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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 

EDITAL Nº 01 DE 14 DE JANEIRO DE 2020 

 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA COM VISTAS AO PROVIMENTO DAS FUNÇÕES DE DIREÇÃO 

GERAL DE UNIDADE ESCOLAR.  

 

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS 

BÚZIOS, considerando a necessidade de garantir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade na forma do estatuído pela Constituição Federal, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela 

legislação em vigor, torna pública a realização de Processo de Seleção Interna com vistas ao provimento da 

função de Diretor Geral de Unidade Escolar na forma deste Edital e seus anexos. 

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1. O Processo de Seleção Interna será regido por este Edital e executado pela Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (SEME), de acordo com o Cronograma abaixo:  

 
 

Atividades 

 

Datas 

 

 

Horário 

 

Local 

Publicação do Edital 15/01/2020 -------------- 

Boletim Oficial da Prefeitura e 

pela internet no sítio 

buzios.rj.gov.br 

Inscrições  17/01/2020 Das 9h às 12h e de 13h às 16h RH da SEME 

Entrega do Plano de 

Gestão 
21/01/2020 Das 9h às 16h RH da SEME 

Análise do Plano de 

Gestão 
22 a 24/01/2020  ----------------- SEME 

Publicação do Resultado 27/01/2020 ----------------- 

Pela internet no sítio 

buzios.rj.gov.br 

 

Recurso 28/01/2020 Das 9h às 16h RH da SEME 

Divulgação do 

Resultado Parcial - 2ª 

Etapa 

29/01/2020 ------------------- 
Pela internet no sítio 

buzios.rj.gov.br 

 

 

 

 

 

Defesa do Plano de 

Gestão 

 

 

 

 

 

 

30/01/2020 

 

Das 8h às 12h 

 

Creche Laurinda S. Conceição 

Creche Marly Quintanilha de Souza 

Creche Maria Amélia Souza 

Creche Profª Maria Rita Novellino 

Creche Ernestina Quintanilha 

Creche Nair da Conceição 

Creche Ivonete Costa Trindade 

 

 
 

 

 

 

 

E. M. Profº. Darcy Ribeiro 

 

 

 

 

Datas 

 

 

Horário 
 

Local 

 

 

 

 

Defesa do Plano de 

Gestão 

 

 

 

 

30/01/2020 

 

Das 14h às 17h 

 

Colégio M. Paulo Freire 

E. M. Prof.ª Ciléa Maria Barreto 

 

 

 

E. M. Profº. Darcy Ribeiro 
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 INEFI 

E.M. Nicomedes Theotônio Vieira 

E. M. Regina da Silveira Ramos 

E. M. Prof. Darcy Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defesa do Plano de 

Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/01/2020 

 

Das 9h às 12h 

 

E. M. Eliete Mureb 

E.Mz. José Bento Ribeiro Dantas 

E.M. Ver. Antônio Alípio 

E.M. Ver. Emígdio Gonçalves 

Coutinho 

E. M. José Pereira N. Junior 

 

Das 14h às 17h 

 

E M João Jose de Carvalho 

E M Lydia Sherman 

E. M. Manoel Antonio da Costa 

E. E. Mz. Profª. Eulina de Assis 

Marques 

E. M. Eva Maria Conceição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. M. Profº. Darcy Ribeiro 

 

Divulgação de Resultado 

Preliminar 

 

03/02/2020 

 

------------------------ 
 

Pela internet no sítio 

buzios.rj.gov.br 

 

 

Recursos – 2ª Etapa 

 

04/02/2020 

 

Das 9h às 16h 
 

RH da SEME 

 

 

Divulgação do 

Resultado Final 

 

 

05/02/2020 

 

------------------------ 
 

Pela internet no sítio 

buzios.rj.gov.br 

 

Retirada do Memorando 

para apresentação nas 

Unidades Escolares  

 

 

06/02/2020 

 

 

Das 9h às 12h 

 

 

 

RH da SEME 

 

 

1.1.1. O Processo de Seleção Interna constará de 2 (duas) etapas. 

I - Primeira Etapa: Entrega e análise do Plano de Gestão; 

II - Segunda Etapa: Defesa do Plano de Gestão à Banca Avaliadora.  
 

1.1.2. Os candidatos selecionados para ocupar as funções cumprirão jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 

semanais, com formação em serviço. 
 

