
Etec Joaquim Ferreira do Amaral – Classe Descentralizada Bariri 

Resultado da aula Teste do Processo Seletivo para Professor de Espanhol Instrumental 

Classificação Nome do Candidato RG Pontos Situação 

1º Mariana Caldas de Souza 41.955.107-4 182 Aprovado 

2º Fabiana Ferreira Carminatto 45.098.216-6 146 Aprovado 

3º Rita de Cassia França Gimenez 45.212.923-0 113 Aprovado 

 

O candidato classificado em 1º lugar deverá seguir as orientações conforme mostra abaixo: 

Dados Importantes: 

Prazo para entrega dos documentos: 20/06/2013 à 21/06/2013, das 08:00hs  às 11:00hs e das 13:00 às 

17:00hs 

Local para entrega dos documentos, divulgação do resultado e informações: na  Prefeitura  Municipal 

de Bariri ou com Sergio Cevallos (Coordenador Local) e no site www.etecjau.com.br 

 Prazo de Validade do Processo de Seleção:  20/12/2013 

 

Documentação Necessária: 

- Curriculum Vitae (Conforme modelo ANEXO XI) 
- Certificação de Conclusão (Ensino Médio, Ensino Superior ou Pós Graduação) 

- Carteira de Trabalho. 
- 1 (uma) fotos 3X4. 
- Cópia do RG. 
- Cópia do CPF. 
- Cópia de comprovante de residência. 
- Cópia do titulo de eleitor e dos dois últimos comprovantes de votação. 
- Cópia da certidão de casamento (se houver). 
- Cópia da certidão de nascimento dos filhos (se houver). 
- Cópia da carteira de vacinação dos filhos (se houver). 
- Cópia da carteira de reservista (p/ homens) 
- Se não for o primeiro emprego, mandar cópia ou número de PIS. 
- Atestado médico admissional (guia do exame entregue na entrega dos documentos) 
- Número de conta corrente, agência e banco ou tire uma copia legível do cartão do banco 

(Colocar tudo em um envelope) 

Ver anexo abaixo: 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XI 

CURRICULUM VITAE 
INFORMAÇÕES GERAIS: 

Componente Proposto:  

Nome do Candidato: 

Profissão: 

Data de Nascimento:     Nacionalidade:  

QUALIFICAÇÕES : 

Fornecer um esboço da experiência do candidato relevante para os serviços a serem 

atribuídos. Descrever o grau de responsabilidade assumida pelo candidato em serviços 

relevantes anteriores, fornecendo datas e local.  

FORMAÇÃO: 

Resumir formação e outra especialização do candidato, fornecendo nomes das escolas, datas e 

diplomas obtidos.  

EXPERIÊNCIA ANTERIOR 

Relacionar cargos ocupados pelo candidato desde sua graduação, com os nomes das 

organizações para as quais trabalhou, cargos desempenhados e locais de trabalho. 

Relativamente aos últimos dez anos, informar, também, os tipos de atividades 

desempenhadas e referências. 

DECLARAÇÃO: 

Eu, abaixo assinado, declaro que as informações fornecidas constituem a verdade a respeito 

de minhas qualificações e experiência. 

(Data) 

(assinatura do candidato) 

Parecer do Coordenador local FAT: 
 

Situação do Candidato:   Necessita de Autorização p/ Lecionar:   

 

(    ) Aprovado                        (     ) Sim 

            

(    ) Não Aprovado                       (     ) Não, licenciado em _____________________ 

 

 


