
MINISTERIO DA EDUCAtAO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAc;AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO - IFMA 

PR0-REITORIA DE EXTENSAO E RELAC0ES INSTITUCIONAIS 
CAMPUS PINHEIRO 

EDITAL N° 05, DE 17 DE JANEIRO DE 2017 

SELEc;AO SIMPLIFICADA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM COMO DOCENTES NOS 
CURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - 

PRONATEC 

O Diretor Pr6-Tempore do Institute Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do 
Maranhao - Campus Pinheiro, no uso de suas atnbuicoes, torna publico que estarao 
abertas no perfodo de 17 /01/2017 a 17 /02/2017 as inscricoes para a selecao de 
Profissionais para atuarem como Professores nos Curses do Programa Nacional - 
PRONATEC, observadas as dlsposicoes contidas neste Ed ital, bem como as, norm as 
estabelecidas na Resolucao n2 168, de 16 de rnarco de 2012, na Lei n2 12.513/2011, na 
Resolucao CD/FNDE n2 31/2011, que estabelecem orientacoes e diretrizes para a 
concessao de bolsas e na Resolucao IFMA/CONSUP N248 de 11 de julho de 2012. 

1 DAS DISPOSlc;OES PRELIMINARES 
1.1 A presente selecao sera regida por este Edital e sera executada pelo lnstituto 
Federal de Educacao, Ciencla e Tecnologia do Maranhao - Campus Pinheiro, atraves de 
Cornlssao Local institufda pelo Diretor Geral do Campus. Os selecionados atuarao com 
carga horaria de ate 16 horas semanais, recebendo uma contrapartida do: service 
prestado de acordo como estabelecido pela Resolucao N2 72/2011. As bolsas serao 
financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao (FNDE), de 
responsabilidade do Minlsterio da Educacao, durante o perfodo da oferta do curse. O 
quantitative de vagas consta no Anexo I- Quadro de Vagas, distribufdas por Campus, 
Nucleo Avanc;ado e Unidade Remota. O presente processo seletivo tera validade de 
acordo com a duracao dos curses, especificados no Quadro de Dura�ao de Cursos - 
Anexo II. 
1.2 A selecao de que trata este Edital nao gera qualquer vfnculo com o IFMA - 
Campus Pinheiro, seja ele de natureza estatutaria ou celetista, sendo de carater 
ternporario e podendo ser interrompido a qualquer memento. 
1.3 Os cursos diurnos funclonarao aos finais de semana, o matutino (caso haja) e noturno 
durante a semana (segunda a sexta). 

2 DAS ATRIBUlc;OES 
2.1 Sao atribuicoes do Docente, bolsista, selecionado para os curses constantes no 
Anexo I: 
a) planejar as aulas e atividades didaticas e rninistra-las aos beneficiados pela bolsa- 
forrnacao: 
b) adequar a oferta dos curses as necessidades espedficas do publico-alvo: 
c) alimentar o sistema de gestao do Pronatec com os dados de frequencla e 
desempenho acadernlco dos estudantes; 
d) adequar conteudos, materiais dldaticos, mfdias e bibliografia as necessidades dos 
estudantes participantes da oferta; 'fr/ 
e) propiciar espaco de acolhimento e debate com os estudantes; b 



f) avaliar o desempenho dos estudantes registrando em diaries, conforme Resolucao 
CONSUP/IFMA N2 86/2011; 
g) participar dos encontros de coordenacao, promovidos pelos coordenadores gerale 
adjunto; 
h) participar de capacltacao na Metodologia do Sistema de Acesso, Permanencia e 
Exito do Programa promovido pelos coordenadores geral e adjunto; 

