUISITOSPARAINSCRIÇÃO 
 

7.1 –Sãorequisitosparainscrição: 
 

a)  Ser brasileira, nata ou naturalizada, ou gozar das prerrogativas prevista 
noartigo12,daConstituiçãoFederaledemaisdisposiçõesdelei,nocasoestrangeiro; 

b) 18(dezoito)anoscompletosdeidadeaté adata deinscrição; 
c) TerEnsinoMédio Completo (3ºanoconcluído); 
d) Serdo SexoFeminino (LeiMunicipalnº.3.703de27dejunho de2018) 
e) PossuiCarteiraNacionaldeHabilitaçãoCategoriamínima“B” 

 
7.2 – A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas 
econdições estabelecidas neste Edital, sobre as quais a candidata não 
poderáalegardesconhecimento. 

 
7.3 –Onãoatendimentoaosprocedimentosestabelecidosparaainscriçãoimplicará 
oseucancelamento, se verificadaa irregularidadea qualquertempo. 

 
7.4 –A candidata seráresponsávelporqualquer erro 
ouomissão,bemcomopelasinformaçõesprestadasnafichade inscrição ,sendod
eresponsabilidadedacandidata ocompletopreenchimento da ficha . 

 
7.5 – A candidata que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não 
possasatisfazertodasascondiçõesestabelecidasnesteEditalterásuainscriçãocancel
ada e, em conseqüência, anulados todos os atos decorrentes, mesmo 
queaprovada no Processo Seletivo Simplificado, ainda que o fato seja 
constatadoposteriormente. 
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8 –DASINSCRIÇÕES 
 

8.1 –AsinscriçõesdoProcessoSeletivoSimplificadoserãogratuitas . 
 

8.2 – As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas 
naSecretaria Municipal de Assistência Social e Educ ação Profissionalizante 
noPaço da Prefeitura Municipal de Andirá, localizada na Rua Mauro Cardoso 
deOliveira, nº.190,Andirá-Pr. 

 
8.3 – Os candidatos serão atendidos por ordem de chegada. As inscrições 
terãoinício às 09h00m (nove) horas às 11h00m (onze) horas (intervalo de 
almoço),retornandoas13h30m(trezeetrinta)horaseseencerrarãoàs16h00m(dezess
eis) horas, entre os dias 13 de outubro a 29 de outubro, em dia deexpediente . 

 
8.4 –Antesdeefetuarainscrição,acandidatadeveráconheceroEditalecertificar-
sedequepreenche todosos requisitosexigidos. 

 
8.5 - Todos os documentos deverão ser entregues no ato da inscr ição , 
nãopodendohaveromissão dedadossolicitados,seguindoa documentaçãoabaixo: 

 
a) Cópiacéduladeidentidadeou documentooficialcomfoto; 
b) CPF; 
c) Cópiacomprovantede residência; 
d) Cópiado comprovantedeescolaridadedocargo (ensino médio); 
e) Cópiasdoscomprovantesdostítulos(paraclassificação). 
f) CópiadaCNHcontendocategoria“B”. 

 
8.6 – A candidata que não possuir comprovante de residência em seu 
nomedeveráapresentarumadeclaraçãodoproprietáriodoimóveloudeclarardepróprio 
punhooendereçoderesidência. 

 
8.7 –
Adocumentaçãopoderáserapresentadaemcópiaautenticadaporservidorpúblicoo
uautenticada emcartório ,aoservidor responsávelpelorecebimento dos pedidos 
de inscrições. Toda a documentação citada no item 8.5deverá 
seracondicionadaemenvelope tamanhoA4ouofício lacrado. 

 
8.8 – A declaração dos documentos inseridos que estarão sendo juntados 
dainscriçãoseráderesponsabilidadeexclusivadacandidata,bemcomodoconteúdodo
envelope. 

 
8.9 –Adocumentaçãoapresentadadeverácorresponderaocargopleiteadoprevisto 
nesteEdital. 

 
8.10 –
Aausênciadequalquerdocumentoprevistonoitem8.5acarretaránaeliminaçãodacandi
data doProcessoSeletivo Simplificado. 



