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EDITAL DE SELEÇÃO DE FACILITADORES DE OFICINAS Nº 003/2018 

 
O MUNICÍPIO DE CARANDAÍ, por intermédio do DEPARTAMENTO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com fulcro no que dispõe o artigo 210, VII da Lei 
Complementar nº 54/2007, torna público para conhecimento dos interessados que na 
data, horário e local indicados fará realizar processo de seleção de pessoas físicas para 
desenvolver atividades e oficinas junto ao Centro de Referência da Assistência Social, 
cujas regras serão estabelecidas pelo presente edital e normas legais de regência e será 
conduzido até seus ulteriores termos pela comissão de seleção constituída pela Portaria 
nº. 247/2018. 

 
1. DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: 

 
1.1-As inscrições são para os candidatos atuarem como Oficineiros e facilitador de 
Oficinas, em Oficinas Livres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 
SCFV do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, com remuneração mensal, 
através dos recursos do Piso Básico Fixo, sempre para atividades a serem desenvolvidas 
na forma da lista de oficinas descritas no Anexo III deste Edital, estarão abertas no 
período de 21 a 22 junho de 2018. 
1.1.1.  – As Inscrições serão feitas na forma presencial, na sede do Departamento 
Municipal de Assistência Social, situada no Paço Municipal, localizado à Praça Barão de 
Santa Cecília, s/nº, 1º andar, Centro em Carandaí (MG), no horário de expediente do 
serviço público municipal, das 09:00 às 11:00h, não sendo aceitas quaisquer outras forma 
de inscrição e entrega de documentos. 
1.1.2 – As inscrições serão gratuitas. 
1.2 – Ao realizar a inscrição o candidato concorda expressamente com os temos do edital.  
1.3 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os termos do presente edital no 
prazo de 05(cinco) dias úteis antes da data fixada para a habilitação dos candidatos, 
devendo a impugnação, com as razões serem protocoladas na recepção da prefeitura 
situada no Paço Municipal, localizado à Praça Barão de Santa Cecília, s/nº, saguão, 
Centro em Carandaí (MG), no horário de expediente do serviço público municipal, das 
09:00 às 11:00h e de 13:00 às 17:00h. 
1.4- As Oficinas funcionarão no período de um ano, podendo ser prorrogado para mais 
um ano, com crianças, adolescentes, jovens e idosos, em local a ser definido. 
1.5. A oficina deve visar o estímulo cognitivo e desenvolvimento de ações de difusão e 
formação cultural, iniciação e estimulação artística, inclusão social e práticas corporais e 
será dirigida a toda a população, respeitado o público alvo de cada oficina, que deverá ser 
especificado e dividido em segmentos. 
1.6. Será selecionado OFICINEIRO(a) para as oficinas livres de Futebol, dança, 
artesanato, informática e fisioterapia para idosos. 
1.7. Na apresentação dos currículos, os candidatos, deverão comprovar conhecimento e 
experiência na respectiva área, observados os critérios de aceitabilidade e classificação 
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descritos nos itens seguintes deste Edital e ainda apresentar projeto de intervenção 
atendendo as especificações e orientações da Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistencias. 
1.8. Somente serão admitidos a participar na seleção, os candidatos que comprovem, ao 
menos 06 (seis) meses de experiência na área relativa à oficina proposta, mediante a 
apresentação de documento idôneo expedido pela instituição pública ou privada onde 
tenha desenvolvido as atividades, declaração termo de entidade ou habitante 
reconhecidamente do município ou por certificado de conclusão de curso dos profissionais 
na área específica da oficina por ele pretendida, obedecido o período mínimo de 06(seis) 
meses de habilitação. 
 