1.1.3. Os proventos serão os vencimentos de acordo com a legislação vigente. 
 

1.1.4. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

I - Anexo I - FICHA DE INSCRIÇÃO; 

II - Anexo II - ROTEIRO DO PLANO DE GESTÃO; 

III - Anexo III - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE 40 HORAS COM LICITUDE PARA 

ASSUMIR O CARGO PLEITEADO; 

IV - Anexo IV - FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO; 

IV - Anexo V - FORMULÁRIO DE RECURSO. 

   

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO INTERNA: 
 

2.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - Ser servidor efetivo e possuir graduação em Pedagogia ou Licenciatura em disciplinas que atendam a 

Educação Básica; 
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II - Não ter sido apenado em processo de inquérito administrativo disciplinar instaurado até o dia anterior à data 

da designação para a função; 

III - Não ter sido afastado de suas funções durante o exercício atual e anteriores, exceto aos casos de Licença 

Prêmio, Licença Médica e outras licenças remuneradas;  

IV - Ter aprovadas todas as suas prestações de contas, quando for o caso; 

V - Ser servidor ativo da carreira vinculada à Secretaria de Educação do Município de Armação dos Búzios, 

com exercício de no mínimo, 2 (dois) anos em efetivo exercício; 

VI - Em relação ao item III, não serão considerados os períodos de afastamento não remunerado; 

VII - Ter sido aprovado na avaliação de Desempenho Funcional. 

VIII – Não estar em estágio Probatório.  

 

2.2. Caso não haja inscrições de servidores efetivos para a função de Diretor Geral de Unidade Escolar, será 

ofertado o Processo de Seleção Interna para servidores contratados.  

 

2.3. Excepcionalmente, poderá inscrever-se na seleção interna, o servidor temporário que:  

I - Possuir graduação em Pedagogia ou Licenciatura em disciplinas que atendam a Educação Básica; 

II - Não ter sido apenado em processo de inquérito administrativo disciplinar, nos anos anteriores; 

III – Ter sido aprovado na avaliação de Desempenho Funcional. 

IV - Ter aprovadas todas as suas prestações de contas, quando for o caso; 

V – Comprove experiência em regência de turma; 

VI - Ter sido aprovado na avaliação de Desempenho Funcional. 

 
3. DA INSCRIÇÃO 

 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período compreendido no cronograma deste edital, por meio de 

preenchimento de Ficha de Inscrição que deverá ser entregue ao RH da SEME, junto com o comprovante da 

formação acadêmica. Como poderão ser usados como critério de desempate, os candidatos poderão entregar 

ainda: 

I - Declaração comprovando o tempo de exercício em regência de turma, se houver; 

II - Declaração comprovando o tempo de exercício no serviço público, nos últimos dez anos, se houver; 

III- Comprovantes de conclusão de graduação/Diploma em Pedagogia ou Licenciatura em disciplinas que 

atendam a Educação Básica, especialização lato sensu, pós-graduação stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) 

na área da educação, quando houver. 
 

3.2. A referida Ficha de Inscrição (anexo I) estará disponível no site http://buzios.rj.gov.br/secretaria-educacao. 
 

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do período determinado no Cronograma, independentemente das razões 

alegadas. 
 

3.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a plena aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, das instruções específicas para exercer a função e das demais informações que porventura serão 

divulgadas, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
 

3.5. O candidato é responsável por todas as informações prestadas no requerimento de inscrição, assim como 

por sua veracidade, arcando com as consequências de eventuais erros de preenchimento. 
 

3.6. Antes de inscrever-se, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos neste 

Edital.  
 

3.7. O candidato deverá preencher a ficha corretamente, indicando de forma clara e precisa os seus dados 

pessoais, bem como a sua qualificação e experiência profissional. 
 

3.8. O candidato deverá indicar, no ato da inscrição, para qual Unidade Escolar pretende concorrer sendo de sua 

inteira e exclusiva responsabilidade o correto preenchimento da ficha de inscrição, podendo indicar apenas 01 

unidade escolar. 

http://buzios.rj.gov.br/secretaria-educacao
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3.9. Ao final do preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá conferir todos os dados, certificando-

se da correção de sua opção.  
 

3.10. É expressamente vedada qualquer alteração no conteúdo da ficha de inscrição após o encerramento do 

período de inscrição. 
 

3.11. O candidato poderá utilizar procuração no ato da inscrição.  
 

3.12. A conferência da documentação será realizada por servidor da SEME, na presença do candidato. A ausência 

de qualquer documento, declarado no ato da inscrição, importará na invalidação da participação no processo 

seletivo. 