3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 
3.1 Das vagas destinadas a cada cargo, 5% serao providas na forma do §22, do artigo 52 
da Lei 8.112/90, de 11/12/1990, e do Decreto N2. 3.298, de 20/12/1999, e suas 
alteracoes. 
3.1.1. Caso a aplicacao do percentual de que trata o subitem anterior resulte em 
nurnero fracionado, este devera ser elevado ate o primeiro nurnero inteiro 
subsequente, desde que nao ultrapasse 20% das vagas oferecidas, nos termos do § 22, 
do art. 52 da Lei N2. 8.112/90. 
3.1.2. Somente havera reserva imediata de vagas para os candidates portadores de 
deficiencia nos cargos com numero igual ou superior a 5 (cinco) vagas. 
3.1.3. 0 candidate que se declarar portador de deficlencia concorrera em igualdade de 
condicoes com os demais candidates. 
3.2. Para concorrer a uma dessas vagas o candidato devera: 
a) no ato da inscrlcao, declarar-se coma pessoa com deficiencia (Anexo VII ); 
b) Entregar, no ato da lnscrlcao, a Declaracao (Anexo VII) anexando laudo medico 
original ou c6pia autenticada, emitido nos ultimas doze meses, atestando a especie e o 
grau, ou n1vel da deficiencia, com expressa referenda ao c6digo correspondents da 
Classlflcacao Internacional de Doenca (CID-10), bem coma a provavel causa da 
deficiencia. 
3.2.1. 0 fornecimento do original ou c6pia autenticada do laudo medico, do R(j e CPF, 
e de responsabilidade exclusiva do candidato. 

4. REQUISITOS BASICOS 
4.1 Somente serao validas as lnscrlcoes dos candidatos ao cargo de Professor, que: 

4.1.lAtendam ao requisito m1nimo exigido no Quadro de Vagas, Anexo I. 
4.1.2No caso de servidor da rede publica, tenha autorlzacao do setor de recursos 
humanos da lnstituicao ao qual ,e vinculado. 
4.1.3 Tenha disponibilidade de participar de capacitacao em dia e horario a serem 
definidos pela coordenacao do programa; 
4.1.4 Esteja em dia com as obrigacoes eleitorais e, no caso dos candidatos do sexo 
masculine, tambern militares; 
4.1.5 Saiba utilizar computadores com sistema operacional Windows, processador de 
texto, programas de apresentacao e de planilhas eletronlcas, internet e correio 
eletronlco por webmail. 

5. DA INSCRlc;AO 
5.1 As inscncoes serao gratuitas, realizadas do dia 17/01/2017 ao dia 17/02/20167 
somente de forma presencial, no Campus Pinheiro. 
5.2. No ato da lnscrlcao o candidate devera indicar o curso, a disciplina e a carga 
horaria para qual esta concorrendo. 
5.2.1 O candidato que se declarar portador de deficlencia devera se submeter a perkia 
rnedica promovida pela equipe de profissionais do IFMA, a ser agendada pela 
Coordenacao do PRONATEC, que verlficara sua compatibilidade entre as atrlbulcoes do 



cargo/area/especlattdade e a deflclencia apresentada e emltira parecer conclusive 
sabre a viabilidade para o cargo pretendido. Neste caso, o candidate devera 
comparecer a perfcia rnedica munido de laudo medico que ateste especie e grau, au 
nfvel de deficlencia, com expressa referenda ao c6digo correspondente da 
Classlflcacao Internacional de Doenc;a (CID-10), bem coma a provavel causa da 
deflciencia, conforme a Lei nQ 8.112/90 c/c o Decreto nQ 3.298/99. 
5.3 No ato da inscrlcao o candidate devera entregar, obrigatoriamente, a seguinte 
documentacao: 
5.3.1 Ficha de inscri�ao (Anexo lll)devidamente preenchida. 
5.3.2 C6pias autenticadas do documento de identidade, CPF e Titulo de Eleitor (com 
comprovante da ultima vota�ao). A c6pia da documentacao apresentada sem 
autentlcacao somente sera aceita mediante apresentacao do documento original. 
5.3.3 C6pia Autenticada do Diploma e Hist6rico Escolar ou documentacao especifica 
que atenda aos requisitos ml nimos exigidos no Quadro de Vagas (Anexo I); 
5.3.4 Curriculum Vitae(modelo disposto no Anexo IV deste Edital) devidamente 
comprovado. A c6pia da docurnentacao apresentada sem autentlcacac somente sera 
aceita mediante apresentacao do documento original. 
5.3.5. Autoriza�ao do setor de recursos humanos da institui�ao a qual e vinculado 
(modelo disposto no Anexo VI deste Edita I) no caso de servidor da rede publlca. 
5.3.6. Carteira de reservista (s6 para apresentacao]: 
5.3.7. Comprovante de endereco (original e c6pia) 
5.3.8. 01 foto 3x4 
5.3.9 Declara�ao de que e pessoa com deflciencla. 