2. DAS ESPECIFICAÇÕES DA OFICINA: 

 
2.1. A Oficina Livre é uma modalidade de iniciação artística ou socioeducativa, vinculada 
à educação formal e ampliada, de duração variada. 
2.2. As propostas de Oficina Livre deverão ser de atividades práticas e teóricas que 
exercitem a experimentação, vivência e/ou a reflexão acerca dos seus conteúdos.  
2.3. A proposta de Oficina Livre poderá contemplar tanto a introdução quanto o 
aprofundamento dos fundamentos, na área de atuação estabelecidas no Anexo III, 
realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições 
progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de 
complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco 
social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e 
orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais 
e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de 
vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos 
familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter 
preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento 
de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias 
para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Deve prever o desenvolvimento de ações 
intergeracionais e a heterogeneidade na composição dos grupos por sexo, presença de 
pessoas com deficiência, etnia, raça, entre outros. Possui articulação com o Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), de modo a promover o atendimento 
das famílias dos usuários destes serviços, garantindo a matricialidade sócio familiar da 
política de assistência social. 
2.4. A Oficina Livre deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, podendo ocorrer também 
aos finais de semana e feriados, nos espaços disponibilizados para esta finalidade. 
2.5. O contrato terá a duração de 12(doze) meses, podendo ser prorrogados por mais 12 
(doze), com inicio em agosto de 2018, com carga horária semanal determinada na 
planilha constante do anexo III deste edital. 
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2.6. Os oficineiros contratados deverão apresentar no final de cada mês, um relatório 
detalhado, do desempenho da oficina, além de lista de presença a cada oficina realizada 
com foto. 
 
3. DOS OBJETIVOS DA OFICINA QUANTO A ÁREAS DE ESPECIFICIDADE: 

 
3.1. - Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações 
de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;- Prevenir a 
institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em 
especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e 
comunitária;- Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a 
rede de proteção social de assistência social nos territórios;- Promover acessos a serviços 
setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer 
existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;- 
Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, 
estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;- Possibilitar acessos a 
experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao 
desenvolvimento de novas sociabilidades;- Favorecer o desenvolvimento de atividades 
intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a 
solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. 
 
4. INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS MATERIAIS: 
 
4.1 O município fornecerá espaço (salas de aula, salão, pátio, quadra, outros) e material 
de apoio às oficinas. 
4.2 O oficineiro poderá utilizar os aparelhos e equipamentos já existentes no município, 
bem como os de sua propriedade, conforme a conveniência. 
4.3. O oficineiro poderá utilizar os espaços disponíveis no entorno do Centro para 
realização da atividade proposta. 
 
5. DAS EXIGÊNCIAS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

 
5.1. Serão admitidos na presente seleção, profissionais da área afim que apresentar perfil 
compatível com os objetivos e natureza da Oficina Livre, devendo a comprovação ser feita 
através de certificado de conclusão de curso dos profissionais na área da oficina a ser 
realizada ou de declaração expedida na forma do ítem 1.8 do edital. 
5.2. É vedada a inscrição, de candidato, que não comprove habilitação para  
conhecimento dentro da área. 
 