 

3.13. A listagem dos candidatos classificados, na primeira etapa do processo seletivo, será divulgada no site da 

SEME, conforme Cronograma do item 1.1. deste Edital. 
 

3.14. Não serão aceitos questionamentos acerca de inscrição, recebidos após o último dia do prazo. 
 

3.15. Não serão aceitas inscrições por via postal ou fac-símile, nem em caráter condicional. 
 

3.16. O acompanhamento da divulgação das informações é de exclusiva responsabilidade do candidato, que 

deverá observar o Cronograma e a divulgação da SEME no Boletim Oficial e na internet pelo sítio oficial 

buzios.rj.gov.br. 
 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

4.1. Para a comprovação dos dados informados na inscrição, os candidatos deverão apresentar à SEME, 

originais e cópias dos documentos comprobatórios, ou cópias autenticadas.  
 

4.1.1. Caso o servidor não possa comparecer pessoalmente, a apresentação dos documentos poderá ainda ser 

realizada presencialmente por representante legal, constituído por Procuração Particular, com firma 

reconhecida. 
 

4.1.2. Para a comprovação da conclusão de cursos de graduação, especialização, mestrado ou doutorado, serão 

aceitos diplomas ou certificados expedidos por instituição credenciada cujo curso seja reconhecido pelo órgão 

competente. 
 

4.1.3. O candidato deverá apresentar cópia da ficha de inscrição acompanhada da documentação de que trata o 

presente edital. 
 

4.1.4. O candidato que não comprovar todas as informações registradas, na ficha de inscrição, terá sua inscrição 

no processo seletivo invalidada. 
 

4.1.5. O servidor deverá juntar à documentação, cópia do contracheque referente a um dos últimos três meses 

anteriores à inscrição. 
 

4.1.6. O candidato deverá anexar declaração de disponibilidade de horário para o cargo pleiteado: 40h, e de 

acumulação lícita. 
 

4.1.7. O servidor deverá juntar, para fins de desempate, declarações expedidas por instituições públicas ou 

privadas que comprovem o tempo de regência de turma e o tempo de serviço público. 
 

4.1.8. Havendo empate em qualquer etapa, serão observados, pela ordem, os seguintes critérios: 

I - maior tempo em regência de turma; 

II - maior tempo de serviço público, nos últimos dez anos; 

III - maior titulação; 
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IV - maior idade. 
 

4.1. PRIMEIRA ETAPA - AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 
 

4.1.1. Todos os candidatos participarão da Avaliação do Plano de Gestão, de acordo com o Roteiro do Anexo 

II. 
 

4.1.2. O Plano Gestor será avaliado de acordo com os seguintes critérios:  

I - Abordagem teórica: pontuação de 5 (cinco) a 10 (dez) pontos; 

II - Planejamento organizacional: pontuação de 5 (cinco) a 10 (dez) pontos; 

III - Argumentação textual: pontuação de 5 (cinco) a 10 (dez) pontos. 
 

4.1.3. O candidato com Plano Gestor avaliado com menos de 20 (vinte) pontos será desclassificado do processo.  
 

4.1.4. A listagem dos candidatos com Plano Gestor aprovado será publicada no sítio oficial 
 

4.2. SEGUNDA ETAPA – DEFESA DO PLANO DE GESTÃO À BANCA AVALIADORA 
 

4.2.1. Esta etapa consiste na análise de situações cotidianas relacionadas à gestão administrativa, pedagógica e 

financeira, em que a banca poderá recorrer a indagações do Plano Gestor. 
 

4.2.2. O candidato classificado para esta etapa terá 30 minutos para o planejamento de sua argumentação com 

registro das ações, acerca de tema selecionado no local da realização da prova, e 20 minutos para apresentá-la 

à banca examinadora, formada por profissionais com experiência nas esferas administrativa, pedagógica e 

financeira do âmbito escolar. 
 

4.2.3. Para a apresentação da argumentação, o candidato será avaliado nos seguintes itens: 

I - Domínio do conteúdo; 

II - Abordagem metodológica; 

III - Contextualização. 
 

4.2.4. Será considerado apto o candidato que obtiver o mínimo de 15 pontos no somatório dos critérios e, no 

mínimo, 05 pontos por critério de acordo com item 4.2.3. 
 

