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EDITAL 04t2022

PROCESSO SELETIVO PÚBLIGO SIMPLIFICADO, PARA CONTRATAÇÃO

DE ESTAGÉR|OS PARA O SERV|çO PÚBLICO MUNIC|PAL.

DISPÕE SOBRE O EDITAL DO PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO, PARA
CoNTRATAÇÃO DE ESTAGTARTOS PARA
SECRETARTA MUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E E§PORTE COM CADASTRO
RESERVA.

O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, torna público, para

conhecimento dos interessados, a ABERTURA DAs lNScRlÇÔES PARA O

PROCESSO SELETIVO PÚBLrcO SIMPLIFICADO, PREENCHIMENTO DE 43

(quarenta e três) vagas de estágio não obrigatório remunerado, destinado a

estudantes devidamente matriculados em Cursos de Formação de Docentes,

Educação Superior (Graduação e Pós-Graduação), que será realizado pela

Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente de Clevelândia - FAMA,

junto à Comissão do Processo Seletivo do Município de Clevelândia nomeada

através da Portaria 2712022, na forma da Lei Federal no 1 1 .788/2008 e das Leis

Municipais 2.6521201 8 e 2.7 9212022.

1 DAS DTSPOSTçÔES PRELTM]NARES

í.1 O presente Processo Seletivo é regido por este Edital e às leis que se referem

ao presente certame, o qual será promovido pela Prefeitura Municipal de

Clevelândia e executado pela Faculdade Municipal de Educação e Meio

Ambiente de Clevelândia - FAMA.

1.2 O Processo Seletivo destina-se para a formação de vagas existentes ê à

formação de cadastro reserva de estagiários, para atendêr as demandas da

Prefeitura Municipal de Clevelândia, conforme Anexo l.
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í.3 As informações prestadas pelo candidato serão de sua inteira

responsabilidade, dispondo a Comissáo o direito de excluir do processo seletivo

aquele que fornecer dados inverídicos.

1.4 Não poderá inscrever-se, o estudantê que já tenha estagiado pelo período

igual ou superior a 02 (dois) anos nesta municipalidade, em caráter de estágio

curricular nâo obrigatório.

1.5 A contratação efetiva do candidato dependerá da época conveniente e

oportuna, bem como das necessidades da Administração Municipal e das

disponibilidades orçamentárias.

1.6 A convocação dos inscritos aprovados no processo seletivo, será no dia

0610912022, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, a qual será

divulgada na lmprensa Oficial do Município "Diário do Sudoeste", no site da

Prefeitura Municipal no endereço eletrônico www.clevelandia. pr.qov.br , pelo site

da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente de Clevelândla - FAMA

no endereço eletrônico www.fama.pr.edu.br e no mural da Secretaria Municipal

de Educação, Cultura e Esporte.

2 DAS VAGAS

2.1 As 43 vagas ofertadas, serão distribuídas:

) 43 (quarenta e três) vagas para a Secretaria Municipal de Educação, que

dêverão ser ocupadas por estudantes que estejam regularmente matriculados

em Cursos de Graduação (Bacharelado, Licenciatura) e Cursos de Pós-

graduação na área da Educação, sendo que 23 (vinte e três) vagas serâo para

carga horária de 30 horas e 20 (vinte) vagas com carga horária de 20 horas,

respeitando a classificação final.

) 2.2 Os aprovados serão designados para suas funções pela Secretaria Municipal

de Educação, Cultura e Esporte.
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3 DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNC|A

3.1 Aos candidatos com deficiência, de acordo com a Lei Municipal no

269312019, será assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas de

estágio ofertadas.

3.2 O candidato que desejar concorrêr às vagas reservadas a pessoa com

deficiência deverá, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência e,

posteriormente, se convocado, submeter-se à perícia Médica, que opinará

conclusivamente sobre a sua qualificação e sobre o grau de deficiência, com a

finalidade de verificar realmente se está habilitado a ocupar uma das vagas

reservadas (Constituição Federal, art. 37, Vlll).

