
 
Prefeitura de Nova Iguaçu 

Secretaria Municipal de Educação 
 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 EDITAL SEMED DE SELEÇÃO Nº 003/2022 

 

NOME COMPLETO (SEM ABREVIATURA): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

____  

CPF: ______.______._____-_____                                      Nº DE INSCRIÇÃO:_________________________ 

CARGO PRETENDIDO: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO 

 

Documentos conferidos e recebidos por: 

Nome: Matrícula: 

 
Nova Iguaçu,_______de____________de 2022. 

 

 

Preenchimento pela Comissão de Inscrição na presença do candidato, que deverá abaixo firmar a  entrega dos 
documentos: Marque com um X no item. 

               ITENS OBRIGATÓRIOS:  

(     ) Diploma de Curso Magistério,  nível médio, na modalidade normal.  
     (     ) b.1. Carteira de Identificação válida e legível (RG ou Carteira Nacional de Habilitação ou de Entidade de Classe) 

(   ) b.2. Cadastro de Pessoa Física (CPF) legível; 

(      ) d. Comprovação de Residência, legível, de preferência em nome de candidato; 
(   ) g. Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral, obtida no site do Tribunal Superior Eleitoral  

(    ) h. Certificado de reservista ou Certificado de Alistamento Militar – CAM e Certificado de Dispensa da 

Incorporação – CDI, se do sexo masculino; 

(     ) i. Cartão de Inscrição no PIS/PASEP ou nada consta da Caixa Econômica Federal, se for o caso; 

     ITENS NÃO OBRIGATÓRIOS:  

 (     ) c. Carteira Profissional (para fins de avaliação, em conformidade com a alínea a.3 do item 13.5, o candidato 

deverá anexar também a fotocópia das folhas que comprovam a experiência na área de  

atuação); 

 (     ) e.  Certificados,  declaração  de  conclusão  de  curso  (Diploma  de Curso Superior expedido por instituição 

devidamente reconhecida pelo MEC), de acordo com a Tabela constante no item 9.1, do  

Edital. 

(  ) f.I Títulos, legíveis, conforme item 13.3, I; 

        (    ) Certificado de Curso na área da Ed. Especial (mínimo 10 horas);  

        (    ) Certificado de Curso de Extensão  na área da Ed. Especial (mínimo 120 horas);   

        (    ) Graduação em Pedagogia e demais licenciaturas;  

        (    ) Pós-graduação lato sensu na área da Ed. Especial (mínimo 360 horas);   ; 

 

(   ) f.II Declaração de tempo de serviço, legível, na função de agente de apoio à inclusão, mediador ou 

cuidador, conforme item 13.5, do Edital. 

Eu, , candidato 

inscrito no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022, declaro e firmo que apresentei a documentação acima 

listada. 

Assinatura: Data:       /        /2022 

Declaro que tomei conhecimento e aceito as normas e condições estabelecidas no Edital de    Seleção  

SEMED Nº 003/2022. 

Assinatura:   ____________________ 