4.2.5. Esta etapa será eliminatória e classificatória. 

 

5. DA EXCLUSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA 
 

5.1. Será excluído do Processo de Seleção Interna o candidato que: 

I - Faltar ou chegar atrasado a qualquer uma das etapas; 

II - Tentar ou usar meios ilícitos ou fraudulentos, praticar atos de indisciplina ou desrespeitar as demais normas 

contidas neste Edital; 

III - Dispensar tratamento incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida ou autoridade presente em 

qualquer etapa do processo seletivo, bem como, perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 

em comportamento indevido; 

IV - Deixar de apresentar, quando convocado, ou não cumprir, nos prazos estabelecidos, os procedimentos 

necessários para a convocação; 

V - Deixar de apresentar qualquer documento que atenda aos requisitos estipulados neste Edital. 
 

6. DOS RECURSOS 
 

6.1. O candidato que se julgar prejudicado com a eliminação, conforme previsto no item 5, e demais que tratem 

sobre o tema, poderá recorrer, com requerimento e fundamentação direcionados à Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia situada à Rua Jacob José Luiz, 383 - Armação. 
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7. DO RESULTADO FINAL 
 

7.1. Os candidatos considerados aptos serão classificados de acordo com a pontuação obtida na Segunda Etapa 

do Processo – Defesa do Plano de Gestão. 
 

7.1.1. O Resultado Final do Processo de Seleção Interna será publicado no Boletim Oficial e disponibilizado no 

site da Prefeitura. 
 

7.1.2. Os candidatos classificados, dentro do número de vagas, serão convocados para o início do processo de 

designação. 
 

7.1.3. Os demais comporão Banco de Habilitados, por ordem de classificação, por Unidade Escolar, pelo prazo 

de até 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação do resultado final no site da prefeitura. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1. O prazo de validade do Processo de Seleção Interna será de 1 (um) ano, contado a partir da data de 

publicação do Resultado Final no site, admitida uma prorrogação por igual período. 
 

8.1.1. A SEME divulgará, sempre que se fizer necessário, normas complementares e avisos oficiais sobre o 

processo. 
 

8.1.2. A prestação de declaração falsa, inexata e a não apresentação de qualquer documento exigido importará 

em insubsistência de inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das 

sanções aplicáveis à falsidade de declaração, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
 

8.1.3. O candidato designado para a função e que dela for exonerado, em nenhuma hipótese retornará ao banco 

de habilitados. 
 

8.1.4. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pelo Secretário Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia. 

 

 
CARLOS EDUARDO ROBALLO FERREIRA 

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
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ANEXO I - EDITAL Nº 01 DE 14 DE JANEIRO DE 2020 

PROCESSO SELETIVO DE CADASTRO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

PROFISSIONAIS DO GRUPO MAGISTÉRIO PARA DIREÇÃO GERAL 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Unidade Escolar de Escolha                

                     

 

Nome do Candidato:                    

                         
 

CPF:          -   Data de Nasc.       

 

e-mail:                        

                         
 

Matrícula:            Cel:            
 

Endereço:                       

                         
 

Cidade:                   UF:   
 

 

Documentos entregues:  

Declaração de Experiência profissional a partir de 2 anos:          Sim            Não 

Declaração de regência em turma           Sim            Não 

Graduação em Pedagogia ou Licenciatura em Disciplinas que atendam Educação: ________________________ 

Pós-Graduação Lato Sensu na área da educação. 

Pós-Graduação em: _____________________________________________________________________________________ 

Mestrado na área da educação. 

Mestrado em: ___________________________________________________________________________________________ 

Doutorado na área da educação. 

Doutorado em: _________________________________________________________________________________________ 

Assinatura do candidato: ________________________________________________________________________ 

Obs.: O preenchimento desta ficha não garante o deferimento da inscrição do candidato, a qual será homologada posteriormente por uma 

comissão. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nome do candidato: _________________________________________________________________________             

Cargo/Componente Curricular: ________________________________     Nº de Inscrição: ____________      

 

Assinatura do candidato: _____________________________________________________________ 

  

 Assinatura e matrícula do funcionário que recebeu a inscrição: _________________________________________ 

 

Inscrição nº: 

2º Via - Candidato 
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ANEXO II - EDITAL Nº 01 DE 14 DE JANEIRO DE 2020 

 

ROTEIRO DE PLANO DE GESTÃO 2020 

 

Deverá ser elaborado de acordo com as regras da ABNT, utilizando fonte Times New Roman 

12, espaçamento 1,5, entre linhas, margens superior e esquerda com 3 cm e inferior e direita 

com 2 cm.      

O Plano Gestor deverá ter no mínimo 7 folhas e no máximo 10.   

