
 CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA SERVIDORES 
ESTADUAIS COM EXERCÍCIO FUNCIONAL NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SESA

002/2017

A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ –  SESA, órgão da Administração 

Direta do Governo Estadual, criada pela Lei Estadual N.º 5.427, 28 de junho de 1961, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 07954571/0001-04, situada à Av. Almirante Barroso n.º 600, Praia de Iracema, 

Fortaleza/CE, no uso de suas atribuições legais torna público a Chamada Interna para Bolsas 
de Estudo destinadas aos servidores públicos estaduais com exercício funcional na 
estrutura organizacional  desta secretaria, nos termos descritos na presente chamada:

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Esta chamada interna tem como finalidade o estabelecimento de normas, para selecionar 

candidatos  a  bolsas de estudo nos cursos de Graduação e Pós-graduação, ofertados pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES), conveniadas com a SESA. 

1.2 Será constituída uma comissão, intitulada “Comissão Organizadora”, formada por 

representantes da Coordenadoria de Gestão da Educação Permanente em Saúde (CGEPS) e das 

unidades hospitalares e ambulatoriais da Rede SESA.

1.3 A Comissão Organizadora funcionará no Núcleo de Valorização, Negociação e Educação no 

Trabalho – NUVEN/CGEPS/SESA, sito à Av. Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema, Fortaleza-

CE, CEP: 60.060-440, telefone: (85) 3101.5116, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 

às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira.

1.4 A disponibilização das bolsas de estudos estão previstas em cláusulas específicas, contidas 

nos convênios firmados entre a SESA e as IES.

1.5 Poderão concorrer às bolsas na modalidade de graduação e pós-graduação os servidores 

públicos estaduais desta secretaria;

1.7 O candidato poderá obter a Chamada Interna do processo seletivo no endereço eletrônico da 

SESA (http://www.saude.ce.gov.br);

1.8 O curso deverá está relacionado com as atividades funcionais do servidor público.

2. DA FINALIDADE DAS BOLSAS DE ESTUDO 
2.1 Incentivar  a  formação  profissional dos Servidores Públicos com  exercício  funcional  na 

estrutura organizacional da SESA;

2.2 Desenvolver competências necessárias ao processo de trabalho na gestão e atenção à saúde, 

nas unidades hospitalares e ambulatoriais da Rede SESA, bem como, na sede e nas unidades 

administrativas desta secretaria.

http://www.saude.ce.gov.br/


3. DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
3.1 Coordenar o processo seletivo;

3.2 Definir e aplicar as regras estabelecidas na Chamada Interna;

3.3 Analisar os documentos dos candidatos;

3.4 Avaliar os candidatos de acordo com os critérios descritos no item 4.

3.4 Conduzir e fundamentar respostas aos recursos interpostos;

3.5 Divulgar os resultados do processo seletivo no site (http://www.saude.ce.gov.br) ;

3.6 Julgar os casos omissos.

4. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
4.1 Ser Servidor Público Estadual com exercício funcional na estrutura organizacional na SESA ;

4.2 Não possuir graduação ou correlato, no caso que irá concorrer para modalidade graduação;

4.3 Comprovar que efetuou matricula na IES, no caso dos cursos de pós-graduação.

5. DAS ETAPAS DA CHAMADA INTERNA
A chamada  interna  será  realizada  em  2  (duas)  etapas,  Primeira  Etapa:  Currículo 

Profissional e Segunda Etapa: Memorial Descritivo, aplicadas conforme descrito a seguir.

5.1. Primeira Etapa: Currículo Profissional

Esta etapa consistirá da confirmação das informações contidas no currículo profissional 

(Anexo I), que corresponde a 50% (Cinquenta por cento) da nota final, sendo eliminatória e 

classificatória. Passarão para a segunda etapa os candidatos que obtiverem no mínimo 20 pontos.

Na análise da habilitação do currículo profissional, a comissão organizadora considerará 

as informações preenchidas pelo candidato e os documentos comprobatórios anexados, não 

havendo a possibilidade de adição posterior. Certificados e declarações somente serão aceitos se 

emitidos pelo chefe imediato com visto da coordenação/direção.

