
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EDITAL Nº. 002/2020 

 

 

 

ANEXO II – A- (PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO - PI/PF) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

I – EXERCICIO PROFISSIONAL 

1 - TEMPO DE SERVIÇO 

(campos preenchidos pela Comissão) 

VALOR 

ATRIBUIDO 
MÊS 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

Tempo de serviço prestado como docente até o limite de 30 meses. 1,0 
  

SUBTOTAL 1:  

II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

(*) Além dos requisitos exigidos para pleitear a vaga (habilitação como candidato) 
 

 

ITEM 

VALOR 

ATRIBUIDO 
AO TÍTULO 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

1. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
30 

  

2. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
20 

  

3. Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Educação ou na própria área de 

conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. 
10 

  

4. Certificado de conclusão de curso avulso*, na área pleiteada com duração igual ou superior a 

60 (sessenta) horas a partir de 01/01/2017, emitido por Instituições Públicas 

credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
06 

  

5. Certificado de participação em Congressos Jornadas, Fóruns e Seminários, na área de 

Educação, com duração igual ou superior a 08 (oito horas a partir de 01/01/2017), emitido por 

Instituições Públicas credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
04 

  

SUBTOTAL 2:  

* A formação continuada será entendida como curso avulso, observada a área pleiteada.  

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

Declaro estar ciente das normas contidas no Edital nº 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.859/2020) que regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais 

da educação de São Roque do Canaã - ES. 

Declaro ainda que, por ser de meu conhecimento, me submeto a todas as cláusulas e condições do Edital nº. 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.859/2020) que 

regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais da educação de São Roque do Canaã - ES. 

 

São Roque do Canaã-ES,  de  de 2020.    
Assinatura do Candidato 

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2) PONTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) NÃO (  ) SIM PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: 

NOME:    

TEL.(RES):_  TEL. (CONTATO):    

ENDEREÇO:   



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EDITAL Nº. 002/2020 

 

 

ANEXO II – B- (PROFESSOR DE ARTE - PI/PF) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

I – EXERCICIO PROFISSIONAL 

1 - TEMPO DE SERVIÇO 

(campos preenchidos pela Comissão) 

VALOR 

ATRIBUIDO 
MÊS 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

Tempo de serviço prestado como docente até o limite de 30 meses. 1,0 
  

SUBTOTAL 1:  

II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

(*) Além dos requisitos exigidos para pleitear a vaga (habilitação como candidato) 
 

 

ITEM 

VALOR 

ATRIBUIDO 
AO TÍTULO 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

6. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
30 

  

7. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
20 

  

8. Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Educação ou na própria área de 

conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. 
10 

  

9. Certificado de conclusão de curso avulso*, na área pleiteada com duração igual ou superior a 

60 (sessenta) horas a partir de 01/01/2017, emitido por Instituições Públicas 

credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
06 

  

10. Certificado de participação em Congressos Jornadas, Fóruns e Seminários, na área de 

Educação, com duração igual ou superior a 08 (oito horas a partir de 01/01/2017), emitido por 

Instituições Públicas credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
04 

  

SUBTOTAL 2:  

* A formação continuada será entendida como curso avulso, observada a área pleiteada.  

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

Declaro estar ciente das normas contidas no Edital nº 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.859/2020) que regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais 

da educação de São Roque do Canaã - ES. 

Declaro ainda que, por ser de meu conhecimento, me submeto a todas as cláusulas e condições do Edital nº. 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.859/2020) que 

regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais da educação de São Roque do Canaã - ES. 

 

São Roque do Canaã-ES,  de  de 2020.    
Assinatura do Candidato 

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2) PONTOS: 

( ) NÃO (  ) SIM PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: 

NOME:    

TEL.(RES):_  TEL. (CONTATO):    

ENDEREÇO:   



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EDITAL Nº. 002/2020 

 

ANEXO II – C- (PROFESSOR DE MATEMÁTICA - PF) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

I – EXERCICIO PROFISSIONAL 

1 - TEMPO DE SERVIÇO 

(campos preenchidos pela Comissão) 

VALOR 

ATRIBUIDO 
MÊS 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

Tempo de serviço prestado como docente até o limite de 30 meses. 1,0 
  

SUBTOTAL 1:  

II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

(*) Além dos requisitos exigidos para pleitear a vaga (habilitação como candidato) 
 

 

ITEM 

VALOR 

ATRIBUIDO 
AO TÍTULO 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

1. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Doutorado em Educação ou na própria área de 

conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. 
30 

  

2. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
20 

  

3. Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Educação ou na própria área de 

conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. 
10 

  

4. Certificado de conclusão de curso avulso*, na área pleiteada com duração igual ou superior a 

60 (sessenta) horas a partir de 01/01/2017, emitido por Instituições Públicas 

credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
06 

  

5. Certificado de participação em Congressos Jornadas, Fóruns e Seminários, na área de 

Educação, com duração igual ou superior a 08 (oito horas a partir de 01/01/2017), emitido por 

Instituições Públicas credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
04 

  

SUBTOTAL 2:  

* A formação continuada será entendida como curso avulso, observada a área pleiteada.  