6. DA SELEtAO 
6.1 A selecao dos professores constara de Analise de Tftulos (segundo pontuacao 
discriminada na tabela de Criterios para julgamentos de Tftulo, Anexo V, deste Edital) 
realizada pela Cornlssao Local nomeada pela Direcao Geral do Campus. 
6.2. A classificacao neste Processo Seletivo nao caracteriza obrigatoriedade de 
contratacao, estando esta condicionada a forrnacao de turmas no PRONATEC, do 
Campus Pinheiro. 
6.3 A convocacao dos candidatos selecionados obedecera a lista de classificacao, e 
ocorrera conforme a necessidade de ofertas de cursos pelo PRONATEC. 
6.4 Para a contratacao sera considerada a oferta de turmas e a compatibilidade de 
horarios das atividades do Programa. 

7. DA CLASSIFICAtAO E DO RESULTADO 
7.1 O processo de classificacao se dara em ordem decrescente do total de pontos 
obtidos da analise dos tftulos, para preenchimento das vagas constante no Quadro de 
Vagas - Anexo I, deste Edita I. 
7.2 As vagas serao preenchidas pelos candidatos classificados. 
7.3 Ocorrendo o empate, serao adotados os seguintes crlterios de desempate: 
a)Maior pontuacao em experiencla Profissional docente na area/dlscipllna para qual 
esta concorrendo; 
b) Maior idade. 
7.4 O Resultado Final sera divulgado no site do IFMA (www.ifma.edu.br) no dia 21 de 
fevereiro de 2017 e na portaria do Campus. 

8. DA REMUNERAtAO 
8.1 O pagamento da contrapartida aos Profissionais Externos do PRONATEC/IFMA 
consiste no credito na conta do contratado Pessoa-Ffsica tomando por base os valores 



constantes no art. 152 da Resolucao FNDE N.2 04 DE 16/03/2012, multiplicado pelo 
nurnero de horas executadas no mes de referencia conforme o seguinte valor: 
I - Professor 
R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora (60 minutes) de aula, em conformidade com a 
carga horaria da disciplina do curse a qual esta concorrendo. 

8.1.1 No pagamento sera retido na fonte: 
a) INSS no percentual de 11%, com base no valor do RPA; 
b) IR com base Slmulacao de Aliquota Efetiva - lmposto de Renda da Pessoa Flslca 
(MENSAL), deduzido o valor retido a titulo de INSS; 
c) 0 ISS/QN, com base valor do RPA observando a legislacao do municipio onde 
for executado o curse ou a sede do campus, se for o caso; 
8.1.2Se o contratado pessoa-fisica for servidor publico de qualquer uma das esferas de 
governo, seja federal, estadual ou municipal, e o mesmo apresentar o PASEP, nao sera 
retido do seu pagamento o INSS. 

8.2Para efettvacao do pagamento de que trata o subitem 8.1, o bolsista devera 
entregar as documentacoes abaixo especificadas: 
I - Folha Individual de Frequencia do Bolsista, devidamente assinada, referente ao mes 
de referencia: 
II - C6pia do Diario de Classe devidamente preenchido ate o ultimo dia do mes de 
referenda: 
Ill - Outras informacoes e/ou relat6rios de atividades solicitadas pela coordenacao do 
programa bolsa forrnacao PRONATEC. 

8.30 pagamento da remuneracao dos contratados pessoa-fisica devera ser feito 
mensalmente em ate o 102 (dectmo) dia util do mes subsequente ao mes de 
referenda. 

