ERRATA
No Edital do Processo Seletivo Simplificado/IEMA n° 01/2018, fica alterado o
ANEXO III – FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE DOCUMENTOS, passando a vigorar com
a seguinte redação:
ANEXO III – FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
Nome do Candidato:___________________________________________________________
Nº de Inscrição:_______________________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________________
Assinale com um X os documentos contidos no envelope 2ª ETAPA:
( ) Ficha de Inscrição (impressa na página de inscrição);
( ) Cópia simples e legível de Carteira de Identidade (RG) ou cópia autenticada;
( ) Cópia simples e legível do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site da
Receita Federal ou cópia autenticada;
( ) Cópia simples e legível da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B” ou superior, válida, ou cópia autenticada;
( ) Cópia simples e legível do Comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Classe ou cópia autenticada da mesma;
( ) Cópia do comprovante de escolaridade devidamente autenticado;
( ) Cópia simples do Diploma devidamente registrado ou do certificado de conclusão de curso de nível superior , acompanhado
de histórico original ou cópia autenticada;
( ) Currículo Resumido;
(
) Cópia simples e legível da documentação referente à Qualificação Profissional, utilizada para pontuar nos critérios
estabelecidos no ANEXO II do Edital 01/2018.
- Comprovantes de Títulos - Quantidade: _________;
Indicar os títulos: ( ) Doutorado ( ) Mestrado (

) Pós graduação

- Comprovantes de Experiência Profissional – Quantidade: _________;
Cargo: Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos e Tecnólogo em Saneamento Ambiental - Indicar a área de
experiência:
( ) Exercício de atividade profissional na área ambiental na Administração Pública e/ou na iniciativa privada, na área do cargo
pleiteado.
( ) Exercício de atividade profissional diretamente relacionada com desastres naturais e ambientais de origem antrópica,
especificamente com impacto em recursos hídricos, no cargo pleiteado.
Cargo: Analista de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos - Indicar a área de experiência:
( ) Exercício de atividade profissional na Administração Pública e/ou na iniciativa privada, na área do cargo pleiteado.
Declaro serem verdadeiras todas as informações prestadas neste requerimento, ter conhecimento do presente Edital e preencher
os requisitos e condições nele estabelecidos.
Cariacica, _______ de _____________ de 2018.
__________________________________
Assinatura do Candidato (a)

Cariacica, 22 de fevereiro de 2018.
JADER MUTZIG BRUNA
Diretor Presidente - IEMA