5 

 

 

8.11 – Não se admitirá o envio por fax ou qualquer outro meio que não o 
protocolopresencial,pessoalmenteouatravés deprocurador. 

 
8.12 –Nãoseadmitiráajuntadadequaisquerdocumentosemfasesposterioresà 
entregadopedidodeinscriçãopela candidata. 

 
8.13 – A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só 
terávalidade quandoforrevalidada, nos termosdalegislação. 

 
 

9 –DOPROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADOECLASSIFICAÇÃO 
 

9.1 – O Processo Seletivo Simplificado dar-se-á em 01 (uma) etapa: Análise 
deTítulos. 

 
9.2 -Encerradooperíododeinscrições,osdocumentosentreguespelas 
candidatasserãosubmetidosàavaliação,comafinalidadedeverificarseacandidataapr
esenta os requisitosexigidos para odesempenhodasfunções. 

 
9.3 -Seráindeferida a candidata que: 

 
a) NãopreenchercorretamenteounãoprestarasinformaçõescorretasnoRequeriment
o deInscrição. 

 
b) Não apresentar no ato da inscrição toda documentação exigida no item 
8.5relativa àfunçãopleiteada. 

 
 
 

10 -DAANÁLISEDETÍTULOS 
10.1 – A análise de títulos consistirá na entrega de documentos 
qualificatórios,que deverãoseguiroscritérios de pontuaçãoconformeAnexoII. 

 
10.2 – Os títulos e demais documentos exigidos deverão ser  entregues 
juntocom os documentos exigidos na inscrição, confo rme item 8.5, em 
envelopepadrão(ModeloA4ouOfício),LACRADO ,juntamentecomafichadeinscr
içãoefichadeentregade títulos . 

 
10.3 - A candidata deverá preencher a ficha de entrega de títulos (anexo IV) e 
aficha de inscrição(anexo III)e entregá-lasduranteo período de inscrição. 

 
10.4 –Asfichasestarãodisponibilizadasno dia,horárioe localdainscrição. 

 
 

10.5 – É de responsabilidade da candidata acompanhar o Diá rio Oficial 
doMunicípioeseusítioeletrônicoparaterciênciadodiaeh orários  
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designadosparaaavaliação ,sendoqueoMunicípionãorealizaráoutrosmeiosde 
comunicação. 

 
 

11 -DORESULTADOFINAL 
 

11.1 -O resultadofinalseráa somada pontuaçãodetítulos. 
 

11.2 – Ocorrendo empate no resultado final, terá como critério de 

desempate:I -Acandidataquetiveramaioridade,considerandoano,mêsedia. 

II-Acandidataquetivermaiorexperiênciana área,conformeostítulos. 
 

11.3 -ApósanálisedeTítulos,serádivulgadaarelaçãodecandidatosaprovados. 
 

11.3.1 - O resultado será publicado no Diário Oficial do Município, disponível 
noendereçoeletrônicodaPrefeituraMunicipaldeAndirá(www.andira.pr.gov.br)eno 
átrio do Paço da Prefeitura Municipal de Andirá, localizado na Rua 
MauroCardosodeOliveira,nº.190,Andirá-Pr. 

 
 

12 -DOSRECURSOS 
 

12.1 – A candidata poderá apresentar recurso no prazo de 02 (dois) dias 
úteis,contadosdadivulgação doresultadoparcial,nohorário das 08hàs17horas. 

 
12.2 – O recurso deverá ser interposto por requerimento próprio disponível 
noSetor de Protocolo  da Prefeitura Municipal de Andirá (Paço Municipal - Rua 
MauroCardoso de Oliveira, nº. 190 – Andirá-Pr), endereçado à Comissão do 
ProcessoSeletivo Simplificado – Portaria nº. 15.403, de 04 de Outubrode 2021, 
quedeterminará o seu processamento. Dele deverá conter o nome da 
candidata,número do CPF, cargo pretendido e razões do recurso, conforme 
disponível noAnexo Vdesseedital. 

 
12.3 – O recurso deverá ser legível, escrito em língua portuguesa, e feito de 
formarespeitosa. 

