INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLINDA – EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2021

Conforme disposto nos subitens 4.3.1 e 5.4 do Edital de Abertura nº 001/2021, para participar do Processo Seletivo
Simplificado o candidato deverá:
1.

preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição ou o Formulário de Solicitação de Isenção da taxa de
Inscrição, declarando estar ciente das condições exigidas para admissão na função, e submeter-se às normas
expressas neste Edital;

2.

o candidato que preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição, deverá imprimir o boleto bancário gerado e
efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado na Tabela 2.1 até a data estabelecida no subitem 5.8
deste Edital.
preencher o Formulário de Avaliação Curricular disponível no endereço eletrônico www.iadeb.org.br, conforme
instruções abaixo:

3.

3.1 Na página do Processo Seletivo Simplificado, disponível no endereço eletrônico www.iadeb.org.br, acesse o link
Formulário de Avaliação Curricular.

3.2 Insira o número de seu CPF para dar prosseguimento ao cadastro e clique em PRÓXIMO.

3.3 Selecione a inscrição que deseja dar prosseguimento ao cadastro e clique em ENVIAR.

3.4 Preencha nas tabelas a quantidade de itens que deseja validar na Avaliação Curricular de acordo com a função
escolhida e descreve o nome do Curso de Graduação, Especialização, Mestrado ou Doutorado.

3.5 Insira a data de conclusão do ensino médio, técnico ou superior, conforme requisito da função escolhida e clique
em PRÓXIMO.

3.6 Realize a conferência das informações cadastradas e se estiver tudo certo, clique em PRÓXIMO.

3.7 Insira a quantidade de experiências profissionais que deseja cadastrar, caso não possua experiência digite o
número 0.

3.8 Preencha a data de início e fim de sua experiência profissional e descreva o nome do Empregador.

3.9 Realize a última conferência das informações cadastradas e clique em SALVAR.

3.10 Após salvo o cadastro, imprima ou salve a página de comprovante do seu cadastro e prossiga para página de
ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA AVALIAÇÃO CURRICULAR.

4.

após completado o preenchimento, gravar o cadastro e enviar os documentos comprobatórios estabelecidos no item
8 deste Edital, conforme instruções estabelecidas nas alíneas c.2.1, c.2.2, c.2.3, c.2.4 e c.2.5 do subitem 5.4

4.1 Na página do Processo Seletivo Simplificado, disponível no endereço eletrônico www.iadeb.org.br, acesse o link
Envio dos documentos comprobatórios de Avaliação Curricular.

4.2 Insira o número de seu CPF para dar prosseguimento ao cadastro e clique em PRÓXIMO.

4.3 Seguindo as instruções de envio, realize o upload dos documentos declarados no momento do preenchimento
do Formulário de Avaliação Curricular e RG e CPF.

Caso ainda fique com dúvida, o Atendimento ao Candidato poderá lhe dar suporte de Segunda a Sexta-feira das 10h
às 17h, através do telefone: (44) 3142-1337 ou através do e-mail: candidato@iadeb.org.br.

