
 
 

ESCLARECIMENTOS GERAIS SOBRE INSCRIÇÃO – POLO DESCOBERTO 

 

O candidato que desejar fazer sua inscrição  para prestar serviço no Projeto de Transcrição – 
CAEd, no polo de Descoberto, deverá acessar o link: 
http://institucional.caed.ufjf.br/processos-seletivos/oportunidades/ para maiores 
informações. 

Orientações Gerais: 

1. As inscrições para Prestação de Serviços no polo de Descoberto acontecerão: 

Datas: 21 e 22 de novembro de 2016 
Horário: Das 08 ás 16 horas 
Local: Centro de Convivência Elza Teixeira da Silva (antigo prédio da Katita) 
Endereço: Rua José Antônio Laroca - Centro – Descoberto - MG 
 

2. No ato da inscrição, o candidato deverá estar de posse do documento de identidade e CPF, 
caneta esferográfica azul devendo preencher adequadamente sua Ficha de Inscrição que será 
fornecida pela Comissão Organizadora.  

2.1 – O candidato que não puder comparecer poderá lavrar Procuração Simples, no modelo do 
anexo I deste, a outra pessoa para que proceda a sua inscrição. 

3.  Na Ficha de Inscrição (Anexo II), o candidato deverá: 

a) selecionar o polo de atuação (no caso Descoberto); 

b) Informar a idade na data da inscrição; 

c) preencher o nome completo, sem abreviações; 

d) informar o número do CPF; 

e) declarar a função desejada para prestação de serviço: 

FUNÇÕES DISPONÍVEIS ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA: 

Transcritor de Instrumentos Ensino Médio completo ou cursando 

Movimentador  Ensino Fundamental 

Conferente  Ensino Médio completo ou cursando 

Auxiliar de Limpeza Ensino Fundamental 

Vigia Noturno Ensino Médio – experiência comprovada 

Vigia Diurno (sábados e domingos) Ensino Médio – experiência comprovada 

Auxiliar de Portaria Ensino Fundamental 

 

Para a função de Auxiliar de Mesa, o candidato que preencher os pré-requisitos, ou seja, ser 
maior de 18 anos, ter cursado ou estar cursando o Ensino Médio (grau de escolaridade mínimo 
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para a função), deverá manifestar seu desejo, no Ato da Inscrição, de participar de Processo 
Seletivo em data, em hora, em dia ainda a serem marcados pela Coordenação RH/CAEd; 

f) informar sua disponibilidade de horário: das 7 às 11 horas / das 13 às 17 horas, podendo 
optar por prestar serviço nos dois turnos ou em um único apenas. 

Cada candidato poderá optar por uma única função. O candidato que optar por se submeter 
ao Processo Seletivo de Auxiliar de Mesa, caso não tenha êxito nesse, será classificado na 
função para a qual optara a princípio. 

4. Para efetivação da inscrição, teremos duas situações: 

4.1 – aquele que já enviou seus documentos via e-mail, e que não apresenta pendência 
alguma, deverá entregar no ato da inscrição: 

 DUAS FOTOS 3X4  

 DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESSO DO SIACPD ASSINADO E DATADO; 

4.2 – aquele que não enviou seus documentos via e-mail, e que apresenta alguma pendência, 
deverá entregar no ato da inscrição: 

 DUAS FOTOS 3X4 

 DOCUMENTO ORIGINAL  IMPRESSO DO SIACPD ASSINADO E DATADO 

 CÓPIA OU ORIGINAL DA: IDENTIDADE, CPF, COMPROVANTE DO PIS, DE RESIDÊNCIA, 
DE ESCOLARIDADE E UM CURRÍCULO. (OU APENAS O DOCUMENTO PENDENTE). 

É vedada a inscrição de candidato que esteja recebendo qualquer tipo de benefício 
governamental como: Afastamento do trabalho pelo INSS, Aposentadoria por invalidez, Auxílio 
Desemprego, Auxílio Doença ou que seja funcionário público federal. 

Não será aceita, definitivamente, inscrição de candidato com qualquer tipo de pendência. 