3.3 No ato da inscrição e contratação o candidato deverá entregar junto aos

outros documentos solicitados neste certame o laudo médico que ateste a

espécie e o grau da deficiência, com expressa referência ao código

correspondente da Classificação lnternacional de Doenças (ClD), bem como sua

provável causa.

3,3,1 O laudo médico que se refere o item 3.3 deverá ser expedido no prazo

máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscriçÕes.

3,4 As pessoas declaradas com deficiência, participarâo do Processo Seletivo

em igualdade de condições com os demais candidatos.

3.5 O candidato que, no ato de inscriçâo, declarar-se pessoa com deficiência, se

classificado no Processo Seletivo, terá seu nome publicado em relação de

classificação à parte, observada a respectiva ordem de classificaçáo.

3.6 As vagas destinadas que não forem providas por falta de candidatos serão

preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.

3.7 O candidato deve entregar a declaração no ato da convocaçáo conforme

modelo conforme modelo constante no Anexo ll deste Edital.

4 DAS VAGAS

AFRODESGENDENTES

RESERVADAS A AUTODECLARANTES
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teste seletivo, conforme estabelecido na Lei Municipal no 2.693/2019, de 03 de

junho de 2019.

4.2 Em obediência a referida lei, fica reservada ao candidato afrodescendente,

o percentual de 20o/o (vinte por cento) das vagas existentes por função, devendo

o candidato observar, no ato da inscrição, além das condições gerais

estabelecidas neste Edital, também as condiçÕes especiais previstas neste

subitem, para que possa fazer uso das prerrogativas disciplinadas em lei e neste

Edital.

4.3 Para efeitos do previsto neste Edital, considera-se afrodescendente aquele

que assim se declarar expressamente, no ato da inscrição mediante

preenchimento do Anexo lll, identificando-se como de cor preta ou parda, a raça

etnia negra.

4.4 O candidato afrodescendente participará do processo seletivo em igualdade

de condições com os demais candidatos no que coneerne às exigências

estabelecidas neste Edital.

4.5 Detectada falsidade nas declarações prestadas pelo candidato no período

de inscriçÕes, sujeitar-se-á o mesmo à anulação da inscrição correspondente às

vagas destinadas a afrodescendentes, permanecendo apênas a inscriçâo

correspondente às vagas de ampla concorrência deste processo seletivo. Em

caso de ser detectada falsidade nas declaraçôes prestadas pelo candidato após

contratado, será aplicada as medidas jurídicas cabíveis incluindo pena de

rescisâo do termo de estágio, assegurada em qualquer hipótese a ampla defesa

e contraditôrio.

4.6 O candidato que se inscrever como afrodescendente concorrerá, além das

vagas reservadas por força de lei, também às vagas de ampla concorrência.

4.7 Na hipótese de náo existirem candidatos inscritos para as vagas reservadas

aos afrodescendentes, as vagas respectivas e remanescentes serão destinadas

aos demais candidatos aprovados na lista universal, observada a ordem geral

de classificação.
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4.8 A auto declaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade

s oes rNscnlçÕes
5.í A inscrição no Processo Seletivo implica, desde logo, a ciência e aceitação

tácitâ pelo candidato das condições estabelecidas neste edital e em editais

complementares ou de retificações. Antes de efetuar a inscrição, é de

responsabilidade do candidato conhecer todas as determinaçôes referentes ao

Processo Seletivo para certificar-se de que possui todas as condições ê pré-

requisitos para prestar as provas, documentos comprobatórios dos requisitos

exigidos para o cargo por ocasião da nomeação se aprovado e convocado.

5.2 A inscrição ocorrerá exclusivamente pelo site da Faculdade Municipal de

Educação e Meio Ambiente - FAMA de Clevelândia, Paraná, no endereço

eletrônico wwU/-famqp.§d!.U, no período de 1910812022 à2610812022.

5.3 PREENCHTMENTO DO FORMUúR|O DE tNSCRTÇÃO

5.3.1 No site da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente - FAMA,

No endereço www.famapr.edu.br, acessar a página correspondente ao

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL MUNICIPAL NO

04t2022.