 
12.4 – O recurso deverá ser protocolado no Setor de Protocolo  da 
PrefeituraMunicipaldeAndirá(PaçoMunicipal),localizadoàRuaMauroCardosodeOliv
eira, nº.190–Andirá-Pr. 

 
12.5 – Não será admitido recurso de recurso, ou seja, não haverá mais de 
umgrau decisório. 

 
12.6 - O resultado do recurso dar-se-á no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteisdepois de serprotocolado. 
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13 -DAHOMOLOGAÇÃODORESULTADOFINALEDACONVOCAÇÃO 
 

13.1 - Divulgado o resultado final, depois de transcorridos os prazos e 
decididososrecursosporventurainterpostos,oProcessoSeletivoSimplificadoseráhom
ologado pela Prefeita Municipal. O resultado e a classificação final 
serãopublicadosnoDiárioOficialdoMunicípio,disponívelnoendereçoeletrônicowww.a
ndira.pr.gov.brenoátriodoPaçoMunicipal. 

 
13.2 -AaprovaçãonoProcessoSeletivoSimplificadonãogeradireitoàconvocação e 
esta obedecerá rigorosamente à ordemde classificação dispostano 
ResultadoFinal,conforme odispostonesteEdital. 

 
13.3 - A candidata aprovada será convocada por meio de edital publicado 
noDiário Eletrônico do Município no sitewww.andira.pr.gov.bre no átrio do 
PaçoMunicipal. Em todo caso, a publicação da convocação no Diário Eletrônico 
serátida como único meio de contagem do prazo para que a candidata se 
apresente,sendo que o contato através de quaisquer outros mecanismos constitui 
em merafaculdade da Administração Pública, não acarretando em nulidade caso 
somentesejafeitaconvocaçãoatravés doDiárioEletrônico. 

 
13.4 - A candidata convocada terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 
acontar da data da convocação, para comparecer à Prefeitura Municipal 
(PaçoMunicipal), no Setor de Recursos Humanos, localizado à Rua Mauro 
Cardoso deOliveira, nº. 190 – Andirá-Pr, a fim de que seja instruída a, no prazo 
máximo de03 (três)diasúteis,apresentarosdocumentosnecessários à contratação. 

 
13.5 –DocumentosParaAdmissão : 

 
a) 01(uma)foto3x4 colorida recentedefrente; 
b) Cópia da Cédula de Identidade do Paraná ou protocolo de seu 
requerimentojuntoaoInstitutodeIdentificação doParanáeuma cópia; 
c) CópiadoCPF; 
d) Cópiadecomprovantedeendereço(contadeágua,luz,telefone,porexemplo); 
e) CópiadoTítulodeEleitorecomprovanteda última votação; 
f) Cópiadocomprovantedeescolaridade (conformerequisito 
mínimoexigidonesseEdital),fornecidoporinstituiçãodeensinooficialouregularmenter
econhecidaouautorizadapeloórgãogovernamentalcompetente; 
g) CópiadaCertidãodeNascimentoou Casamento; 
h) Cópiado RGe CPFdo cônjuge; 
i) Cópia daCertidão denascimentodosfilhos menoresde14anos; 
j) Certidão do Cartório Eleitoral do domicílio eleitoral, atestando que está em 
diacomassuasobrigaçõeseleitoraisbemcomo nãoterincorridoemcrime eleitoral; 
k) Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça 
EstadualeJustiçaFederal,ondeacandidataresidiunos5(cinco)últimosanos,expedida 
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há no máximo 6 meses; Certidão negativa emitida junto ao 
www2.trf4.jus.br/trf4(Tribunal Regional Federal da 4ª Região) ou outro TRF onde 
tenha residido nosúltimos05(cinco)anos; 
l) Cópia da Carteira de Trabalho (páginas iniciais, último contrato de 
trabalhoregistrado eapróximafolhaembranco)ePIS/PASEP; 
m) Declaração de bens e valores que compõem seu patrim ônio privado 
oucópia dadeclaraçãodo imposto de rendado anoanteri or ; 
n) Declaraçãodedesvinculação,paraacandidataqueexerceca rgo,empregoouf
unçãopúblicosfederal,estadualoumunicipal,conformepr evêemos incisos 
XVIeXVII, doart.37 da ConstituiçãoFederal ; 
o) Declaração sobre recebimento de provento decorrente  de aposentadoria 
epensão ; 
p) Abrir conta salário ou conta corrente para recebimento de salário na 
CAIXAECONÔMICAFEDERAL . 