Para efeitos de pontuação na habilitação profissional para graduação serão considerados 

os seguintes critérios: Experiência profissional comprovada na SESA  e em outras instituições; 

Curso Superior e Formação Complementar, conforme apresentado no quadro abaixo:

QUADRO 1 – Distribuição dos pontos por critérios de habilitação profissional para graduação

CRITÉRIOS PARA GRADUAÇÃO PONTUAÇÃO
Experiência profissional na SESA Máximo 20 pontos

2,0 ponto por ano
Experiência profissional em outras instituições Máximo 15 pontos

http://www.saude.ce.gov.br/


1,0 ponto por ano

Assiduidade  igual  ou  superior  a  75%  (relatório  emitido  pelo 
NUPAB/CGTES,  que  será  solicitado  pela  Comissão 
Organizadora)

Máximo 05 pontos
2,5 por semestre

Formação Complementar (Cursos extracurriculares na área da 
saúde e educação com carga horária maior ou igual a quarenta 
horas)

Máximo 10 pontos
1,0 pontos por curso

TOTAL 50 PONTOS

Para efeitos de pontuação na habilitação profissional para pós-graduação serão 

considerados os seguintes critérios: Experiência profissional comprovada na SESA e em outras 

instituições; Formação Acadêmica e Formação Complementar, conforme apresentado no quadro 

abaixo:

QUADRO 2 – Distribuição dos pontos por critérios de habilitação profissional para pós-graduação

CRITÉRIOS PARA PÓS- GRADUAÇÃO PONTUAÇÃO
Experiência profissional na SESA Máximo 20 pontos

2,0 ponto por ano
Experiência profissional em outras instituições Máximo 15 pontos

1,0 ponto por ano
Assiduidade igual  ou superior  a  75% (relatório  emitido  pelo 
NUPAB/CGTES,  que  será  solicitado  pela  Comissão 
Organizadora)

Máximo 05 pontos
2,5 por semestre

Formação Complementar (Cursos extracurriculares na área da 
saúde e educação com carga horária maior ou igual a 
quarenta horas)

Máximo 10 pontos
1,0 pontos por curso

TOTAL 50 PONTOS

5.2 Segunda Etapa: Memorial Descritivo
Esta etapa consistirá da análise de um Memorial Descritivo, que corresponde à 50% 

(Cinquenta por cento) da nota final, sendo classificatória. O referido memorial somente será 

analisado dos aprovados na primeira etapa da seleção.

Para efeitos de pontuação nesta etapa serão considerados os seguintes critérios: 

Contribuição ao serviço público; Compatibilidade do curso com o processo de trabalho; 

Importância do curso para realização profissional e; Disponibilidade para dedicação ao curso, 

conforme apresentado no quadro abaixo.

QUADRO 3 – Distribuição dos pontos por critérios do Memorial Descritivo.

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO
Contribuição ao serviço público Máximo 15 pontos
Compatibilidade do curso com o processo de trabalho Máximo 15 pontos



Importância do curso para realização profissional Máximo 10 pontos

Disponibilidade para dedicação ao curso Máximo 10 pontos
TOTAL 50 PONTOS

6. DAS VAGAS
6.1 A seleção destina-se ao preenchimento de 32 (Trinta e duas) vagas para bolsas de graduação 

e 29 (Vinte e nove) de Pós-graduação, distribuídas conforme o anexo II deste Edital.

7. DAS INSCRIÇÕES
7.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer a chamada interna e certificar-se de 

que preenche os requisitos exigidos.

7.2 O(A) candidato(a) deverá preencher os documentos necessários à inscrição, disponibilizados 

no site http://www.saude.ce.gov.br  .  

7.3 Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá entregar no NUVEN/CGEPS/SESA, sito à Av. 

Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema, Fortaleza-CE, durante os dias 16 a 20 de Janeiro de 
2017, das 08h às 12h e das 14h às 17h, envelope identificado contendo os seguintes documentos:

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo III);

b) Curriculum Profissional Padronizado (Anexo IV), com documentos comprobatórios (Original e 

xerox);

c) Memorial descritivo (Anexo V), com documentos comprobatórios (Original e xerox), caso 

necessário (Nos casos de elogios, premiações, projetos, etc.);

d) Declaração das atividades desenvolvidas no âmbito da SESA (Anexo VI);

e) Declaração que não possui curso superior (Para efeitos de pontuação na primeira etapa, 

referente às vagas para a graduação) (Anexo VII);

f) Declaração que não possui curso de pós-graduação (Para efeitos de pontuação na primeira 

etapa, referente às vagas para a especialização) (Anexo VIII);

g)  Declaração da chefia imediata para realizar o curso pretendido, fora do horário de trabalho 

(Anexo IX).

7.4 A entrega do envelope poderá ser realizada por terceiros, mediante apresentação de 

procuração com firma reconhecida, acompanhada de documento de identidade original do 

procurador e cópia legível do documento de identidade do candidato, assumindo o candidato total 

responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador.

7.5 A inscrição só será efetivada após a conferência da documentação pelo 

NUVEN/CGEPS/SESA, por meio do Check List da documentação (Anexo X), que deve ser 

impresso e preenchido pelo candidato, NÃO sendo aceita inscrição com documentação 

incompleta.

7.6 O prazo das inscrições poderá ser prorrogado por ato da Comissão Organizadora.

http://www.sesa.ce.gov.br/


7.7 Não serão admitidas inscrições por via postal, condicional ou fora do prazo previsto nesta 

Chamada Interna.

7.8 Não serão aceitos documentos encaminhados por fac-simile (fax) ou correio eletrônico.

7.9 As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, reservando-se a Comissão Organizadora o direito de excluir do processo seletivo, o 

candidato que preencher de forma incompleta, bem como se constatado, posteriormente dados 

inverídicos ou falsos, sem prejuízo de outras cominações legais.

7.10 A inscrição do candidato implica na ciência e expressa aceitação das normas e condições 

estabelecidas nesta Chamada Interna, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

8. DO RESULTADO FINAL E DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
8.1 Para efeitos do resultado final serão considerados classificados, os candidatos que obtiverem 

a pontuação mínima na Nota Definitiva da Primeira Etapa (N1D) e uma pontuação suficiente na 

Nota Definitiva da segunda Etapa (N2D), atingindo uma Nota Final (NF), calculada por meio da 

fórmula abaixo, que permita  permanecer dentro das vagas.

8.2 Os resultados parciais e o resultado final do processo de seleção será publicado e divulgado 

no site http://www.saude.ce.gov.br  ,     conforme Cronograma de Atividades (Anexo I).

8.3 O desempate entre candidatos com a mesma classificação final obedecerá aos critérios 

descritos a seguir, nesta ordem:

a) Candidato com maior idade, considerando-se: dia, mês, ano e hora;

b) Maior tempo de serviço.

9. DOS RECURSOS 
9.1 Admitir-se-á recurso administrativo contestando o resultado preliminar  da seleção.

9.2 Para interpor recurso, o candidato disporá de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da publicação 

do resultado no site www.saude.ce.gov.br para protocolá-lo na SESA, das 8h00min às 11h00min e 

14h00min às 17h00min por meio de formulário específico disponível no Anexo XI desta Chamada 

Pública;

9.3 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, com a indicação do nome 

da seleção, do nome do candidato, do número de inscrição, do CPF do candidato e da assinatura 

do candidato ou do seu procurador. No caso de recurso interposto por procurador, este deverá 

indicar, o seu CPF e o do candidato no requerimento de recurso administrativo, anexando a 

respectiva procuração pública.

9.4 As fundamentações das respostas aos recursos interpostos serão elaboradas pela Comissão 

Organizadora, responsável pela seleção e disponibilizadas aos candidatos recorrentes via 

http://www.saude.ce.gov.br/
http://www.saude.ce.gov.br/


protocolo na SESA.

9.5 Por ocasião da divulgação do resultado definitivo do processo seletivo serão informadas as 

alterações decorrentes de eventuais deferimentos de recursos.

9.6 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada, para tanto, 

a data do protocolo.