5.3.2 Preencher os campos do Íormulário eletrônico da Ficha de lnscricão. a

qual deverá ser preenchida uma única vez, o preenchimento das informações

é de responsabilidade do candidato, devendo o mesmo conferir cautelosamente

s informaçÕes antes de concluir o Registro da lnscrição.

5,3.3 Ao confirmar o preenchimento da inscrição será gerado um arquivo no

formato PDF que pode ser salvo e/ou impresso, sendo que a segunda via da

Íicha de inscrição pode ser gerada a qualquer momento no site da FAMA, através

do CPF do candidato ou e-mail informado na ficha de inscriçâo.

5.3.4 Realizada a inscrição, o candidato deverá entreqar na Secretaria

Municipal de Educação, situada a Rua Coronel Pedro Pacheco, 540 - Praça

Getúlio Vargas, no horário de atendimento das 08h às 1 2h e 13h às 17h.

5.3.5 Ficha de inscrição impressa e assineda;
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5.3.6 Cópia do Cadastro da Pessoa Física (CPF);

5,3.7 Cópia frente e verso da Carteira de ldentidade;

5.3.8 Foto atualizada 3x4;

5.3,9 Declaração de matrícula da instituiçâo de ensino, a qual deve constar o
período que o estudante está matriculado atualmente, devidamente assinado;

5.3.10 Cópia do comprovante de residência;

5.3.1í Histórico escolar com identiÍicação do candidato, devidamente assinado;

5,3,'12 O aluno que se candidatar às vagas deste certame deverá estar

devidamente matriculado no presente ano e frequentando eíetivamente o curso;

5.3.í3 As declarações de matrícula deverão estar atualizadas;

5.3.14 Os estudantes que estejam no presente ano, 2022, matriculados no

primeiro período/semestre do Curso Superior (graduação) deveráo apresentar

histórico escolar do último ano do Ensino Médio, uma vez que não há

possibilidade de avaliação de histórico escolar referente à Graduação;

5.3.15 Os estudantes que estejam no presente ano de 2022, matriculados no

primeiro período/semestre de Pós-graduação deverão apresentar histórico

escolar do último período/semestre da Graduação, uma vez que náo há

possibilidade de avaliação de histórico escolar referente à Pós-Graduação;

5.3.16 Serâo aceitas inscrições por procuração a qual exige a constituição formal

de procurador com poderes específicos, com firma reconhecida.

6 DOS CRrTÉRrOS DE AVALTAÇÃO E CLASSTFTCAÇÃO

6.1 Avaliaçâo do conhecimento do estudante será por meio da média aritmética

obtida pelo cândidato no último período (ano ou semestre) cursando em sua

respectiva instituição de ensino, sendo este o critério de classificaçáo.

6.1,1 Para efeito de cálculo da media serão consideradas as notas referentes a

todos os componentes curriculares, os quais o estudante estava como

matriculado no último período (ano ou semestre), considera-se, portanto,

também os componentes curriculares os quais o estudantes houveram

reprovaçôes e condicionados aos exames finais.
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6.2 Todos os candidatos serão avaliados/classificados de acordo com a média

aritmética obtida, não havendo diferenciaçáo e ou discriminação dos candidatos

por estarem em período/semestre recente ou avançado do curso, pautando nos

princípios constitucionais expressos implícitos impostos a administraçâo pública

direta e indireta.

6.3 Aos estudantes sujeitos à avaliação por conceitos serão utilizados as

seguintes tabelas de conversão para atribuiçáo da nota de classificação, nos

seus respectivos casos:

CONCEITO POR COMPONENTE

CURRICULAR

MÉDN A SEREM INCLUIDA POR

COMPONENTE CURRICULAR

A 9,5

B 8,4

C

D 6,4

E

6.4 Os candidatos serão classificados com médias em decrescente da

pontuação Íinal.

6,5 Seráo considerados aprovados, os candidatos que obtêrem pontuaÉo igual

ou superior à média 2,0.