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

Declaro estar ciente das normas contidas no Edital nº 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.859/2020) que regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais 

da educação de São Roque do Canaã - ES. 

Declaro ainda que, por ser de meu conhecimento, me submeto a todas as cláusulas e condições do Edital nº. 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.859/2020) que 

regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais da educação de São Roque do Canaã - ES. 

 

São Roque do Canaã-ES,  de  de 2020.    
Assinatura do Candidato 

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2) PONTOS: 

( ) NÃO (  ) SIM PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: 

NOME:    

TEL.(RES):_  TEL. (CONTATO):    

ENDEREÇO:   



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EDITAL Nº. 002/2020 

 

ANEXO II – D- (PROFESSOR DE HISTÓRIA - PF) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

I – EXERCICIO PROFISSIONAL 

1 - TEMPO DE SERVIÇO 

(campos preenchidos pela Comissão) 

VALOR 

ATRIBUIDO 
MÊS 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

Tempo de serviço prestado como docente até o limite de 30 meses. 1,0 
  

SUBTOTAL 1:  

II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

(*) Além dos requisitos exigidos para pleitear a vaga (habilitação como candidato) 
 

 

ITEM 

VALOR 

ATRIBUIDO 
AO TÍTULO 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

1. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
30 

  

2. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
20 

  

3. Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Educação ou na própria área de 

conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. 
10 

  

4. Certificado de conclusão de curso avulso*, na área pleiteada com duração igual ou superior a 

60 (sessenta) horas a partir de 01/01/2017, emitido por Instituições Públicas 

credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
06 

  

5. Certificado de participação em Congressos Jornadas, Fóruns e Seminários, na área de 

Educação, com duração igual ou superior a 08 (oito horas a partir de 01/01/2017), emitido por 

Instituições Públicas credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
04 

  

SUBTOTAL 2:  

* A formação continuada será entendida como curso avulso, observada a área pleiteada.  

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

Declaro estar ciente das normas contidas no Edital nº 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.859/2020) que regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais 

da educação de São Roque do Canaã - ES. 

Declaro ainda que, por ser de meu conhecimento, me submeto a todas as cláusulas e condições do Edital nº. 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.859/2020) que 

regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais da educação de São Roque do Canaã - ES. 

 

São Roque do Canaã-ES,  de  de 2020.    
Assinatura do Candidato 

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2) PONTOS: 

( ) NÃO (  ) SIM PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: 

NOME:    

TEL.(RES):_  TEL. (CONTATO):    

ENDEREÇO:   



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EDITAL Nº. 002/2020 

 

ANEXO II – E- (PROFESSOR DE GEOGRAFIA - PF) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

I – EXERCICIO PROFISSIONAL 

1 - TEMPO DE SERVIÇO 

(campos preenchidos pela Comissão) 

VALOR 

ATRIBUIDO 
MÊS 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

Tempo de serviço prestado como docente até o limite de 30 meses. 1,0 
  

SUBTOTAL 1:  

II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

(*) Além dos requisitos exigidos para pleitear a vaga (habilitação como candidato) 
 

 

ITEM 

VALOR 

ATRIBUIDO 
AO TÍTULO 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

1. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
30 

  

2. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
20 

  

3. Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Educação ou na própria área de 

conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. 
10 

  

4. Certificado de conclusão de curso avulso*, na área pleiteada com duração igual ou superior a 

60 (sessenta) horas a partir de 01/01/2017, emitido por Instituições Públicas 

credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
06 

  

5. Certificado de participação em Congressos Jornadas, Fóruns e Seminários, na área de 

Educação, com duração igual ou superior a 08 (oito horas a partir de 01/01/2017), emitido por 

Instituições Públicas credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
04 

  

SUBTOTAL 2:  

* A formação continuada será entendida como curso avulso, observada a área pleiteada.  

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

Declaro estar ciente das normas contidas no Edital nº 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.859/2020) que regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais 

da educação de São Roque do Canaã - ES. 

