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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ  

 

PROCESSO SELETIVO PARA SUPERVISOR E VISITADOR 

 

O IVAS- Instituto Vontade Ação e Saúde, CNPJ N o. 07.454.581/0001-80 com 

sede À AV. SETE DE SETEMBRO  N O 4596-B BAIRRO AGENOR DE 

CARVALHO  CEP 76.820-322 – PORTO VELHO - RONDONIA, qualificada como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme consta do 

processo MJ nº 08071.000635/2005-06, despacho da Secretaria Nacional de 

Justiça de 01 de Setembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 09 

de Setembro de 2005, edição nº 174,por meio de Cooperação Técnica, para 

realização de PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 002/2021, entre o Ivas e a 

contratante a Prefeitura Municipal de Inhaúma-MG, através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social , com endereço na Praça José Silvio Oliveira 

Moraes, 136, centro, Inhaúma-MG, objetivando atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, torna-se pública a abertura de 

Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Profissionais de Supervisor 

e Visitador, para prestar serviço no ÂMBITO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,  

criado por meio do Decreto  Federal nº 8.869 de 05 de outubro de 2016, alterado 

pelo Decreto nº 9.579 de 22 de novembro de 2018,  aceito pelo Município de 

Inhaúma, desde 2017, por meio do Termo de Aceite e Compromisso pactuado  

junto ao Programa  Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social, 

conforme atribuições previstas neste edital, a ser ofertado pelo CRAS- Centro de 

Referência de Assistência Social e  cofinanciado  pela União, de acordo com as 

condições estabelecidas neste edital e na legislação vigente. 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - Este Processo Seletivo reger-se-á, em todas as suas etapas, pelas 

normas constantes neste Edital, publicado no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Inhaúma, no mural ou quadro de avisos da prefeitura ou da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, situada à Praça José Silvio 

Oliveira Moraes, 136, centro, Inhaúma-MG, em acordo com o Programa 
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Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social, denominado 

“Criança Feliz”  

1.2 - O Processo Seletivo Simplificado será realizado pelo Instituto IVAS 

sob    supervisão da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da 

Comissão Organizadora, no Município de Inhaúma-MG. 

1.3 - O Processo Seletivo Simplificado visa selecionar profissionais para executar 

serviços pertinentes ao Programa Primeira Infância no Sistema Único de 

Assistência Social., denominado “Criança Feliz”. 

1.4 - Este processo seletivo destina-se a contratação de profissionais para 

compor vagas existentes, através de contrato administrativo de prestação de 

serviço, de caráter temporário.  

1.5 - O processo seletivo simplificado será realizado mediante duas etapas, 

conforme a seguir: 

Primeira Etapa: Análise documental, de caráter eliminatório, no ato da inscrição.  

Segunda Etapa: Análise curricular, a ser realizada pela Comissão 

Organizadora instituída para esse fim, a qual terá caráter classificatório, 

conforme dados contidos no formulário de Inscrição - Anexo II,  disponibilizado 

ao candidato e respectivos documentos probatórios. 

2- DA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO 

2.1 - As publicações oficiais deste Edital de Processo Seletivo para Visitador  e  

Supervisor será  através do site oficial  da Prefeitura Municipal de Inhaúma e da 

sua afixação no mural interno da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

localizada na Praça José Silvio Oliveira Moraes, 136, centro, Inhaúma-MG. 

2.2 - A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo dar-se-á através do 

site oficial da Prefeitura Municipal de Inhaúma (https://www.inhauma.mg.gov.br/), 

e  no mural ou quadro de avisos, na Sede da Secretaria Municipal de Assistência 

Social ou da Prefeitura Municipal, conforme as datas pré-estabelecidas no Anexo 

I. 

 

 

 

https://www.inhauma.mg.gov.br/
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3 - DAS VAGAS, PERÍODO DE CONTRATAÇÃO, CARGA HORÁRIA, 

REMUNERAÇÃO. 