9.7 Não serão aceitos recursos de inclusão de documentos.

9.8 No caso em que o candidato decida recorrer judicialmente, fica desde já estabelecido o foro da 

cidade de Fortaleza. Não será aceito outro foro, por mais privilegiado que seja.

10. DA CONCESSÃO DAS BOLSAS
10.1 As bolsas serão concedidas aos candidatos de acordo com a ordem de classificação.

10.2 O candidato terá o prazo máximo de 30 dias para efetuar sua matrícula junto à instituição de 

ensino. Após esse período a vaga será disponibilizada para outro candidato, conforme ordem de 

classificação.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Os candidatos não aprovados terão o prazo de trinta dias da data de publicação do resultado 

final para retirarem os documentos entregues no NUVEN/CGEPS/SESA, findo o qual os mesmos 

não estarão mais disponíveis.

12.2 A inscrição na seleção implica a aceitação plena dos termos dispostos nesta Chamada 

Interna.

12.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

______________________________________________

Henrique Jorge Javi de Souza

SECRETÁRIO DA SAÚDE
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ETAPAS DA SELEÇÃO PERÍODO LOCAL

Inscrição 16 a 20 de janeiro de 2017 NUVEN/CGEPS/SESA

Divulgação do resultado 
preliminar da 1a etapa

25 de janeiro de 2017 www.saude.ce.gov.br

Prazo para recurso administrativo 
1a etapa

26 de janeiro de 2017 NUVEN/CGEPS/SESA

Divulgação do resultado definitivo 
da 1a etapa e do resultado final

27 de janeiro de 2017 www.saude.ce.gov.br

Divulgação do resultado 
preliminar da 2a etapa

29 de janeiro de 2017 www.saude.ce.gov.br

Prazo para recurso administrativo 
2a etapa

30 de janeiro de 2017 NUVEN/CGEPS/SESA

Divulgação do resultado final 31 de janeiro de 2017 www.saude.ce.gov.br

http://www.saude.ce.gov.br/
http://www.saude.ce.gov.br/


ANEXO II – DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO

Instituição de 
Ensino

Área do curso  Bolsas 
Graduação

 Bolsas Pós- 
Graduação¹

ANHANGUERA Qualquer curso de graduação 2 --

ATENEU Qualquer curso de graduação 3 3

FA7 Qualquer curso de graduação 3 3

FAMETRO Qualquer curso de graduação 3 3

FANOR Graduação na área da saúde 3 3

FATECI Qualquer curso de graduação 4 4

FATENE Qualquer curso de graduação 3 3

FCRS Qualquer curso de graduação 3 3

FGF Qualquer curso de graduação 2 3

FIC Graduação na área da saúde 3 3

FMN Qualquer curso de graduação² 3 3

TOTAL 32 29

¹Cursos de pós-graduação (lato sensu) na área da saúde e afins.
²Exceto: Direito, Psicologia e Odontologia.



ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS GERAIS

Nome:
Nome da mãe:
Estado civil: 
RG:                                          Órgão Expedidor:                     Data de Exp.:
CPF:                                                        Naturalidade:
Nacionalidade:                                                 Data de nascimento:

Contatos 
Telefone1:              Telefone2:                       E-mail:
Endereço Residencial 
Estado: Cidade:
Av./Rua:  Número:        

Complemento: Bairro: CEP: 

DADOS FUNCIONAIS NA SESA
Matrícula: Tempo de serviço:
Cargo: Função:
Local de lotação:

Local de trabalho: 
DADOS DO CURSO

Graduação (   )      Pós-Graduação (   )                                                                                  
Instituição de ensino a concorrer:
Curso Pretendido:
  

ASSINATURA DO CANDIDATO 



ANEXO IV – C U R R I C U L U M   PROFISSIONAL PADRONIZADO

1. Dados Gerais

Nome 

Local de 

Trabalho

2. Curso Superior                                                                                                                  (   ) Não tenho curso superior

Curso Término Instituição

3. Pós-Graduação                                                                                                                 (   ) Não tenho Pós-Graduação 

Curso* Término Instituição

* Especificar: Especialização, residência, mestrado ou doutorado



4. Formação Complementar (Cursos extracurriculares na área da saúde e/ou educação com 
carga horária maior ou igual a quarenta horas)