8.3.1. No mes em que o bolsista nao conseguir entregar os documentos necessaries 
para seu pagamento, conforme subitem 8.2, as horas trabalhadas serao consolidadas e 
pagas no mes seguinte, desde que o bolsista sane todas as pendencias daquele mes; 

9. DA CONTRATA�AO 
9.1 Para efeito deste edital os Docentes selecionados e classificados serao contratados 
como pessoa-fisica e seu vinculo estara condicionado a apresentacao dos seguintes 
documentos: 
I - Assinatura do Termo de Ciencia e Responsabilidade; 
II - Apresentacao mensal do RPA (Recibo de Prestacao de Services de Autonomo) 
emitido pela prefeitura onde for executado o curso ou na sede do campus, se for o 
caso; 
lll-Apresentacao do PIS/PASEP/NIT; 
IV - Outros documentos solicitados pela coordenacao do programa bolsa forrnacao 
PRONATEC. 

10. DOS IMPEDIMENTOS 
10.1-A carga horaria semanal de dedicacao ao programa para profissionais flcara limitada a 
16 horas (de 60 minutes) semanais; 

11. DAS DISPOSlc;OES FINAIS E TRANSIT6RIAS 
11.1. O contrato sera temporarlo, em regime de prestacao de service de acordo com a Carga 
Horaria descrita no Quadro de Vagas Anexo I, coma Bolsista do PRONATEC. K 



11.2 Quaisquer duvldas ou lnforrnacoes suplementares poderao ser respondidas pela 
Comissao Local designada pela Dire�ao do Campus. 
11.3. Os casos omissos e as situacoes nao previstas no presente Edital serao analisados 
pela PROEXT e, quando necessario, encaminhados para solucao aos setores 
competentes superiores do IFMA. 
Paragrafo unlco - Fica eleito o Fora da Cidade de Sao Lufs, capital do Maranhao, para 
dirimir questoes deste Edital. 

Sao Luis, 17 de Janeiro de 2016. 

Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestao 
Em exercicio da Direi;ao Geral 

IFMA Campus Pinheiro 
Portaria N2 203 de 29.12.2016 
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SELEtAO SIMPLIFICADA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM COMO DOCENTES NOS 
CURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - 

PRONATEC 

ANEXO II - QUADRO DE DURA«;Ao DE CURSO 

MUNICIPIO UNIDADE DE TUR NO CAR GA 
EN SINO CURSO HORARIA 

INSTITUTO 

PINHEIRO 
FEDERAL DO 

TECNICO EM AGRICULTURA 1200 
MARAN HAO Noturno 

CAMPUS PINHEIRO 

INSTITUTO 

PINHEIRO 
FEDERAL DO TECNICO EM 1200 
MARAN HAO AGROPECUARIA Noturno 

CAMPUS PINHEIRO 
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PR6-REITORIA DE EXTENSAO E RELAc;:0ES INSTITUCIONAIS 
CAMPUS PINHEIRO 

EDITAL N° OS, DE 17 DE JANEIRO DE 2017 

SELEtAO SIMPLIFICADA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM COMO DOCENTES NOS 
CURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - 

PRONATEC 

ANEXO Ill - FICHA DE INSCRltAO 

Campus: _ 
N ucleo Avancado/U nidade Remota =--------------------------------- 
Cu rso: _ 
Turno: Disciplina a que vai concorrer*: ------------------ 
*{Uma inscrlcao para cada disciplina) 
Participacao em Cotas (Pessoa com Deficiencla): ( ) sim 
afirmativo anexar Declaracao e Laudo) 
1 DADOS PESSOAIS 
Nome completo: 
Endereco: N: 
Complemento do Endereco: 
Bairro: CEP: 
Municipio: UF: 
Data de nascimento: I I Sexo: ( ) Masculino ( )Feminino 
Estado civil: 

CPF: SIAPE: 
ldentidade: 6rg. Exp.: Data Ernlssao: 
Nacionalidade: Naturalidade: 
Telefone residencial: Telefone Celular: 
E-mail: 
Nome do conjuge: 
Nome da rnae: 
Nome do pai: 
2 DADOS PROFISSIONAIS 
Servidor da rede publica ( ) sim ( ) nao 

lnstitulcao em que trabalha: 
Carga Horatia de trabalho semanal: h 

) nao (em caso 
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EDITAL N° OS, DE 17 DE JANEIRO DE 2017 