CARGO  Nº DE VAGAS  PERÍODO DE 

CONTRATAÇÃO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

REMUNERAÇÃO  

Supervisor  01 ( uma )  12 ( doze ) meses 

prorrogáveis por igual 

período a critério da 

Administração  

30 (trinta) horas R$1.600,00 

Visitador 04 ( quatro )  12 ( doze ) meses 

prorrogáveis por igual 

período a critério da 

Administração  

40 (quarenta) horas  R$1.130,00 

4 - DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO  

4.1 - Ser brasileiro (a) ou naturalizado (a) ou gozar das prerrogativas do artigo 

12 da Constituição Federal;  

4.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;  

4.3 - Estar em dia com o serviço militar (se do sexo masculino); 

4.4 - No ato da inscrição, o candidato (a) ou seu (sua) procurador (a) deverá 

entregar a ficha de inscrição, acompanhada das cópias dos documentos a seguir 

descritos, com   apresentação dos originais para conferência:  

a) Documento de identidade com foto, podendo ser: Cédula de Identidade, 

Carteira de habilitação, CTPS ou Carteira de Identidade Profissional expedida 

por órgão competente;  

b) CPF;  

c) Certificado de Alistamento Militar exigido para candidatos do sexo masculino; 

d) Título Eleitoral e certidão negativa eleitoral; 

e) PIS/PASEP.  

f) Cópias de Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de graduação em 

Psicologia, para o cargo de SUPERVISOR e de Conclusão de Ensino Médio 

para o cargo de VISITADORES, em ambos os casos o documento apresentado 

deverá ser expedido por instituição reconhecida pelo MEC. 

g) Para o cargo de supervisor, deverá apresentar comprovante de inscrição 

junto ao Conselho Profissional correspondente.  
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h) Cópia de comprovante de conclusão de Curso Superior (diploma ou 

declaração de conclusão), expedido por instituição reconhecida pelo MEC, 

somente para o cargo de Visitadores, para fins de análise curricular, 

conforme quadro constante do item 5.4 deste edital, cuja apresentação é 

facultativa. 

i) Cópia de comprovante de conclusão de curso de pós-graduação (latu senso 

ou estrito sensu), na área de psicologia, expedido por instituição reconhecida 

pelo MEC, somente para o cargo de Supervisor, para fins de análise 

curricular, conforme quadro constante do item 5.4 deste edital, cuja 

apresentação é facultativa. 

j)   Cópia legível de   declaração, atestado, cerificado ou documento congênere 

que comprove experiência profissional em atividades, projetos, programas 

voltados para crianças,   cuja apresentação é facultativa, com finalidade 

de classificação.  

l) Cópia legível de   declaração, atestado, certificado ou documento congênere 

que comprove a participação em eventos na área das políticas de Assistência 

Social; Educação, Saúde, Criança e Adolescente; pessoa com deficiência; 

com carga horária mínima de 06 (seis) horas ou duração igual ou superior a 2 

(dois) dias, realizado nos últimos 5 (cinco) anos, cuja apresentação é 

facultativa, com finalidade de classificação.   

4.5 - No caso de inscrição por Procuração deverão ser apresentados os 

originais, além da cópia do instrumento do mandato com firma reconhecida, 

bem como cópia e original da identidade do (a) procurador (a).  

4.6 - Somente realizará a inscrição, aquele (a) candidato (a) que apresentar 

documentação completa e em perfeitas condições de nitidez.  

4.7 - Não serão aceitas inscrições via fax, via postal e/ou e-mail e telefone.  

4.8 - Não será permitida entrega de documentos após a conclusão da inscrição. 

5 - DAS INSCRIÇÕES  

5.1 - As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas pessoalmente  na 

Secretaria Municipal de Assistência Social, com sede na Praça José Silvio 

Oliveira Moraes, 136, centro, Inhaúma-MG, no período entre 11/05/2021 a 
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27/05/2021, no horário de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 horas, exceto 

sábado, domingo e feriado, garantindo aos candidatos a distribuição de senhas 

para atendimento dentro deste horário. 

5.2- No ato da inscrição, será dada pontuação de acordo com os documentos 

entregues, podendo esta sofrer alteração, após análise  da Comissão instituída 

para este fim.  