6. DAS INSCRIÇÕES: 
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6.1- As inscrições serão gratuitas e realizadas em formulário padrão, conforme Anexo II, 
no Posto de Inscrições localizado no Departamento de Assistência Social no 1º andar do 
Prédio da Prefeitura Municipal, situado na Praça Barão de Santa Cecília, 68, Centro, em 
Carandaí/MG, no período de 21 e 22 de junho de 2018, nos horários de 09:00 às 11:00. 
 6.2- A inscrição deverá ser efetuada pelo candidato ou por procurador devidamente 
constituído por instrumento de Procuração Pública ou Particular, sendo que neste caso, a 
assinatura do candidato/outorgante deverá estar reconhecida em cartório. 
6.3 - O candidato ou seu procurador deverá comparecer ao local da inscrição munido dos 
documentos exigidos no item 6.4.  
6.4- No ato da inscrição o candidato deverá preencher formulário padrão, com letra 
legível, não podendo haver rasuras e/ou emendas, nem omissão de dados nele 
solicitados, e entregar cópia simples com a apresentação de original dos seguintes 
documentos:  
a) Documento de Identidade; 
b) CPF;  
c)Título de Eleitor, com comprovante de votação da última eleição;  
d) Carteira de Trabalho;  
e) Inscrição no PIS/PASEP;  
f) Alistamento Militar; se homem. 
g) Comprovante de Residência; 
h) Curriculum Vitae devidamente comprovado;  
i) Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo;  
j) Atestado de Antecedentes Criminais; 
k) Certidão Negativa de Débitos Municipais (a ser entregue quando for contratado); 
l) Uma foto 3x4  
6.5- Deverão constar no Curriculum Vitae as informações relativas a dados pessoais, 
documentação (carteira de identidade, CPF, PIS/PASEP), escolaridade, experiência 
profissional, qualificação profissional e exigências inerentes do cargo, sendo anexada 
toda a documentação comprobatória das informações fornecidas sob pena de eliminação 
sumária. As informações prestadas no Curriculum Vitae serão de inteira responsabilidade 
do candidato que deverá fazê-las de forma correta e legível.  
6.6- Nenhum documento poderá ser apresentado após a inscrição. 
6.7- A inscrição obriga o candidato a aceitar plena e integralmente as condições 
determinadas neste edital e legislação vigente. 
6.8- Feita a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.  
6.9- Será automaticamente eliminado do processo seletivo simplificado o candidato que 
não apresentar, na inscrição, os documentos exigidos para o cargo e comprovantes do 
Curriculum Vitae.  
6.10- Em se tratando de comprovação de atividade/ experiência, a comprovação deverá 
ser efetuada através de documento timbrado da entidade, com firma reconhecida. 
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6.11- Também poderá ser apresentado atestado de capacidade técnica para fins de 
experiência e formação. 
6.12- A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, bem 
como a apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento 
imediato da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época 
sujeitando-se o candidato a ação penal. 
 
 
7. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS: 

 

7.1 A seleção e classificação dos inscritos por área será realizada pela Comissão criada 
para este fim, segundo as exigências especificadas neste Edital. 
7.2. Na avaliação dos currículos a serem selecionados, a Comissão utilizará os seguintes 
critérios: 
7.2.1. Comprovação de conhecimento e experiência do facilitador de oficina na área, 
através da análise curricular e dos demais documentos anexados; 
 
7.3. Critérios para escolha: 
Formação: 
• Superior Completo – 2 pontos 

• Superior Incompleto – 1,5 ponto 

• Curso de nível técnico – 1,0 ponto 

• Atestado de capacidade técnica relacionados a área –0,5 ponto 

 
Cursos: 
• A cada 20 horas de curso – 0,5 ponto 

 
Experiência na área: 
• A cada 6 meses de experiência além do exigido no item 1.8 – 1,0 ponto   
 
7.4. O Departamento Municipal de Assistência Social manterá em cadastro os currículos 
não selecionados e poderá convocar os mesmos em caso de desistências, respeitada a 
ordem de classificação; 
7.5. Os casos omissos do presente edital serão decididos pela comissão de seleção, que 
utilizará como parâmetros os princípios da legalidade, impessoalidade e julgamento 
objetivo com foco no serviço a ser desempenhado. 
 
8 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

 
8.1 O resultado da seleção, estabelecido pela Comissão, será homologado pelo Prefeito 
Municipal, a lista com os selecionados será divulgada a partir do dia 16 de julho de 2018, 
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nas dependências e murais do Departamento de Assistência Social, no Saguão e no site 
oficial da Prefeitura Municipal e no Terminal Rodoviário. 
 
 
9. DOS RECURSOS: 

 
9.1. Do resultado parcial caberá recurso, no prazo de 48 horas a partir da publicação do 
resultado. Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão e deverão ser devidamente 
protocolados no endereço constante no preâmbulo deste Edital, nos termos da legislação 
vigente. 
9.2. Não serão admitidos recursos que não sejam de forma presencial. 
 
10. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO: 

 

10.1. Quando da contratação, o oficineiro e/ou pessoa jurídica selecionado, serão 
convocados por telefone ou através do envio de correspondência eletrônica. 
10.2. Na falta de documentação ou na hipótese de desistência do interessado no prazo 
estabelecido, O Departamento Municipal de Assistência Social, convocará outro 
selecionado, obedecendo à ordem de classificação. 
10.3. A contratação será de responsabilidade do Município de Carandaí, no uso de suas 
atribuições legais, aplicando-se, no que couber as disposições da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  
 

11.1 – O resultado da Classificação Parcial deste Processo Seletivo Simplificado será 
Publicado no dia 06 de julho de 2018, no Mural localizado no Saguão da Prefeitura 
Municipal de Carandaí.  
11.2 – A pontuação total do candidato, utilizada para fins de classificação será o 
somatório da pontuação obtida na análise de Currículo. 
11.3 - O candidato deve comprovar a qualquer tempo, quando solicitado, o atendimento a 
todos os requisitos e condições estabelecidos neste Edital. O candidato que não atender 
a este item terá sua inscrição CANCELADA, sendo ELIMINADO do Processo Seletivo 
Simplificado. 
 
12 - DA REVISÃO, RECURSOS, CLASSIFICAÇÃO FINAL E PRAZO DE VALIDADE:  
 

12.1 - Quando da divulgação do resultado da Classificação Parcial do Processo Seletivo, 
caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou seja; subsequentes ao da divulgação 
do resultado.  
12.2 - O recurso deverá ser encaminhado à Comissão Coordenadora e Protocolado na 
Sede da Prefeitura Municipal. 
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12.3 - Este Processo Seletivo possui validade de 02 (dois) anos, contado da data da 
divulgação da homologação do resultado da Classificação final, podendo ser prorrogado 
pelo mesmo período. 
12.4 - Findo o prazo a que se refere o item 6.3, os documentos utilizados neste Processo 
Seletivo e que não resultaram em contratação, serão eliminados. 
 
13 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE  
 
13.1- O critério de desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade:  
13.1.1- Candidato que obtiver maior qualificação profissional;  
13.1.2- Candidato que obtiver maior pontuação na experiência profissional;  
13.1.3- Candidato com maior idade;  
13.1.4- Sorteio se persistir empate. 
 
14 - DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO  
 
14.1- A chamada do candidato classificado para ocupar a vaga será feita pelo 
Departamento de Assistência Social, através de publicação no Mural localizado no 
Saguão da Prefeitura Municipal de Carandaí.  
14.2- O candidato terá prazo de um dia útil subsequente a convocação, para comparecer 
ao Departamento de Assistência Social, sito à Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro 
– 1º andar, com toda a documentação necessária à investidura do seu cargo. A não 
manifestação do candidato classificado no período implicará na sua eliminação do 
Processo Seletivo.  
14.3- Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que 
não comprovar a documentação informada no ato da inscrição. 
14.4- A classificação no Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato o 
direito de ingresso automático no emprego, mas apenas a expectativa de ser convocado e 
contratado, segundo a ordem classificatória, ficando a concretização deste ato 
condicionada à oportunidade e à conveniência da Administração. 
14.5- A Administração Municipal reserva-se o direito de proceder à convocação e a 
contratação, em número que atenda ao interesse da municipalidade e às suas 
necessidades, observando-se ainda, a disponibilidade orçamentária e financeira. 
14.6- A contratação fica condicionada a aprovação em avaliação médica a ser realizada 
pela equipe de profissionais do Departamento de Saúde, que avaliará e comprovará a 
saúde física e mental, inclusive capacidade motora e sensorial, como requisito 
indispensável à contratação, bem como ao atendimento às condições constitucionais e 
legais, assim como ao cumprimento do estabelecido neste Edital.  
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES  
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15.1- Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções e 
exigências contidas neste Edital. 
 