SELEtAO SIMPLIFICADA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM COMO DOCENTES NOS 
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ANEXO IV -MODELO DE CURRICULUM VITAE 

2 FORMA�AO ACADEMICA 

1 DADOS PESSOAIS: 
Nome completo: 
Nome da mae.Norne do pai: 
Data de nascimento:// Sexo: () Masculino ( )Feminino 
Nacionalidade: Naturalidade: 
Estado civil:Nome do conjuge: 
Profissao: 
Endereco residencial: N:Complemento do endereco: 
Bairro: CEP:Munidpio: UF: 
CPF: 
ldentidade: 6rg. Exp.: Data Emissao: 
Telefone residencial: Telefone Celular: 
E-mail: - - 
2.1 Gradua�ao: 
Nome do Cursolnstituicao: 
2.2 Pos-gradua�ao: 
Nome do Curso.lnstituicao: 
2.3 Curso de Capacita�ao: 
Nome do Curso: tnstltulcao: 
2.4 Curso'Iecnlce de Nivel Medio: 
Nome do Curso: lnstituicao: 

4 EXPERIENCIA PROFISSIONAL 
4.1 Experiencia Docente no Programa Mulheres Mil: 
4.1.1 lnstitui�ao:4.1.2 Disciplina: 
4.1.3 Data de inicio:4.1.4 Data de fim: 
4.2 Experiencia Docente no Ensino Tecnico, e/ou na modalidade de Educa�ao de Jovens e 
Adultos, e/ou na Educa�ao Superior na dlsclpllna/area para qual esta concorrendo: 
4.2.1 lnstitui�ao:4.2.2 Disciplina: 
4.2.3 Data de infcio:4.2.4 Data de fim: 
4.3 Experiencia Docente no Ensino Tecnico, e/ou na modalidade de Educa�ao de jovens e 
Adultos, e/ou na Educa�ao Superior em outras areas/disciplinas: 
4.3.1 lnstitui�ao:4.3.2 Disciplina: 
4.3.3 Data de inicio:4.3.4 Data de fim: 



4.4 Experiencia Docente na Educa�ao Basica: 
4.4.1 lnstitui�ao:4.2.2 Disciplina: 
4.4.3 Data de infcio:4.4.4 Data de fim: 
4.5 Monitor em Curso de Forma�ao lnicial ou continuada na area/disciplina que esta 
concorrendo: 
4.5.1 lnstitui�ao:4.5.2 Disciplina: 
4.5.3 Data de infcio:4.5.4 Data de fim: 
4.6Autoria, co-autoria ou cocrdenacao em Projeto de Extensao de cunho social, reallrado a 
partir de 2009. 
4.6.1 lnstitui�ao:4.6.2 Disciplina: 
4.6.3 Data de infcio:4.6.4 Data de fim: 

Assinatura 
-----� de de2017. 

Locale data 
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ANEXO V- CRITERIOS PARA JULGAMENTO DE TITULO 

Especlflcacao dos Titulos Pontos por item 
1. Formacao Academiea (niio cumulativa) Pontuacao 

Unitaria Maxima 
l.3 Pos-zraduacao 
1.3.1 Lato sensu (duracao minima de 360h - Resolucao n1101/2001- CNE). 27,0 27,0 
l.3.2 Stricto sensu 
1.3.2.l Mestrado. 28,0 28,0 
1.3.2.2 Doutorado ou livre docencia, 29,0 29,0 
1.3.2.3 P6s-doutorado. 30,0 30,0 
1.4 Curso de Capacitacao na area/disciplina que esta concorrendo. (minimo 12,0 /por 24,0 
CH 60 horas) certificado 
1.5 Curso Tecnico de Nivel Medic na area que esta concorrendo 15,0 15,0 
2. Exnerisncia Profissional Pontuacao 
2.1 Experiencia docente no Prozrarna Mulheres Mil. 8,0/turma 800 
2.2 Experiencia docente no Ensino Tecnico, e/ou namodalidade de Educacao 4,0/semestre 40,0 
de Jovens e Adultos, e/ou naliducacao Superiorna ARENDISCIPLINA para 
qual esta concorrendo. 
2.3 Experiencia docente no Ensino Tecnico, e/ou namodalidade de Educacao 2,0/semestre 20,0 
de Jovens e Adultos,e/ou na Educacao Superior em outras areas. 
2.4 Experiencia docente em Educacao Basica (nao cumulativa com subitens 1,0/semestre 10,0 
2.2 e 2.3). 
2.5Monitorem Curso de Formacao Inicial ou Continuada na area/disciplina que 1,0/participa�ao 5,0 
esta concorrendo (nao cumulativa com o subitem 2.2) .. 
2.6 Autoria, co-autoria ou coordenacao de Projeto de Extensao de cunho 10/projeto 20,00 
social, realizado a partir de 2009. 
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ANEXO VI - MODELO DE AUTORIZA<;AO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