6 - DAS ATRIBUIÇÕES  

6.1 SUPERVISOR 

I - Viabilizar a realização de atividades em grupos com as famílias visitadas, 

articulando CRAS e Unidades Básicas de Saúde (UBS), sempre que possível, 

para o desenvolvimento destas ações; Articular os encaminhamentos para 

inclusão das famílias na rede, conforme demandas identificadas nas visitas 

domiciliares; Mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o 

trabalho dos visitadores, o desenvolvimento das crianças e a atenção às 

demandas das famílias;  

II - Levar para debate no Grupo Gestor Municipal as situações complexas, 

lacunas e outras questões operacionais sempre que for necessário visando a 

melhoria da atenção às famílias. Apoiar técnicamente os visitadores, atuando no 

apoio ao planejamento e desenvolvimento do trabalho nas visitas, com reflexões 

e orientações; organizando, supervisionando e ministrando a capacitação dos 

visitadores; organizando o plano mensal de trabalho dos visitadores, com 

definição das famílias por visitador; supervisionar a implementação e o 

desenvolvimento das visitas domiciliares, assegurando o suporte técnico 

necessário sempre articulando com o CRAS; Colaborar com o coordenador do 

Programa e com o Comitê Gestor no planejamento e implementação das ações; 

Alimentar o sistema na Web  disponibilizado pelo Governo Federal, para 

acompanhamento das ações do Programa.  

6.2 VISITADOR  

I - Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das 

informações acerca das atividades desenvolvidas; 

II - Consultar e recorrer ao supervisor sempre que necessário; 
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III - Realizar e registrar as visitas domiciliares; 

IV - Identificar e discutir com o supervisor demandas e situações que requeiram 

encaminhamentos para a rede (como educação, justiça, saúde ou assistência 

social, etc.), visando sua efetivação. 

7 - PRINCIPAIS ATIVIDADES  

7.1 SUPERVISOR   

Realizar a caracterização e diagnóstico do território por meio de formulário 

específico ; Realizar reuniões semanais com os visitadores para planejar a visita 

domiciliar; Acompanhar, quando necessário, os visitadores na realização das 

visitas domiciliares às famílias incluídas no Programa Criança Feliz; Acolher, 

discutir e realizar encaminhamentos das demandas trazidas pelo Visitador; Fazer 

devolutiva ao visitador acerca das demandas solicitadas; Organizar reuniões 

individuais ou em grupo com os visitadores para realização de estudos de caso; 

.Participar de reuniões intersetoriais para realização de estudo de caso; 

Participar de reuniões com o Comitê Gestor Municipal; Realizar capacitações 

para visitadores; Identificar temáticas relevantes e necessárias para realização 

de capacitação contínua dos visitadores; Solicitar ao Comitê Gestor Municipal a 

realização de capacitação para os visitadores; Auxiliar na identificação de 

profissionais para participação na capacitação para os visitadores; Realizar o 

registro das informações das famílias no Programa Criança Feliz, bem como das 

visitas domiciliares no Prontuário Eletrônico do SUAS; Preencher relatórios de 

acompanhamento das visitas domiciliares, dentre outras de acordo com a 

necessidade do serviço. 

7.2 VISITADOR 

Realizar a caracterização e diagnóstico do território por meio de formulário 

específico; Realizar reuniões semanais com os visitadores para planejar a visita 

domiciliar; Acompanhar, quando necessário, os visitadores na realização das 

visitas domiciliares às famílias incluídas no Programa Criança Feliz; Acolher, 

discutir e realizar  Encaminhamentos das demandas trazidas pelo visitador;Fazer 

devolutiva ao visitador acerca das demandas solicitadas; Organizar reuniões 

individuais ou em grupo com os visitadores para realização de estudos de caso; 
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Participar de reuniões intersetoriais para realização de estudo de caso; Participar 

de reuniões com o Comitê Gestor Municipal; Realizar capacitações para 

visitadores; Identificar temáticas relevantes e necessárias para realização de 

capacitação contínua dos visitadores; Solicitar ao Comitê Gestor Municipal a 

realização de capacitação para os visitadores; Auxiliar na identificação de 

profissionais para participação na capacitação para os visitadores; Realizar o 

registro das informações das famílias no Programa Criança Feliz, bem como das 

visitas domiciliares no Prontuário Eletrônico do SUAS; Preencher relatórios de 

acompanhamento das visitas domiciliares, dentre outras de acordo com a 

necessidade do serviço. 