1 Curso

Ano     Horas-aula
Instituição

2 Curso

Ano     Horas-aula
Instituição

3 Curso

Ano     Horas-aula
Instituição

4 Curso

Ano     Horas-aula
Instituição

5 Curso

Ano     Horas-aula
Instituição

6 Curso

Ano     Horas-aula
Instituição

7 Curso

Ano     Horas-aula
Instituição

8 Curso

Ano     Horas-aula
Instituição

9 Curso

Ano     Horas-aula
Instituição

10 Curso

Ano     Horas-aula
Instituição



5. Experiência Profissional 

5.1. Na SESA

Descrever as atividades desenvolvidas Período
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5.2. Em outras instituições

Descrever as atividades desenvolvidas Período
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

_________________________________

Assinatura do Candidato



ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO*

1. Dados Gerais

Nome 

Local e Trabalho

Instituição de Ensino 

Curso pretendido                 

2. Corpo do Memorial

Item Descrição 

CSP

CPT

IRP

DDC

_________________________________

Assinatura     do     Candidato  



*MEMORIAL DESCRITIVO

Definição: É um documento autobiográfico que descreve os acontecimentos da trajetória de 

vida do candidato, incluindo o processo de formação, carreira e construção intelectual, destacando 

as experiências vivenciadas e sua repercussão na vida pessoal. 

Apresentação: O Memorial deve ser apresentado em narrativa na primeira pessoa do 

singular, transformando a trajetória do candidato num relato, permitindo a observação dos fatos 

marcantes, resgatando as atividades desenvolvidas. 

Itens que devem compor o Memorial: Trajetória Profissional evidenciando a 

Contribuição ao serviço público (CSP); Compatibilidade do curso que pretende fazer com o 

processo de trabalho (CPT); Importância do curso para realização profissional (IRP) e; 

Disponibilidade para dedicação ao curso (DDC).



ANEXO VI – DECLARAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SESA

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO que o(a) Sr(a).__________________________________________, 
brasileiro(a), portador(a) do RG nº______ – SSP-CE, CPF nº_______________, matrícula 
nº __________, é servidor da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA), lotado no 
___________________________________________, desenvolvendo suas atividades no 
________________________________________, desde _________até os dias atuais. 
Dentre as atividades desenvolvidas estão: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________.
DECLARO que é a expressão da verdade e passo a assiná-la para que surta os efeitos 
legais.

Fortaleza, ____ de Janeiro de 2017

_______________________________________________________
Nome do Gestor (Diretor/Coordenador/Chefe) 

Nome do setor/área/unidade/coordenadoria



ANEXO VII – DECLARAÇÃO CURSO SUPERIOR 

D E C L A R A Ç Ã O

Eu ______________________________________, ________________ (nacionalidade), 
_________________(estado civil), ___________________ (profissão), RG 
nº____________, expedida pelo __________, em ____/_____/______, inscrito no CPF, 
sob o n°___________________, residente e domiciliado na Cidade de 
___________________ e Estado do ________________________, à 
Rua______________________________________________________________(endere
ço completo), declaro, para fins de direito, sob as penas da lei, e em atendimento a 
Chamada Pública nº ___/2017, que não possuo curso superior (Graduação, graduação 
tecnológica ou correlato).

Fico ciente através desse documento que a falsidade dessa declaração configura crime 
previsto no Código Penal Brasileiro , passível de apuração na forma da Lei e que sujeitar-
me-ei, na qualidade de declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas 
na legislação aplicável. 

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo 
a presente.

Fortaleza, ____ de Janeiro de 2017

_______________________________________________________
Nome do candidato 



ANEXO VIII – DECLARAÇÃO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

D E C L A R A Ç Ã O

Eu ______________________________________, ________________ (nacionalidade), 
_________________(estado civil), ___________________ (profissão), RG 
nº____________, expedida pelo __________, em ____/_____/______, inscrito no CPF, 
sob o n°___________________, residente e domiciliado na Cidade de 
___________________ e Estado do ________________________, à 
Rua______________________________________________________________(endere
ço completo), declaro, para fins de direito, sob as penas da lei, e em atendimento a 
Chamada Pública nº ___/2017, que não possuo curso pós-graduação (Especialização, 
residência, mestrado ou doutorado).