 
15.2- Todas as publicações oficiais referentes ao presente Processo Seletivo , serão 
feitas no Saguão do Prédio da Prefeitura Municipal de Carandaí, situado na Praça Barão 
de Santa Cecília, 68, Centro, em Carandaí/MG. 
15.3- O profissional contratado terá avaliado o seu desempenho pela chefia imediata, 
após 90 (noventa) dias do início das suas funções e durante períodos trimestrais durante 
a vigência do contrato. 
15.4- Quando for evidenciada a insuficiência de desempenho funcional, o contratado terá 
rescisão imediata do Contrato celebrado com o município, respeitada a legislação 
pertinente. 
15.5- A aprovação do candidato neste Processo Seletivo Simplificado não assegura a sua 
contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado seguindo rigorosamente a 
ordem de classificação e o preenchimento das vagas disponíveis.  
15.6- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este edital que sejam publicado no local referido no item 9.2 
deste edital. 
15.7- De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a comarca de Carandaí o 
foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente Processo 
Seletivo Simplificado. 
15.8- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Processo 
seletivo, observados os princípios e normas que regem a Administração Pública. 

 
 

Carandaí/MG, 06 de junho de 2018 

 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
Nome: ................................................................................................................... 
Endereço:............................................................................................................... 
Bairro: ................................ Cidade: ........................................  
CEP: ............................. RG: ................................... CPF: .............................. Nas.: 
.............................................. 
Fone: ........................... Cel: .................................  
E-mail: ............................................................................................................ 
Cargo:  
(    )Futebol 
(    )dança 

(    )artesanato 

(    )informática 

( )fisioterapia para idosos 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaro conhecer e aceitar as normas e condições exigidas no Edital de Abertura do 

presente Processo Seletivo Simplificado, sobre as quais não poderei alegar 
desconhecimento, responsabilizando-me pelas informações fornecidas nesta ficha. 

 
 

Carandaí, .......... de .................................... de 2018. 
 
 

.......................................................................................... 
Assinatura 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE FACILITADORES DE OFICINAS Nº 003/2018 
Declaro ter recebido  (   ) cópias do Candidato: 

_________________________________________________________ 

 Observações:____________________________________________________________ 

Carandaí, ____ de junho de 2018 

__________________________________________________________ 
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Assinatura do recebedor 

 

ANEXO II 

 
TABELA DE OFICINAS*

 
Oficina Livre Vagas Carga 

horária 

Período Publico alvo Especificação 
da atividade 

Remuneração 

Futebol 02 A 
definir** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
meses  

Crianças e 
adolescentes 
entre 6 e 18 

anos 

 

Serviço realizado 
em grupos, 

organizado a partir 

de percursos, de 
modo a garantir 

aquisições 

progressivas aos 
seus usuários, de 
acordo com o seu 

ciclo de vida, a fim 
de complementar 
o trabalho social 

com famílias e 
prevenir a 

ocorrência de 

situações de risco 
social. Forma de 

intervenção social 

planejada que cria 
situações 

desafiadoras, 

estimula e orienta 
os usuários na 

construção 
e reconstrução de 
suas histórias e 

vivências 

individuais e 
coletivas, na família 

e no território. 
Organiza-se de 
modo a ampliar 

trocas culturais e de 

vivências, 
desenvolvendo o 

sentimento de 

pertença 
e de identidade, 

fortalecendo 

vínculos familiares 
e incentivando a 
socialização e a 

convivência 
comunitária. 

Possui caráter 

preventivo e 
proativo, pautado 

na defesa e 

afirmação dos 
direitos e no 

desenvolvimento 
de capacidades e 
potencialidades, 

com vistas ao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,00 
hora/aula*** 

Dança 

 
01 A 

definir** 
Crianças e 

adolescentes 
entre 6 e 18 

anos, 
adultos e 

idosos  

Artesanato 01 A 
definir** 

Crianças e 
adolescentes 
entre 6 e 18 

anos, 
adultos e 
idosos. 