CONCEITO POR COiíPONENTE

CURRICULAR

MÉDn A SEREM INCLUiDA PoR

COMPONENTE CURRICULAR

EXCELENTE 9,5

MUITO BOM 8,4

BOM 7,4

SUFICIENTE b 4

INSUFICIENTE 2 I

7

7,4

2,9
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6.6 Os candidatos que eventualmente atingirem a pontuâçáo mas não

classificarem denko do número de vagas, estarão classificados em vaga

reserya.

z. Dos cRrÉRlos DE DESEMpATE

7.1 Em caso de empate no resultado terá preferência, para eÍeito de

classificação, o candidato que tiver:

a) cursando o período letivo mais avançado;

b) o de maior idade

8. DOS RECURSOS

Serão admitidos recursos a serem interpostos os prazos referidos no

cronograma, constante no anexo lV deste edital.

8.1 Caberão recursos somente dos itens abaixo:

a) da divulgação da Homologação Preliminar das lnscriçÕes;

b) da divulgação do Resultado/Classificação Preliminar.

8.2 Não serão admitidos recursos interpostos por outra pessoa que não seja o

candidato inscrito neste processo seletivo.

8.3 Para rêcorrer, o candidato deverá protocolar junto a Secretaria Municipal de

Educação, situada a Rua Coronel Pedro Pacheco, 540 - Praça Getúlio Vargas,

no horário de atendimento das 08h às í 2h e 1 3h às 17h, conforme o modelo que

consta no anexo V deste Edital.

8.4 O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado.

8.5 Os recursos protocolados que não se refiram especificamente aos eventos

aprazados não serâo apreciados.

8.6 Admitir-se-á recurso por candidato ao resultado preliminar somente se o

mesmo for referente a classificação do candidato que está protocolando o

respectivo recurso.
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8.7 Nâo seráo aceitos recursos por correspondência (SEDEX), aviso de

recebimento(AR), e-mail, WhatsApp, telefone ou outro meio que não seja

estabelecido neste Edital.

8.8 Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:

8.8,1 em desacordo com as especificações contidas neste Edital;

8.8.2 fora do prazo estabelecido;

8.8.3 sem fundamentação lógica e consistente;

8,8,4 com argumentação a outro recursos;

8.8.5 não serão aceitos revisâo de recursos, recurso do recurso, ou recurso da

homologaçáo final das inscriçôes ou recurso da homologaçâo da classificação.

8.9 A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo

soberana em suas decisões, razão pela qual náo caberáo recursos adicionais.

10 DA HOMOLOGAÇÃO FINAL E DA CONVOCAçÃO PARA O ESTÁGP

10.í A classificação neste processo seletivo nâo gera direito a convocação, a

qual está condicionada a comprovação dos documentos constantes no presente

Edital e também a necessidade da Administração Municipal.

í0.2 Não caberão recurso da Homologação da Classificação Final.

10.3 No ato da convocaçáo, o candidato deverá apresentar declaração de

matrícula atualizada do ano letivo de 2022, para comprovar sua regularidade

acadêmica.

9

9. DA DESCLASSTFTCAçÃO

O candidato será desclassificado do processo seletivo se:

9.í fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

9.2 Não apresentar no ato da inscriçâo toda a documêntaçâo exigida neste

Edital;

9.3 Não atender determinaÇão deste Edital e de seus atos complementares;

9.4 Quando após sua convocação para admissão, não comparecer no local no

prazo designado.
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í0.4 É de inteira responsabilidade do candidato manter seu endereço eletrônico

(e-mail) atualizado e número de telefone para viabilizar os contatos necessários.

11 DA DTVULGAçÃO DO§ RESULTADOS

A divulgação dos aprovados será no dia A610912022. Na lmprensa Oficial do

Município "Diário do Sudoeste", no site da Prefeitura Municipal no endereço

eletrônico www.clevelandia.pr.qov.br, pelo site da Faculdade Municipal de

Educação e Meio Ambiente de Clevelândia - FAMA no endereÇo eletrônico

www.fama.pr.edu.br e no mural da Prefeitura Municipal de Clevelândia.

1í.í É obrigação do candidato observar rigorosamente os editais e comunicados

oficiais, divulgados conforme item anterior, ler e interpretar os conteúdos destes.