8 - DA SELEÇÃO, HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

O Processo Seletivo constará de:  

8.1 - Análise Curricular, de caráter classificatório, conforme estabelecido no 

Quadro do item 8.4.  

8.2 - Os (as) candidatos (as) serão classificados (as) de acordo com a nota final 

da   análise curricular e serão convocados (as) dentro do número de vagas.  

8.3 - Em caso de empate, após análise curricular documental, os critérios para 

desempate serão:  

a) Candidato (a) que apresentar maior tempo de experiência de trabalho com 

crianças, conforme previsto no item 01, do quadro citado no item 8.4 deste 

Edital.  

b) Candidato (a) com mais idade.   

8.4 - DA AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS   

Os currículos dos candidatos (as) serão avaliados individual e objetivamente, 

obedecendo os critérios:  

 

Item 

 

Título 

Pontuação 

Unitário Máxima 

01 

Comprovante de experiência profissional em atividades, 

projetos, programas voltados para crianças: 04 pontos 

para até 360 primeiros dias de trabalho; após, 01 ponto 

para cada 360 dias de trabalho, comprovadamente, por 

01 10 
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meio de documento oficial expedido pelo órgão 

contratante.  

02 

Comprovante de participação em eventos de 

capacitação profissional, na área das políticas de 

Assistência Social; Educação, Saúde, Criança e 

Adolescente; Pessoa com deficiência; com carga horária 

mínima de 06 (seis) horas ou duração igual ou superior a 

2 (dois) dias, realizado nos últimos 5 (cinco) anos. 

01 

 

10 

 

    

03 

Comprovante de conclusão de Curso Superior (diploma 

ou declaração de conclusão), expedido por instituição 

reconhecida pelo MEC, somente para o cargo de 

Visitadores, cuja apresentação é facultativa. 

02 04 

04 

Comprovante de conclusão de curso de pós-graduação 

(latu senso ou estrito sensu), na área de psicologia, 

expedido por instituição reconhecida pelo MEC, 

somente para o cargo de Supervisor, cuja 

apresentação é facultativa. 

02 04 

9 -  CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS  

9.1 - A classificação será de acordo com a pontuação obtida no somatório dos 

títulos constantes do quadro previsto no item 8.4. 

10 - DO RESULTADO  

10.1 - A listagem de classificação de todos (as) os (as) inscritos (as) para este 

processo seletivo será afixada no Quadro de Avisos e no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Inhaúma (https://www.inhauma.mg.gov.br/), até o 04/06/2021. 

11 - REGIME JURÍDICO PARA CONTRATAÇÃO 

Para os candidatos selecionados, será firmado contrato por período 

determinado, nos termos da Lei Municipal nº 1.021 de 23 de Julho de 1.997, de 

acordo com a necessidade da Gestão do Programa Criança Feliz, até o prazo de 

1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, regido pelo regime jurídico 

estabelecido no Estatuto dos Servidores Público Municipal. 
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12 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

12.1 - A divulgação de todas as etapas do Processo Seletivo será publicada no 

mural da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social  de Inhaúma-MG, 

situada na Praça José Silvio Oliveira Moraes, 136, centro, Inhaúma-MG e no site  

Oficial da Prefeitura Municipal de Inhaúma (https://www.inhauma.mg.gov.br/). 

13 - CADASTRO DE RESERVA  

Os candidatos escritos para cadastro reserva poderão ser convocados em caso 

de necessidade da vaga, observado as especificações de cada vaga.  

14 - DOS RECURSOS 

14.1 - O candidato que desejar interpor recursos , disporá de 02 (dois) dias úteis 

a contar da divulgação dos resultados da mesma. A PRIMEIRA ETAPA NÃO 

CABERÁ RECURSO. 

14.2 - O candidato deverá pessoalmente, se dirigir à sede da Secretaria 

Municipal de Assistência Social  de Inhaúma-MG, situada na Praça José Silvio 

Oliveira Moraes, 136, centro, Inhaúma-MG e protocolar o recurso para a 

Comissão do Processo Seletivo. 

14.3 - O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 

inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 

14.4 - Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, 

fora do prazo. 

15 – DA IMPUGNAÇÃO 

15.1 - A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão no 

prazo de 2 (dois) dias, contados da data de publicação do mesmo, mediante 

requerimento dirigido a Secretaria Municipal de Assintência Social, protocolado  

na Prefeitura Municipal de Inhaúma –MG. 