Instrutor de 
Informática 

01 A 
definir** 

Crianças e 
adolescentes 
entre 10 e 18 

anos, 
adultos e 
idosos. 

 

SCFV idosos 
(Fisioterapeuta) 

01 A 
definir** 

idosos. 
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alcance de 
alternativas 

emancipatórias 
para o 

enfrentamento da 

vulnerabilidade 
social. 

*desde que a formação compatível, o mesmo profissional poderá ministrar mais oficinas 
somando a carga horária, ficando o total no contrato, limitando-se a duas. 
**a carga horária será definida pelo número de inscritos durante o período definido. 
***as horas/aula poderão ser realizadas nos finais de semana e feriados visando melhor 
atendimento ao público-alvo.  
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ANEXO III 

DESCRIÇÃO DO CARGO, ATRIBUIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

1- TÍTULO DO CARGO/FUNÇÃO: FACILITADOR DE OFICINAS:  
Descrição Sumária: função exercida por profissional responsável pela realização de 

oficinas de convívio por meio do esporte, lazer, arte e cultura.  
Descrição Detalhada: De acordo com a NOB-RH SUAS que dispõe sobre as equipes de 

referência e dá outras providências 

Descrição Específica: - Complementar o trabalho social com família, prevenindo a 

ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e 
comunitária; - Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, 
jovens e idosos, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à 
convivência familiar e comunitária; - Promover acessos a benefícios e serviços 
socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos 
territórios; - Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de 
educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o 
usufruto dos usuários aos demais direitos; - Oportunizar o acesso às informações sobre 
direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos 
usuários; - Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, 
esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; - 
Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de 
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares 
e comunitários.  
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ANEXO IV 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de 

desempenho e atestado de execução, que [nome da pessoa, em negrito], portadora do CPF nº 

000.000.000-00, Residente à Rua ....................................., nº........., bairro ........................, na 

cidade de ......................, Estado de .................., prestou serviços à [nome da empresa 

contratante, em negrito], CNPJ nº 00.000.000/0001-00, de [descrição dos serviços prestados, 

especificando o prazo de execução, o valor do contrato e o número da Nota Fiscal]. 

 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos 

apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas 

obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

 
 

[cidade], em XX de XXXX de 201X. 
 
 

[nome do responsável] 

CPF nº 000.000.000-00 

[endereço da empresa, caso não possua papel timbrado]  
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ANEXO V 

 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE OFICINEIRO  

 
 

DATA EVENTO HORÁRIO LOCAL 

 

21/06/2018 a  

22/06/2018 
 

 

Período de  

inscrições 

 

09:00 às  

11:00 hs 

 

-Departamento Municipal de 

Assistência Social 

 

 
04/07/2018 

 

 
Resultado da 

Classificação Parcial 

 

 
17:00 hs 

-Mural do Saguão de entrada do 

Prédio da Prefeitura  Municipal  
-Mural do Terminal Rodoviário 

-Site www.carandai.mg.gov.br  

 
05/07/2018 a  

06/07/2018 

 

 
Prazo para Recursos 

 
09:00 às  

11:00 hs 

 
-Departamento Municipal de 

Assistência Social 

 

10/07/2018 

 

 

Resultado da 

Classificação Final 

 

 

17:00 hs 

 

-Departamento Municipal de 

Assistência Social 

 

13/07/2018 

 

Homologação do 

Processo Seletivo 

 

17:00 hs 

-Mural do Saguão de entrada do 

Prédio da Prefeitura  Municipal  

-Mural do Terminal Rodoviário 
-Site www.carandai.mg.gov.br  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carandai.mg.gov.br/
http://www.carandai.mg.gov.br/
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