 
13.6 - Na hipótese do item anterior, caso a candidata classificada convocada 
nãose apresentar para os procedimentos administrativos e admissão no prazo 
fixado,será considerada como desistente, sendo convocada candidata classificada 
emordemsubseqüente. 

 
 

14 -DACONTRATAÇÃOE POSSE 
 

14.1 – Os procedimentos para contratação e posse serão publicados em 
tempooportunopeloDepartamentodeRecursosHumanos(SecretariadeAdministraçã
o), no Diário Oficial do Município (disponível no endereço 
eletrônico:www.andira.pr.gov.br). 

 
14.2 – Para efeito de posse/contratação, a candidata convocada será 
submetidaExamesMédicos. 

 
14.3 – O exame médico deverá avaliar a existência de patologias que impeçam 
odesenvolvimento dasatividades. 

 
 

15 -DALOTAÇÃODOCONTRATADO 
 

15.1 –AscandidatascontratadasserãolotadasnaSecretariaMunicipaldeAssistência 
Social e Educação Profissionalizante, conforme a necessidade, 
paraexecutarasatividadesdo cargo aqueseinscreveu,especificamente naCasa-lar. 

 
16 -DOREGIMEJURÍDICOPARACONTRATAÇÃO 

 
16.1 – O regime jurídico será de contrato temporário por tempo 
determinadoconforme Lei Municipal nº. 2.628/2015, com as alterações da Lei 
Municipal nº2.838/2016. 
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17 -DASDISPOSIÇÕESGERAIS 
 

17.1 – A candidata que não efetuar a entrega da documentação mínima 
exigidaparaa inscrição ficaráautomaticamentedesclassificada do 
ProcessoSeletivoSimplificado. 

 
17.2 – A avaliação de toda a documentação e pontuação de títulos será 
realizadapelaComissão 
OrganizadoradoProcessoSeletivoSimplificado,designadapelaPortarianº. 15.403 de 
04 deoutubrode2021. Oresultado finalserá disponibilizadonoDiário Oficial da Prefeitura 
Municipal de Andirá (disponível no endereço eletrônicowww.andirá.pr.gov.bre no átrio da 
Prefeitura Municipal (Rua Mauro Cardoso deOliveira, 190–Andirá-PR). 

 
17.3 - Não serão dadas, por telefone ou e-mail , informações a respeito de 
datas,locais,horáriosdeinscrição,documentosexigidos ,pontuaçãodetítuloser
esultado final do Processo Seletivo Simplificado. A  candidata deverá 
observarrigorosamente osEditais e oscomunicadosaser emdivulgados. 

 
17.4 – É condição imprescindível para contratação, a apresentação de laudo 
deaptidão emitida pela períciamédicadaPrefeituraMunicipaldeAndirá. 

 
17.5 -Todasasconvocações,avisoseresultadosoficiais,referentesaesteProcesso 
SeletivoSimplificado,serãocomunicados e/ou publicados noDiárioOficial da 
Prefeitura Municipal de Andirá (disponível 
em:www.andira.pr.gov.br,sendodeinteiraresponsabilidadedacandidataoseuacomp
anhamento, nãopodendo seralegada qualquerespéciede desconhecimento. 

 
17.6 -
OscasosomissosserãoresolvidospelaComissãoOrganizadoradoProcessoSeletivoS
implificado,nomeadapelaPortarianº. 15.403 de 04 deoutubrode2021, sob a 
fiscalização da Secretaria Municipal de Administração(Departamento de Recursos 
Humanos), sendo esta a responsável pelos 
atosposterioresàhomologaçãodoprocedimento,inclusiveconvocaçõesepublicações. 

 
GABINETEDAPREFEITA,Andirá,07deoutubrode2021. 

