
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS - EDITAL Nº 01/2017 
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL 

 
2ª RETIFICAÇÃO 

 
A Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado do Programa Vida Saudável, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a 2ª retificação do 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -  PSS - EDITAL Nº 01/2017. 
 

 
1) No item 4.7 
 

 Onde se lê: 
4.7 - São documentos necessários para o ato de inscrição: 

a) Cédula de identidade (original e cópia); 

b) CPF (original e cópia); 

c) Comprovante de residência (original e cópia); 

d) Uma foto 3x4 (recente); 

e) Diploma ou certificado de conclusão de escolaridade exigida (original e cópia); 
f) Inscrição do conselho competente, quando a função o exigir (original e cópia);  

g) Comprovante de votação da última eleição (original e cópia); 

h) Certificado reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino (original e cópia); 

i) Apresentar, em envelope lacrado e identificado, o currículo atualizado e comprovado (cópias dos 

respectivos certificados de escolaridade e experiências profissionais citadas); 

 
Leia-se: 

4.7 - São documentos necessários para o ato de inscrição: 
a) Cédula de identidade (original e cópia); 

b) CPF (original e cópia); 

c) Comprovante de residência (original e cópia); 

d) Uma foto 3x4 (recente); 

e) Diploma ou certificado de conclusão de escolaridade exigida (original e cópia); 

f) Comprovante de votação da última eleição (original e cópia) ou certificado de quitação eleitoral; 

g) Certificado reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino (original e cópia); 

h) Apresentar, em envelope lacrado e identificado, o currículo atualizado e comprovado (cópias dos 
respectivos certificados de escolaridade e experiências profissionais citadas); 

 

 

 

 



 

 
2) No Anexo III 

Onde se lê: 
Anexo III 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA VIDA 

SAUDÁVEL, VENHO REQUERER INSCRIÇÃO PARA A FUNÇÃO DE:  

 

(   ) FUNÇÃO: COORDENADOR PEDAGÓGICO  

(   ) FUNÇÃO: COORDENADOR DE NÚCLEO    

(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE LAZER E ESPORTE    

(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE DANÇA   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE GINÁSTICAS    

(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE ARTES  

(   ) FUNÇÃO: AGENTE CULTURAL    

*Apenas 01 (uma) opção deve ser assinalada. 

 

Inscrição Nº________________ 

Eu, ____________________________________________________________________________ filho(a) 
de _____________________________________, e de _________________________________________ 

natural de ___________________, nascido(a) em __/__ /____, portador (a) da cédula de identidade RG n°. 

______________, expedida por ______________, domiciliado(a) na _____________, Nº ___, Bairro 

_______________________, Cidade ___________________, Estado ________________, CEP 

_________________, telefone fixo com DDD n°. (   )__________________ , telefone celular com DDD n° (   

)______________ , e-mail ____________________________ , portador de deficiência – sim (__)  não (___) 

- Qual: _____________________________________________________________, concorrendo a quota 

de negro ou pardo – sim (__) não (__) ,preenchendo os requisitos do Edital e juntando os documentos 
exigidos, vem requerer minha inscrição no Processo Seletivo para PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO 

IDOSO PARA O PROVIMENTO DE FUNÇÕES PARA O PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL. 

Pede deferimento. 

 

Aos _______de ______________________ de 2017. 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
 

Assinatura da Comissão 

 

Inscrição Nº ___________________ 

Função: _______________________ 



Nome: ____________________________________________________ 

 
Via do candidato  

Assinatura da Comissão:_____________________________ 

 

Assinatura da Comissão:_____________________________ 

Data:___/____/_____. 
 

LEIA-SE: 
Anexo III 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA VIDA 

SAUDÁVEL, VENHO REQUERER INSCRIÇÃO PARA A FUNÇÃO DE:  

(   ) FUNÇÃO: COORDENADOR PEDAGÓGICO  
(   ) FUNÇÃO: COORDENADOR DE NÚCLEO    

(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE LAZER E ESPORTE    

(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE DANÇA   

(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE GINÁSTICAS    

(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE ARTES  

(   ) FUNÇÃO: AGENTE CULTURAL    

*Apenas 01 (uma) opção deve ser assinalada. 
Inscrição Nº________________ 

Eu,____________________________________________________________________________ filho(a) 

de _____________________________________, e de _________________________________________ 

natural de ___________________, nascido(a) em __/__ /____, portador (a) da cédula de identidade RG n°. 

______________, expedida por ______________, domiciliado(a) na _____________, Nº ___, Bairro 

_______________________, Cidade ___________________, Estado ________________, CEP 

_________________, telefone fixo com DDD n°. (   )__________________ , telefone celular com DDD n° (   

)______________ , e-mail ____________________________ , portador de deficiência – sim (__)  não (___) 
- Qual: _____________________________________________________________, concorrendo a quota 

de negro ou pardo – sim (__) não (__) ,preenchendo os requisitos do Edital e juntando os documentos 

exigidos, venho requerer minha inscrição no Processo Seletivo para PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO 

IDOSO PARA O PROVIMENTO DE FUNÇÕES PARA O PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL. 

Pede deferimento. 

 
Aos _______de ______________________ de 2017. 

 

 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 



 

Assinatura do Servidor 

 

 

 

 
 

Inscrição Nº ___________________ 

Função: _______________________ 

Nome: ____________________________________________________ 
 

Via do candidato  

Assinatura do servidor:_____________________________ 

Data:___/____/_____. 
 
 

 

 

 

 

 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de maio de 2017 

 

Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado do Programa Vida Saudável 