12 DA CONTRATAÇÃO

12.í Os estagiários convocados estarão subordinados a Lei Federal no

11.78812009 e Leis Municipal 2.65212018 e 2.79212422, inclusive o que diz

respeito ao tempo máximo permitido de estágio, de 24 (vinte e quatro) meses,

de modo que não formarão vínculo empregatício com o Município de

Clevelândia.

í2.2 Os candidatos classificados poderâo ser convocados para firmar o termo

de compromisso de estágio de acordo com o interesse e conveniência da

administração Municipal de Clevelândia.

í2.3 A contratação para a realização de estágio não obrigatório sem vínculo

empregatício dar-se-á mediante assinatura de TERMO DE COMPROMISSO DE

ESTÁGIO, celebrado entrê estagiário e está municipalidade, com interveniência

da instituição de Ensino na qual o candidato encontra-se matriculado CENTRO

DE TNTEGRAÇÂO DE ESTUDANTES ESTÁGIOS - CrN.

'12.4 A carga horária de estágio e o valor da bolsa-auxílio serâo distribuídos da

seguinte forma:

10
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Estágio com carga horária de 20 horas
Bolsa

Auxílio

Auxílio

Transporte
Total

Formação de Docentes R$ 80,00

Ensino Superior R$ 684,í9 R$ 80,00 R$ 784,19

Pós-Graduaçâo R$ 684,19 R$ 80,00 R$ 784,'t9

Estágio com carga horária de 30 horas

Nivel de

Escolaridade

Bolsa

Auxílio

A,uxílio

Transporte
Total

Ensino Superior R$ 889,44 R$ 80,00 R$ 979,44

Pós-Graduação R$ 889,44 R$ 80,00 R$ 979,44

í3 DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PARA CONTRATAÇÃO:

13. I Uma Foto 3X4;

13.2 Cópia frente e verso da Carteira de ldentidade;

13.3 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

13.4 Original de Declaração de Matrícula atualizada da lnstituição de Ensino, a

qual deve constar o período em que o aluno está matriculado o tempo/período

total do curso, devidamentê assinado e carimbado;

13.5 Cópia de Comprovante de Residência;

13.6 Declaração de Pessoa com deficiência;

I 3.7 Declaração de Afrodescendente.

14. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

14.1 O presente processo seletivo terá validade 12 meses, podendo ser

prorrogado uma única vez por igual período, a contar da publicação da

homologação do resultado final.

í5. DAS DTSPOSTçÓES FINATS

11

Nível de Escolaridade

R$ 520,00 R$ 600,00
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í5.í É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de

todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo, bem

como de eventuais aditamentos e instruções especÍficas para a realização do

certame.

15.2 Ter disponibilidade para estagiar em regime de 06 (seis) horas ou 04

(quatro) horas diárias, no período matutino ou vespertino conforme os limites

previstos na Lei no 11.788/08.

15.3 Quando do ato da inscrição, o candidato deverá ter 16 (dezesseis) anos na

data da convocação.

15.44s normas e diretrizes quanto ao Programa de Estágio em âmbito municipal

estão regidas e disciplinadas pela Lei Federal n" 11.788120O8 e das Leis

Municipais n" 2.6521201 8 e 2.7 9212022.

14.í Não haverá cobrança de taxa de inscriçáo.

14.2 Os anexos I, ll, lll, lV e V integram este Edital.

í4.3 Eventuais casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão

Organizadora Municipal de Teste Seletivo Público Simplificado.