5. Para classificação de candidato, o CAEd reserva-se o direito de consulta prévia a relatórios 
de produção daquele que já prestou serviço em outras oportunidades em Projetos de 
Transcrição, observando-se o rancking apresentado pela Equipe de Controle de Qualidade. 

6. Terá prioridade na chamada para Prestação de Serviço no Polo de Descoberto candidato 
maior de idade ou que tenha 18 anos completos na data de inscrição, que residam no 
município sede do Polo. Isso não impedirá que candidatos de outros municípios se inscrevam, 
cientes de que a prioridade será dos residentes no município de Descoberto. 

7. O CAEd publicará no seu site, através do link http://institucional.caed.ufjf.br/processos-
seletivos/resultados/, a listagem dos candidatos classificados.  
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ANEXO I – MODELO DE PROCURAÇÃO SIMPLES 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

  Por este instrumento particular de procuração, eu (SEU NOME COMPLETO SEM 
ABREVIATURA), brasileiro, solteiro, identidade n. XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado à 
Rua XXXXXXXXXXXXXXXXX, n. XXX, bairro xxxxxxxxx, no município de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nomeio e constituo meu bastante procurador (NOME COMPLETO DA PESSOA QUE FARÁ SUA 
INSCRIÇÃO), brasileiro, solteiro, identidade n. XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxx, residente e 
domiciliado à Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n. xxx, bairro xxxxxxxxxxx, no município dec 
xxxxxxxxxxxxxxxxx para proceder minha Inscrição para Prestação de Serviço, como 
Colaborador Externo, no Projeto de Transcrição CAEd que ocorrerá no município de 
Descoberto, para a função de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

   

Descoberto, ______ de ______________________________ de 2016. 

 

      ______________________________________________________ 

    (ASSINATURA DO CANDIDATO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo II – Ficha de Inscrição que será entregue ao candidato no ato da inscrição 

 

POLO DE ATUAÇÃO: 
 

(    ) SÃO JOÃO NEPOMUCENO 
 

(    ) DESCOBERTO 
 

 
 
 
 

FOTO 
 

 
IDADE NA DATA DE INSCRIÇÃO:   __________ ANOS 

 

NOME DO COLABORADOR EXTERNO (SEM ABREVIAÇÕES) N. DO CPF 

                                 

                        

                        -    

CHECK LIST DA DOCUMENTAÇÃO / ARQUIVO ELETRÔNICO: (    ) SIM    (     ) NÃO 

 Identidade:  (  )RG (  )CTPS (  )CNH (  ) PASS  Comprov. Bancário: (  ) cartão (  )extrato 

 CPF: (  )cartão  (  )inserido Ident. (  )outros  Comprov. Escolaridade: (  )EF (  )EM (  ) Sup 

 (  )PIS/PASEP (  )NIS (  )NIT (  )INSS (  )CEF  Curriculum Vitae 

 Comprovante de Residencia  Comprovante inscricao SIACPD 

O presente candidato, neste ato, inscreve-se como Colaborador Externo para a funcao de: 

 Transcritor de Instrumentos  Vigia Noturno * 

 Movimentador e carga/descarga  Vigia Diurno (sábados e domingos) * 

 Conferente APD  Auxiliar de Portaria (apenas Descoberto) 

 Auxiliar de Limpeza * com experiencia comprovada 

Desejo submeter-me a PROCESSO SELETIVO para as funções de SUPERVISOR DE SALA e 
AUXILIAR DE SALA, ciente das condições estabelecidas para tal: 

 Supervisor de Sala 
1. Ser maior de 18 anos; 
2. Ter cursado ou cursando nível superior 
de ensino 

 Auxiliar de Sala 
1. Ser maior de 18 anos; 
2. Ter cursado ou estar cursando nível 
médio de ensino 

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO: (MARQUE, NO MÁXIMO, DOIS TURNOS) 

 7h a 11h  13h a 17h 

Observações: 1. Cada candidato deverá optar por apenas UMA função acima especificada. 2. 
Candidato que preencher quesitos para Supervisor de Sala ou para Auxiliar de Sala deverá 
fazer uma primeira opção, pois caso não tenha êxito no processo seletivo será encaixado 
naquela opção. 

 

Data: _____________   Assinatura do candidato: _____________________________________ 

 