 
 

IONEELISABETHALVESABIB 
PREFEITAMUNICIPALDEANDIRÁ 

 
 

MARIALUIZACOLLETI PODANOSQUI 
SECRETÁRIAMUNICIPAL 

DEASSISTÊNCIASOCIALEEDUCAÇÃOPROFISSIONALIZANTE 
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ANEXOI 
 

DASATRIBUIÇÕESDOCARGOC

UIDADORA-CASALAR 

REQUISITOSMÍNIMOSPARAPROVIMENTO 
 

Formação Mínima : Ensino Médio 
Completo.Sexo Feminino. 
CarteiraNacionaldeHabilitaçãoCategoriamínima “B” 

 
CARGAHORÁRIA: 40horassemanais,sendoorganizadasemhorários,diurnos,noturno
sefinais desemana. 

 
ATRIBUIÇÕESDOCARGO 

 
− Organizaçãoda rotinadomésticaedo local; 
− Cuidadosbásicoscomalimentação,higienee proteção; 
− Relaçãoafetivapersonalizadaeindividualizadacomcadacriançae/ouadolescente; 
− Organizaçãodoambiente(espaçofísicoeatividadesadequadasaograudedesenvol

vimento decadacriançaou adolescente); 
− Auxílioàcriançaeaoadolescenteparalidarcomsuahistóriadevida,fortalecimento 

daautoestimaeconstruçãoda identidade; 
− Organizaçãodefotografiaseregistrosindividuaissobreodesenvolvimentodecada 

criançae/ouadolescente,demodoapreservarsuahistóriadevida; 
− Acompanhamentonosserviçosdesaúde,escolaeoutrosserviçosrequeridosno 

cotidiano; 
− Apoionapreparaçãodacriançaouadolescenteparaodesligamento,sobaorientaçã

oesupervisão deprofissional de nível superior. 
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ANEXOIIDOS

TÍTULOS 

 
Titulação  Pontos  

1 – Comprovação de trabalho com criança e 
adolescente,através de Carteira de Trabalho – CTPS ou 
contrato detrabalho. 

20 pontos (a cada 
anocompleto)ou 

10 pontos 
(acada06meses) 

desconsideradasfrações
menores. 

2-Cursosnaárea deCuidadocomCriançae Adolescente 10 pontos 

3-
CertificadodeGraduaçãoemáreasdeciênciashumanasoulic
enciaturas 

15 pontos 

4-
CertificadodePósGraduaçãoemáreasdeciênciashumanaso
ulicenciaturas 

25pontosporDiploma. 

 
 

Obs 1: A candidata deverá portar, no ato de entrega  (junto com a 
inscrição) ,odocumentooriginaloutrazercópiaautenticadaemcartór iodomesmo
,sob pena de não aceitação da juntada do documento para contagem 
dostítulos. 

 
Obs 2: Qualquer suspeita de falsificação de documen tação será noticiada 
àDelegacia da Polícia, nos termos do Código Penal e  de Processo 
PenalBrasileiro. 



ANEXO12 

12 

 

 

 
 

 

PREFEITURAMUNICIPALDEANDIRÁ  

 
PROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADOnº002/2021 

FICHADEINSCRIÇÃONº.   
NOME: 

Sexo:()M()F Datadenascimento: / /  RG: UF: 
CPF: NomedaMãe: 
Endereço: Nº: 
Bairro: Complemento: 
Cidade: UF: CEP: 
Telefoneresidencial:( ) Telefonecomercial:( ) 
Telefonecelular:( ) E-mail: 
Cargopretendido:CUIDADORA-CASALAR –ensinomédio (completo). 
Desejaconcorreràreservadevagas?  ( )Não. 

( )Sim: ( )Afrodescendente ( )Portador deDeficiência 
DOCUMENTAÇÃO:  

1. CópialegíveldaCarteiradeIdentidadeoudocumentocomfoto:() 
2. Cópiado CPF:() 
3. Cópialegíveldocomprovantederesidência:() 
4. CópiadoCertificadode EnsinoMédio:() 
5. CÓPIAdaCNHcontendocategoria“B”ousuperior() 
Estãosendoentreguestodasascópiasdadocumentaçãoexigi danoEdital? ()Sim()Não 
InformaçõesAdicionais: 
1. A candidata é responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas no requerimento 
deinscrição, arcando com as conseqüências de eventuais erros e/ou do não preenchimento de 
qualquercampo. 
2. Ainscriçãopoderáserefetuadaporterceirosatravésdeprocuração. 
3. A inscrição no processo seletivoimplica, desde logo, o reconhecimento e a tácita aceitação, 
pelacandidata,dascondiçõesestabelecidas. 
4. Nãoseráadmitida,sobnenhumahipótese, complementaçãodocumentalforadoprazodeinscrição. 
Andirá, DATA: / / . 