AUTORIZAtAO 

Considerando o disposto na Resolucao nQ 72 de 20 de dezembro de 2011, Art. 8Q, § 3Q, lnciso II 
que diz "No caso de bolsista que e servidor ativo ou inativo do quadro permanente da rede 
federal ou outra rede publica, a bo/sa s6 podera ser concedida mediante apresentaiao de 
autoriza�ao do setor de recursos humanos do institui�ao a qua/ o servidor e vinculado", fica 
AUTORIZADO o servidor Matricula NQ 

lotado na Escola , (situacao: ativo ou 
inativo), regime de Trabalho a desenvolver a funcao de 
PROFESSOR no PRONATEC recebendo Bolsa dentro do Ii mite estipulado na referida resolucao - 
16 horas semanais. 

Chefe do Departamento de Recursos Humanos 
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ANEXO VII- DECLARAtAO (PESSOA COM DEFICIENCIA) 

A Comissao Especial do Processo de Selecao Simplificado Edita I N!! __/20_ 

Eu,�------------------------------ 

de cargo 0 para 

, portador(a) do documento de 
expedido pelo(a) _ 

Seletivo Processo 

CPF n!! 
identlflcacao n!! 
candidato(a) ao Simplificado 

-----------------�' Curso �----------- 
Campus/Unidade Remota 
declaro-me portador de deflciencla. nos termos do Decreto n!! 5.296 de 02 de dezembro de 
2004, e solicito a minha partlcipacao neste Processo Seletivo dentro das vagas reservadas a 
Pessoa com Deficiencia. 

Anexo a esta declaracao, Laudo Medico atestando: 

a) a especie e o grau ou o nivel da minha deficiencia, bem como a sua provavel causa, com 
expressa referenda ao c6digo correspondente da Classiflcacao Internacional de Doenc;:a (CID); 

b) que sou portador de deficiencia e o enquadramento dessa deficiencia no Decreto n!! 5.296 
de 02 de dezembro de 2004. 

Nestes Termos, 

Pec;:o deferimento. 

(Local)---------�---' (data) __ __, __ __, 20 __ 
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EDITAL Nl) 05, DE 17 DE JANEIRO DE 2017 

SELE<;AO SIMPLIFICADA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM COMO DOCENTES NOS 
CURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - 

PRONATEC 

ANEXO VIII - TERMO DE CIENCIA E RESPONSABILIDADE 

Declaro, para os devidos fins, que tenho plena clencla das condicoes inerentes 
a prestacao de service para o qual estou sendo ora contratado, por Processo 
de Selecao Simplificada Edital n° 05/2017,para bolsista do PRONATEC, 
condtcoes estas com as quais concordo, ficando certo que: 

I - Esta sendo firmado um acordo de prestacao de servlco de natureza 
eventual, o que nao caracteriza v1nculo de qualquer outra ordem. 
II - A lnstituicao contratante reahzara os pagamentos devidos pela prestacao de 
service posteriormente ao executado. 
Ill- Cabera a aplicacao das trlbutacoes em vigor, a saber INSS e impasto de 
rend a. 

Por ter plena ciencla do que se acha acima disposto e tendo plena 
concordancia com as condlcoes acima alinhadas, notadamente no que se 
refere as obrlqacoes estabelecidas em edital, firmo o presente instrumento. 

Assinatura 


