
 

 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº01/2011 – CREF2/RS 

Aditivo do Edital de Abertura N°01/2011 

O presidente do Conselho Regional de Educação Física 2ª Região do Estado do Rio Grande do Sul – 
CREF2/RS, Eduardo Merino, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, torna público o presente 
aditivo para informar o que segue: 

1. PARA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

1.1 A comprovação de tempo de serviço na área de atuação, para fins de experiência profissional, 
deverá ser apresentada pelos documentos abaixo relacionados, considerando as atividades exercidas 
após conclusão da escolaridade exigida para os cargos de Agente de Orientação e Fiscalização e 
Motorista: 

 

I. Tempo de serviço na área de atuação com vínculo empregatício em empresas privadas: mediante 
registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social acompanhado de atestado em papel timbrado da 
empresa, com carimbo do CNPJ e assinatura do responsável legal pela empresa, o qual deverá expressar 
claramente as atividades exercidas (que deverão ser relacionadas com a área profissional do cargo – ver 
edital de abertura, item 1.3 das atribuições dos cargos), bem como o período em que o candidato esteve 
vinculado à empresa, com a data de início e de término (dia, mês e ano). 

 

II. Tempo de serviço na área de atuação com vínculo empregatício ou estatutário em órgãos públicos: 
por meio de certidões ou atestados fornecidos pelos órgãos públicos. Os documentos que comprovem o 
tempo de serviço deverão ser oficiais (com timbre, carimbo do órgão público, assinatura do responsável e 
expedido pelo departamento competente do órgão público) e expressar claramente as atividades exercidas 
(que deverão ser relacionadas com a área profissional do cargo – ver edital de abertura, item 1.3 das 
atribuições dos cargos), bem como o período em que o candidato esteve vinculado à instituição com a data 
de início e de término (dia, mês e ano) e apuração do tempo líquido. 

 

III. Profissional liberal autônomo: por meio de contratos e/ou certidões e/ou atestados de órgãos públicos 
ou de empresas privadas, com firma reconhecida, em papel com timbre, carimbo, data e assinatura do 
responsável que identifique claramente o período de prestação dos serviços, com a data de início e de 
término (dia, mês e ano). Também serão aceitos comprovantes de recolhimento ao INSS como autônomos, 
acompanhados de alvará ou comprovante de pagamento do ISQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza), que possibilitem identificar a função exercida (que deverá ser relacionado com a área profissional 
do cargo – ver edital de abertura, item 1.3 das atribuições dos cargos). Os documentos descritos deverão ser 
acompanhados de certidão de regularidade a ser expedida pelo Conselho Profissional respectivo (se for o 
caso). 

 

IV. Estágios curriculares, extracurriculares, bolsas e monitorias somente serão considerados, para fim 
de experiência profissional, desde que realizados após conclusão da escolaridade mínima exigida no 
cargo. 

 

Porto Alegre, 24 de novembro de 2011. 

Eduardo Merino - Presidente do CREF2/RS 

 