Declaro ainda que, por ser de meu conhecimento, me submeto a todas as cláusulas e condições do Edital nº. 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.859/2020) que 

regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais da educação de São Roque do Canaã - ES. 

 

São Roque do Canaã-ES,  de  de 2020.    

                                                                                                                                                                Assinatura do Candidato 
 

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2) PONTOS: 

 

( ) NÃO (  ) SIM PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: 

NOME:    

TEL.(RES):_  TEL. (CONTATO):    

ENDEREÇO:   



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EDITAL Nº. 002/2020 

 

ANEXO II – F- (PROFESSOR DE CIÊNCIAS - PF) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

I – EXERCICIO PROFISSIONAL 

1 - TEMPO DE SERVIÇO 

(campos preenchidos pela Comissão) 

VALOR 

ATRIBUIDO 
MÊS 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

Tempo de serviço prestado como docente até o limite de 30 meses. 1,0 
  

SUBTOTAL 1:  

II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

(*) Além dos requisitos exigidos para pleitear a vaga (habilitação como candidato) 
 

 

ITEM 

VALOR 

ATRIBUIDO 
AO TÍTULO 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

1. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
30 

  

2. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
20 

  

3. Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Educação ou na própria área de 

conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. 
10 

  

4. Certificado de conclusão de curso avulso*, na área pleiteada com duração igual ou superior a 

60 (sessenta) horas a partir de 01/01/2017, emitido por Instituições Públicas 

credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
06 

  

5. Certificado de participação em Congressos Jornadas, Fóruns e Seminários, na área de 

Educação, com duração igual ou superior a 08 (oito horas a partir de 01/01/2017), emitido por 

Instituições Públicas credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
04 

  

SUBTOTAL 2:  

* A formação continuada será entendida como curso avulso, observada a área pleiteada.  

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

Declaro estar ciente das normas contidas no Edital nº 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.859/2020) que regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais 

da educação de São Roque do Canaã - ES. 

Declaro ainda que, por ser de meu conhecimento, me submeto a todas as cláusulas e condições do Edital nº. 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.859/2020) que 

regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais da educação de São Roque do Canaã - ES. 

 

São Roque do Canaã-ES,  de  de 2020.    
Assinatura do Candidato 

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2) PONTOS: 

 

( ) NÃO (  ) SIM PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: 

NOME:    

TEL.(RES):_  TEL. (CONTATO):    

ENDEREÇO:   



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EDITAL Nº. 002/2020 

 

ANEXO II – G- (PEDAGOGO) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

I – EXERCICIO PROFISSIONAL 

1 - TEMPO DE SERVIÇO 

(campos preenchidos pela Comissão) 

VALOR 

ATRIBUIDO 
MÊS 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

Tempo de serviço prestado como pedagogo até o limite de 30 meses. 1,0 
  

SUBTOTAL 1:  

II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

(*) Além dos requisitos exigidos para pleitear a vaga (habilitação como candidato) 
 

 

ITEM 

VALOR 

ATRIBUIDO 
AO TÍTULO 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
(MARQUE X) 

 

PONTOS 

1. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
30 

  

2. Pós-Graduação “Stricto-Sensu” Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 

da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo/função. 
20 

  

3. Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Educação ou na própria área de 

conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. 
10 

  

4. Certificado de conclusão de curso avulso*, na área pleiteada com duração igual ou superior a 

60 (sessenta) horas a partir de 01/01/2017, emitido por Instituições Públicas 

credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
06 

  

5. Certificado de participação em Congressos Jornadas, Fóruns e Seminários, na área de 

Educação, com duração igual ou superior a 08 (oito horas a partir de 01/01/2017), emitido por 

Instituições Públicas credenciadas/reconhecidas para ofertar cursos de formação continuada. 
04 

  

SUBTOTAL 2:  

* A formação continuada será entendida como curso avulso, observada a área pleiteada.  

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

Declaro estar ciente das normas contidas no Edital nº 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.589/2020) que regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais 

da educação de São Roque do Canaã - ES. 

Declaro ainda que, por ser de meu conhecimento, me submeto a todas as cláusulas e condições do Edital nº. 002/2020 (aprovadas pelo Decreto nº 4.589/2020) que 

regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais da educação de São Roque do Canaã - ES. 

 

São Roque do Canaã-ES,  de  de 2020.    
Assinatura do Candidato 

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2) PONTOS: 

 

( ) NÃO (  ) SIM PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: 

NOME:    

TEL.(RES):_  TEL. (CONTATO):    

ENDEREÇO:   