Fico ciente através desse documento que a falsidade dessa declaração configura crime 
previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei e que sujeitar-
me-ei, na qualidade de declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas 
na legislação aplicável. 

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo 
a presente.

Fortaleza, ____ de Janeiro de 2017

_______________________________________________________
Nome do candidato 



ANEXO IXI – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

D E C L A R A Ç Ã O

Eu ______________________________________, ________________ (nacionalidade), 
_________________(estado civil), ___________________ (profissão), RG 
nº____________, expedida pelo __________, em ____/_____/______, inscrito no CPF, 
sob o n°___________________, residente e domiciliado na Cidade de 
___________________ e Estado do ________________________, à 
Rua______________________________________________________________(endere
ço completo), declaro, para fins de direito, sob as penas da lei, e em atendimento a 
Chamada Pública nº ___/2017, que tenho disponibilidade para realizar o curso de 
__________________________________(Nome do curso de graduação ou pós-
graduação pretendido), sem prejuízo das minhas atividades na SESA.

Fico ciente através desse documento que a falsidade dessa declaração configura crime 
previsto no Código Penal Brasileiro (Art. ____), passível de apuração na forma da Lei e 
que sujeitar-me-ei, na qualidade de declarante às sanções civis, administrativas e 
criminais previstas na legislação aplicável. 

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo 
a presente.

Fortaleza, ____ de Janeiro de 2017

_______________________________________________________
Nome do candidato 



ANEXO X – CHECK LIST DA DOCUMENTAÇÃO

1. Dados Gerais

Nome 

Local e Trabalho

Instituição de Ensino 

Curso pretendido                  Graduação (  )                         Pós-Graduação (  )

Nome:

2. Checagem da documentação  (Reservado ao NUVEN/SESA)

DOCUMENTO 
ENTREGUE

1.Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo III)

2.Curriculum Profissional Padronizado (Anexo IV), com documentos 
comprobatórios (Original* e xerox)

3.Memorial descritivo (Anexo V), com documentos comprobatórios (Original e 
xerox), caso necessário (Nos casos de elogios, premiações, projetos, etc.)

4.Declaração das atividades desenvolvidas no âmbito da SESA (Anexo VI)

5.Declaração que não possui curso superior (Para efeitos de pontuação na 
primeira etapa, referente às vagas para a graduação) (Anexo VII)

6.Declaração que não possui curso de pós-graduação (Para efeitos de pontuação 
na primeira etapa, referente às vagas para a especialização) (Anexo VIII)

7.Declaração de disponibilidade para realizar o curso pretendido (Anexo IX)

* Para quem for autenticar os documentos no momento da entrega

................................................................................................................................................

3. Comprovante de entrega dos documentos

Nome 

Local e Trabalho

Instituição de Ensino 

Curso pretendido                 
 Data de entrega: ____/01/17   Assinatura do Técnico da SESA: ________________________



  

ANEXO XI – RECURSO ADMINISTRATIVO

CAPA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Ilma. Sra. Presidente da Comissão Organizadora da Chamada Interna, eu, 

________________________________________________,  portador do CPF: 

______________, inscrito neste Processo Seletivo, venho interpor recurso administrativo 

referente ao(s) item(ns) marcado(s) com “x”:

1. (  ) RESULTADO DA ANÁLISE DO CURRÍCULO

2. (  ) OUTROS
          ESPECIFICAR:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________

As razões que justificam meu pleito encontram-se fundamentadas no formulário de 

recurso, em anexo.

_______________________. _____ de _____________ de 2016

__________________________________
Assinatura do candidato

                                                                                                    Reservado ao NUVEN



FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

                                                                                                      Reservado ao NUVEN

Modalidade do Recurso

1. (  ) RESULTADO DA ANÁLISE DO CURRÍCULO

2. (  ) OUTROS
          ESPECIFICAR:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________

JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA DO(A) CANDIDATO(A)
(Caso precise, anexe folha suplementar)
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