 
Assinaturadacandidata AssinaturadoFuncionárioRECEBEDOR 

_ ______ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
(CORTARAQUI ) 

PROTOCOLODEENTREGA- FICHADEINSCRIÇÃONº._ _ ProcessoSeletivoSimplificadoNº.002/2021 
Candidato(nome): 
CPF: DatadaInscrição: / /  Local:ANDIRÁ-PR 
Obs: 

 
Assinaturadacandidata 

 
AssinaturadoFuncionárioRECEBEDOR 
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PREFEITURAMUNICIPALDEANDIRÁ  

PROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADO Nº 002/2021 

ENTREGADETÍTULOS 
 
NOME: 
CPF: 
Cargopretendido:CUIDADORA-CASALAR 

TÍTULO 
Titulação  NúmerodeDocumentos  

1 – Comprovação de trabalho com criança e 
adolescente,através de Carteira de Trabalho – CTPS ou 
contrato detrabalho. 

( ) 

2-Cursosnaárea deCuidadocomCriançae Adolescente ( ) 

3 - Certificado deGraduação naárea deciênciashumanasou 
licenciaturas 

( ) 

4-CertificadodePósGraduaçãonaáreadeciências 
humanasoulicenciaturas 

( ) 

Estãosendoentreguestodasascópiasdadocumentação? ()Sim()Não 
InformaçõesAdicionais: 
1. Acandidataéresponsávelpelaexatidãoeveracidadedasinformaçõesprestadasnesterequerimento,arcandoc
omas consequências deeventuais erros e/oudonãopreenchimentodequalquercampo. 
2. Nãoseráadmitida,sobnenhumahipótese, complementaçãodocumentalforadoprazodeinscrição. 
Quantidadetotal deFOLHASentregues: (  )–por extenso:  

 
Andirá, DATA: / / . 

 
 
Assinaturadacandidata AssinaturadoFuncionárioRECEBEDOR 

_ ______ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ 
(CORTARAQUI ) 

 
PROTOCOLODEENTREGA–ENTREGADETÍTULOS -ProcessoSeletivoSimplificadoNº.002/2021 

Candidato(nome): 
CPF: DatadaInscrição: / /  Local: ANDIRÁ- PR 
Quantidadetotal deFOLHASentregues: (  )–por extenso:  
Obs: 

 
 

Assinaturadacandidata 

 
 

AssinaturadoFuncionárioRECEBEDOR 
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PREFEITURAMUNICIPALDEANDIRÁ  

PROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADO Nº 002/2021 

 
FOLHADERECURSOS 

 
NOME: 
CPF: 
Cargopretendido:CUIDADORA-CASALAR 

FATOS,FUNDAMENTOSEPEDIDOS:  
 

InformaçõesAdicionais: 
1. Acandidataéresponsávelpelaexatidãoeveracidadedasinformaçõesprestadasnesterequerimento,arcandoc
omas consequências deeventuais erros e/oudonãopreenchimentodequalquercampo. 
2. Nãoseráadmitida,sobnenhumahipótese,complementaçãodocumentalapósprotocolização. 
3. Acandidatapodejuntar aexposiçãodefatos,fundamentosepedidos,desdequeinformenocampoacima. 

Quantidadetotal deFOLHASentreguesjuntoaestedocument o:(  )–por extenso:  
 
Andirá, DATA: / / . 

 
 
 
 
 

Assinaturadacandidata CARIMBO EASSINATURADO PROTOCOLOMUNICIPAL 
Obs:Acandidatadeveredigirduasvias(oufotocopiar),sed esejarcópiadoprotocolo. 