16 - DA CONVOCAÇÃO E INVESTIDURA DO CARGO 

16.1 - A convocação do candidato classificado para ocupar a vaga será efetuada 

pela Secretaria Municipal de Administração, mediante a solicitação da Secretaria 

Municipal de Assistencia Social , sob a Coordenação do Departamento de 

Recursos Humanos, de acordo com a listagem final, observada rigorosamente a 

ordem de classificação, conforme necessidade. 

https://www.inhauma.mg.gov.br/
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16.2 - O não comparecimento do candidato no prazo de 48 horas, contados da 

data da convocação, implicará na sua reclassificação, assumindo o último lugar 

na lista de aprovados. 

16.3 - A contratação de que trata este Edital, dar-se-á mediante celebração de 

contrato administrativo de prestação de serviços pela Administração Pública e 

pelo profissional contratado. 

16.4 - O quantitativo a ser contratado será o constante no quadro de vagas deste 

Edital. No ato da convocação o ( a )  candidato ( a )  deverá entregar os seguintes 

documentos: 

I. Duas fotos 3x4 recentes; 

II. Atestado de saúde ocupacional; 

III. Cópia do CPF; 

IV. Cópia do Documento de Identidade; 

V. Cópia do Título de eleitor e comprovante de quitaçãoeleitoral; 

VI. Cópia da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

VII. Cartão PIS/PASEP (se possuir); 

VIII. Comprovante de residência; 

IX. Comprovante de conta bancária; 

X. Cópia do comprovante de escolaridade; 

XI. Cópia do Certificado de reservista, no caso de ser candidato do sexo 

masculino; 

XII. Cópia da Certidão de nascimento ou casamento; 

XIII. Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; 

16.5 -  O não cumprimento do disposto no item 18.4, ensejará a não contratação. 

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 A inscrição do ( a )  candidato ( a ) implicará na aceitação das normas 

contidas neste edital. 

17.2 - É de inteira responsabilidade do (a )  candidato ( a )  acompanhar a 

publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo 

Seletivo. 

17.3 - O ( a )  candidato ( a )  poderá obter informações referentes ao Processo 
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Seletivo na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Praça 

José Silvio Oliveira Moraes, 136, centro, Inhaúma-MG e no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Inhaúma (https://www.inhauma.mg.gov.br/). 

17.4 - Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e 

horários de  inscrição e/ ou de qualquer outra informação que  conste neste 

ediatal. 

17.5 - Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas 

por meio de edital de retificação. 

17.6 - Transpostas todas as fases do Processo Seletivo, a administração pública, 

através do Prefeito Municipal, publicará a homologação do resultado final. 

17.7 - O Edital de homologação do resultado final será divulgado no mural   da 

sede da Secretaria Municipal de Assistência Social , situada na Praça José Silvio 

Oliveira Moraes, 136, centro, Inhaúma-MG, no mural   da sede da Prefeitura 

Municipal de Inhaúma-MG, situada na e no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Inhaúma (https://www.inhauma.mg.gov.br/). 

20 - DISPOSIÇÃO DOS ANEXOS. 

20.1 anexo I - QUADRO DE PUBLICIDADE. 

20.2 anexo II - FICHA DE INSCRIÇÃO. 

20.3 anexo III – DECLARAÇÃO. 

20.4 anexo IV - PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO. 

20.5 anexo V - QUADRO DE VAGAS PARA CONTRATAÇÃO. 

20.6 anexo VI - REQUERIMENTO DE RECURSO. 

20.7 anexo VII - RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO DE RECURSO. 

20.8 anexo VIII - CARGOS DO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO. 