 

 

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO 

1.1. Apresentação do Plano Gestor  

Orientação: realizar um resumo da apresentação do plano gestor situação a unidade escolar na 

educação pública de Armação dos Búzios, mencionando referenciais teóricos que embasarão a 

gestão pedagógica e administrativa.  

 

2.  METAS E OBJETIVOS DA GESTÃO ESCOLAR 

Orientação: Descrever metas e objetivos sem deixar de enfatizar aspectos administrativos, 

pedagógicos e financeiros que priorizem o público-alvo: os alunos.   

 

3.  METAS E OBJETIVOS PARA O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) 

Orientação: Considerando que o PPP é um instrumento pedagógico de construção coletiva e que 

o gestor escolar é o principal ator na construção e potencial efetivação do mesmo como o 

“maestro da orquestra” descreva estratégias para sua elaboração, a proposta educacional a ser 

defendida e como pretender reger a execução posterior, no cotidiano da rotina escolar. 

 

4. PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Orientação: Como organizar o quadro de funcionários na unidade escolar?  

 

5. PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Orientação: Como organizar a utilização dos recursos financeiros na unidade escolar e qual a 

relevância da prestação de contas? 

 

6. PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS 

Orientação: Qual a relevância da gestão de recursos federais e seus programas? Qual a relação 

entre a fidedignidade no preenchimento do Censo Escolar e suas etapas para a garantia de 

recursos federais?  

 

7. DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Orientação: Considerando a importância da participação dos Conselhos Escolares na 

participação da gestão escolar administrativa, pedagógica e financeira da escola, descreva ações 

que garantam sua participação nos atos decisórios da unidade escolar para assegurar a qualidade 

de ensino e a gestão democrática.   

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

10. ANEXOS (SE HOUVER) – Item não obrigatório 
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ANEXO III - EDITAL Nº 01 DE 14 DE JANEIRO DE 2020 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE 40 HORAS 

COM LICITUDE PARA ASSUMIR A FUNÇÃO PLEITEADA 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________ 

inscrito (a) com 

CPF nº _____________________________________, RG nº 

__________________________,  

Declaro sob as penas da Lei ter disponibilidade para cumprir 40 horas semanais 

referente à carga horária de Diretor Geral vinculado à Secretaria Municipal de 

Educação de Armação dos Búzios estando legalmente apto(a) ao exercício das 

atribuições inerentes à função dentro legalidade e sem nenhum impedimento de 

acúmulo de cargos que impeça a investidura.           

 

 

 

Armação dos Búzios, _______ de __________________ de 2020.  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO IV - EDITAL Nº 01 DE 14 DE JANEIRO DE 2020 

 
PROCURAÇÃO 

 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu 

______________________________________________________________ 

(nome do candidato), _________________________ (nacionalidade), 

______________________________  (cargo), ________ portador (a) da cédula de 

identidade nº __________________________________(órgão expedidor e Estado), 

e CPF nº_____________________________, residente e domiciliado (a) 

___________________________________________________________________

_________,  nomeio e constituo 

_________________________________________________________, 

______________________ (nacionalidade). ______________________(estado 

civil), portador (a)  da cédula de identidade nº 

___________________________________ (órgão expedidor e Estado), e   CPF nº 

_______________________________, a quem confio poder para representar-me no 

processo de seleção interna com vistas ao provimento das funções de direção de 

unidade escolar, junto à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, 

podendo realizar a minha inscrição, representar recurso, entregar plano de gestão e 

demais documentos que sejam necessários, diante da minha ausência. 

 
 

 

______________________ (cidade), ____ de _____________________ de _________ 

 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do candidato com firma reconhecida 
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ANEXO V - EDITAL Nº 01 DE 14 DE JANEIRO DE 2020 
 

 

Armação dos Búzios, _____ de janeiro de 2020.                       ___________________________________ 
        

2º Via 

Nome do profissional: _________________________________________________________________________________  

Cargo: ________________________    Nº da matrícula: _______________ 

 

Armação dos Búzios, _____ de janeiro de 2020 

 

EDITAL /2020 - FORMULÁRIO DE RECURSO – EDITAL DE DIRETORES 

Nome do profissional: 

Cargo: Nº da inscrição: 

Unidade Escolar a que concorre: Nº CPF: 

Motivo: Etapa a ser concorrida: 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 

Parecer:______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Armação dos Búzios, _____ de janeiro de 2020.                                                                                                                                                                    

Assinatura da comissão: __________________________________________________________________________ 

Assinatura e matrícula do servidor que 

recebeu 