Clevelândia, 17 de Agosto de 2022

RaÍaela Martins Losi

Prefeita icipal

S rôd Borba

de Teste SeletivoISSPresidente da Co

LZ
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ANEXO I

Lotaçâo e Vagae

Unidade administrativa/local de aplicação No de Vagas

Vagas para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esporte

43

F- COPOiIEL p€ORO PÀCHÊCO, n.- 34o, CÉ!úTÊo,ctfyEúr,,OIÁ - paRA Á
Cx. POSfÁL fl 6t" CEP - 855!O{Xx) FOflEtF X. ae46., ?232-trfiz ffi:
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ANEXO II

Declaração de Pessoa com deficiência

U DO M rco - INscR ITos coMo P DEFICI

Nome

RG: UF CPF:

Data de Nascimento: _/_i_ Sexo: ( )M ( )F

A - Tipo da Deficiência

B - Código CID:

C - Limitações Funcionais:

D - Função pretendida

( ) Estágio não obrigatório remunerado

PARECER DO MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA;

De acordo com a funçâo pretendida, declaro que a deÍiciência do candidato é

( ) COMPATíVEL para exercer a função de

( ) INCOMPATíVEL para êxercer a função de

Medico Examinador (a)
Assinatura e Carimbo/CRM

Assinatura do (a) Candidato

Local:

74

Data: I 12022.
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ANEXO ilt

DeclaraÇão de Afrodescendente

Eu,
declaro para os devidos fins que sou afrodescendente e que quero realizar minha
inscrição às vagas reservadas.

Estou ciente que todas as informações declaradas por mim serão averiguadas.

Clevelândia-PR,_de de2O22

Assinatura do Candidato

FALStDAoE rDEoLócrcA

Código Pênal - Art. 299. Omitir em documento público ou particulâr, dêclaração que dele devia constar,

ou nele insêrir ou fâzer inserir declaração falsa ou diversa da que devia seÍ escÍita, com o lim de preiudicar

direito, criar obrigagão ou alterar a verdade sobre Íato jurjdicamenle relevante: Pêna. Reclusáo, de 1 (um)

a 5 (cinco) ânos, e multa, seo documento é público, e reclusão de 1 (um) a3 (três) anos e multa, seo
documento é particular.

Parágrafo único. Sê o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-sê do emprego público,

ou se a falsiíicação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-sê a pena de seía parte.

LEI MUNICIPAL NO 2.693/2019, DE 03 DE JULHO DE 2019.

(...)Art. 5. Detectada a falsidadê na declaração ã que se refere o artigo anteÍior, sujeitar-se- á o inÍrator ás
penas da lei e ainda:

| - se candidato, à anulaÉo da inscrição no concurso público e de todos os atos dài decorrentesi

ll - se.iá nomeado no cargo efetivo pâra o qual concorreu na reserva de vagas aludidas no art. 1o, utilizando-
se da declârâÉo inverldicâ, à pena disciplina de dêmissão.

15

portador (a) do RG n' _.
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ANEXO IV

CRONOGRAMA

O Processo seletivo será composto das seguintes fases:

FASES peRíooo

Publicação do Edital 17t08t2022

lnterposição do Recurso

Período das lnscriçôes 19108, 22t08, 23t08, 24108,
25tO8,261O8t2022.

Homologação das lnscrições 29t08t2022

lnterposição de Recurso das lnscriçÕes 30t08t2022

Publicação dos Recursos dos Deferidos e
lndeferidos referente as inscrições

31t08t2022

Homologação Final das lnscriçÕes 011o9t2022

Publicação da Classificação Preliminar 02t09t2022

lnterposição de Recurso da Classificação
Preliminar

05t09t2022

Publicação dos Recursos Deferidos e
I ndeferidos referente à Classificação Prelim ina r

PublicaÇáo da Classificação Final 06t09t2022

Convocação 06t09t2022

.Lo

18t08t2022

06t09t2022
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ANEXO V

i,ODELO DE RECURSO

NOME COMPLETO:

N" DA INSCR|ÇAO:

R.G.: C,P.F:

Selecione a opÉo de Recurso a qual está impetrando.

( ) Homologação Preliminar das lnscrições ( ) Classificação Preliminar

Abaixo escreva com letra legível e em caixa alta (maiúscula) de forma clara e

ob.ietiva o motivo pelo qual está impetrando recurso.

Declaro para os devidos Íins que eu estou ciente das normas estabelecidas neste

edital no que concerne ao estabelecido.

Clevelândia Paraná, _ de de2022.

Assinatura do Candidato Assinatura Responsável pelo recebimento

t7
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