Inhaúma-MG, 11 de maio de 2021. 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JUNIOR 

Prefeito Municipal de Inhaúma 

 

 

FERNANDO DIAS DE MIRANDA  

Instituto Vontade Ação e Saúde 

https://www.inhauma.mg.gov.br/
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ANEXO I 

 

QUADRO DE PUBLICIDADE 

 

DATA ATIVIDADE 

11/05/2021 Publicação no Site Oficial e Mural 

11/05/2021 a 27/05/2021 Período de Inscrições  e seleçoes  

01/06/2021 Divulgação dos candidatos Inscritos e 

aprovados na 1ª Etapa 

02/06/2021 Divulgação dos candidatos aprovados na 2ª 

Etapa; 

04/06/2021 Resultado Final 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

FUNÇÃO PRETENDIDA: 

 

INSCRIÇÃO Nº ___________________ 

 

(     ) SUPERVISOR                                (    ) VISITADOR   

 

1.DADOS PESSOAIS 

Nome do Candidato:_____________________________________________________ 

Sexo: ( ) M ( ) F Data de nascimento: ____/____/_______ RG: ___________________ 

Telefone residencial: (    ) ________________ Telefone celular: (   ) _______________ 

E-mail: _______________________________________Cópia CI e CPF (  ) Sim (  ) Não  

FORMAÇÃO   PROFISIONAL:  

Cópia legível (frente e verso) do diploma de conclusão do curso de ensino médio OU 

Superior e outros tipos de diploma (   ) Sim (  ) Não 

Cópia legível (frente e verso) do diploma de conclusão do curso de   

 Pós graduação) (   ) Sim (  ) Não 

Cópia legível de   declaração, atestado, cerificado ou documento congênere que 

comprove experiência profissional em atividades, projetos, programas voltados para 

crianças.  

Cópia legível de   declaração, atestado, cerificado ou documento congênere que 

comprove a participação em eventos na área das políticas de Assistência Social; 

Educação, Saúde, Criança e Adolescente; Pessoa com deficiência; com carga 

horária mínima de 06 (seis) horas ou duração igual ou superior a 2 (dois) dias, 

realizado nos últimos 5 (cinco) anos. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro,sob as penas da lei, ser verdadeiras todas as informações prestadas 

nesta Ficha de  Inscrição, bem como a veracidade dos documentos entregues, 

estando de acordo com as normas deste Processo Seletivo Simplificado. 

Declaro, ainda, ter conhecimento das exigências mínimas previstas no Edital 

que regulamenta o Processo Seletivo, e que aceito e atendo a todos os 

requisitos mínimos e condições estabelecidas para o exercício do cargo, 

comprometendo-me, ainda, à sua devida comprovação, quando exigida. 

 

Inhaúma-MG, ___ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

 

Assinatura do ( a )  Candidato ( a )  ___________________________
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ANEXO IV 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  EDITAL 002/2021   

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  DE INHAÚMA  

 

 

Nº  DE INSCRIÇÃO:  ____________ 

 

 

 

CARGO: _______ 

 

 

 

 

Inhaúma-MG, de de 2021. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

Responsável pela Inscrição 
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ANEXO V 

 

QUADRO DE VAGAS PARA CONTRATAÇÃO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

NÚMERO DE VAGAS 

Secretaria Municipal de Assitência Social / 

Inhaúma-MG 

Supervisor 

01 VAGA IMEDIATA 

Secretaria Municipal de Assitência Social/ 

Inhaúma-MG 

Visitador 

04 VAGAS IMEDIATAS 
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ANEXO VI 

REQUERIMENTO DE RECURSO 

 

Nomedo(a)candidato(a) 

  

Cargo:  

Nº de Inscrição:  

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  /____/ . 

 

 Assinatura do(a)Candidato(a):----------------------------------------------------
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ANEXO VII 

RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO DE RECURSO 

 

Nome do (a) candidato (a): _____________________ 

 

Nº. De Inscrição: _____________________ 

 

Assinatura do responsável pelo Recebimento : __ 

 

Data_____/____/______ 

 

 

 

 



                     INSTITUTO VONTADE, AÇÃO & SAÚDE - IVAS 

CNPJ N o. 07.454.581/0001-80 
 

AVENIDA SETE DE SETEMBRO N O4596-B BAIRRO AGENOR DE CARVALHO  
CEP 76.820-322 

ANEXO VIII 

 

CARGOS DO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

CARGOS CARGA HORARIA VAGA VENCIMENTO 

Supervisor   30 horas 

semanais 

01 vaga  R$1.600,00 

Visitador  40 horas 

semanais 

04 vagas  R$1.130,00 

 

 

Inhaúma-MG, 11 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

Fernando Dias de Miranda  

Instituto Vontade ação e Saúde 
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