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EDITAL Nº 001/2022 

ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO,  

DE FEVEREIRO DE 2022 

O Prefeito Municipal de Cantagalo, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no art. 37, §IX da Constituição Federal de 1988, no Art. 40 da Lei 

Complementar Municipal, nº 174/2009, e considerando a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, torna público, a realização de Processo Seletivo 

Simplificado - PSS, para contratação temporária de pessoal, por prazo determinado,  

e estabelece normas que regem a seleção de profissionais, para preenchimento das 

vagas e cadastro de reserva para preenchimento de eventuais vagas que por ventura 

surgirem durante o seu prazo de validade, conforme designadas neste Edital, para 

prestação de serviços na Prefeitura Municipal de Cantagalo - MG. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Este Edital e a legislação aplicável regem as regras para contratação por 

tempo determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse público da 

Prefeitura Municipal de Cantagalo - MG, compreendendo, a seleção e contratação 

dos contratados. 

1.2. O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos 

para o preenchimento de vagas, conforme Anexo I. 

1.3. O presente Processo Seletivo Simplificado não se constitui em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, nos termos do inciso II do artigo 37 da 

Constituição da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.  

1.4. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não assegura o direito à 

contratação, que deverá atender à oportunidade e conveniência das necessidades da 

Administração Pública Municipal.  

1.5. A natureza jurídica do contrato firmado com fundamento na Lei Municipal nº 

174/09, é de contrato administrativo temporário e não gera vínculo empregatício de 

que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, entre o contratado e a Prefeitura 

Municipal de Cantagalo. 

1.6. O contratado é segurado do Regime Geral de Previdência Social, conforme 

disposto no §13 do art. 40 da Constituição da República. 
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1.7. O prazo de vigência do Processo Seletivo Simplificado será de 02 (dois) anos, 

podendo ser prorrogado por 1 (um) ano, de acordo com o interesse da Administração 

Pública Municipal, para as vagas disponíveis. 

1.8. As atribuições dos cargos a serem desenvolvidas pelos contratados, total de 

vagas e a escolaridade mínima exigida, estão descritas no Anexo I deste Edital.  

1.9. O presente Edital estará disponível para consulta no endereço eletrônico: 

www.cantagalo.mg.gov.br bem como afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura 

Municipal de Cantagalo - MG. 

1.10. É de inteira responsabilidade do Candidato, acompanhar a divulgação de todos 

os atos, editais, avisos, comunicados e outras informações pertinentes a este 

Processo Seletivo Simplificado. 

2. DO CARGO, TITULAÇÃO, CARGA HORARIA E REMUNERAÇÃO 

2.1. Este Processo Seletivo Simplificado ofertará vagas para os seguintes cargos: 

CARGO TITULAÇÃO 
CARGA HORÁRIA 

(horas semanais) 
REMUNERAÇÃO 

Atendente de Saúde 
Ensino 

Fundamental 
40 horas 1.212,00 

Auxiliar 
Administrativo 

Ensino Médio 30 horas 1.212,00 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Ensino 
Fundamental 

40 horas 1.212,00 

Escriturário Ensino Médio 40 horas 1.212,00 

Fiscal de Posturas Ensino Médio 30 horas 1.212,00 

Fiscal de Rendas Ensino Médio 30 horas 1.212,00 

Motorista 
Ensino 

Fundamental e 
CNH “D” 

40 horas 1.212,00 

Servente Escolar 
Ensino 

Fundamental 
40 horas 1.212,00 

Técnico em 
Enfermagem 

Ensino Técnico e 
Reg. no COREN 

30 horas 1.212,00 

2.2. Ao Candidato será permitida a realização de inscrição apenas para uma vaga.  

2.3. O Candidato é responsável por todas as informações prestadas durante o 

Processo Seletivo Simplificado e, a constatação, em qualquer fase do Processo ou 

mesmo na vigência do contrato, de irregularidades nas informações ou na 

http://www.cantagalo.mg.gov.br/
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documentação, implicará a exclusão do Candidato e aplicação de penalidades 

cabíveis. 

2.4. O local da prestação do serviço, bem como a carga horária, serão definidos 

pela administração pública, conforme critério da discricionariedade, 

independentemente de eventual cumulação de cargo por parte do servidor.   

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

3.1. O Processo Seletivo Simplificado de que se trata este Edital está constituído 

em três etapas, sendo estas: 

a - Inscrição; 

b - Avaliação de Habilidades Comportamentais e Competência (Psicotécnico); 

c - Avaliação de Títulos (Experiência). 

3.2. As datas / períodos de cada etapa deste Processo Seletivo Simplificado estão 

descritas no cronograma apresentado no Anexo II.  

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. O Candidato interessado a participar deste Processo Seletivo Simplificado, 

deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Cantagalo e solicitar a guia para 

recolhimento da Taxa de Inscrição e efetuar o pagamento correspondente ao valor 

de R$30,00 (trinta reais), retornando à Prefeitura para efetivar sua inscrição. 

4.2. A inscrição do Candidato será efetivada através da Ficha de Inscrição 

devidamente preenchida e assinada pelo Candidato, conforme formulário apresentado 

no Anexo III. 

4.3. Período: de 21 a 25 de fevereiro de 2022. 

4.4. Local: Prefeitura Municipal de Cantagalo, sediada na Rua Antônio Leal, Nº 134 

- Centro - Cantagalo - MG. 

4.5. Horário: de 08:00 as 12:00 h e de 13:00 as 16:00 horas. 

4.6. Ao efetivar sua inscrição, o Candidato manifestará sua concordância com todas 

as regras deste Processo Seletivo Simplificado, tais como se acham estabelecidas 

neste Edital, bem como as normas legais pertinentes e eventuais aditamentos, 

comunicações, instruções e convocações respectivas, acerca dos quais não poderá 

alegar desconhecimento.  

4.7. Documentos para inscrição: 

✓ Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição; 
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✓ Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada; 

✓ Carteira de Identidade (copia); 

✓ CPF (copia); 

✓ Copia de comprovante de endereço atualizado; 

✓ Declaração de tempo de serviço e atividades desenvolvidas, em função idêntica à 

descrição detalhada das atividades requeridas, conforme especificada no Anexo I 

deste Edital, fornecida pelo Órgão ou Instituição, para qual o candidato prestou 

serviço; 

✓ Comprovante de sua formação acadêmica ou Diploma relativo à formação exigida 

para a função na qual o candidato se inscreveu, devidamente reconhecido pelo 

Ministério da Educação - MEC. 

4.8. A documentação comprobatória deverá ser entregue no ato da inscrição. 

4.9. Somente serão aceitos certificados emitidos por Órgãos e/ou Instituições 

competentes para aquela finalidade. 

4.10. O Candidato que não apresentar a documentação completa na data, horário e 

local divulgados, estará automaticamente eliminado deste Processo Seletivo 

Simplificado. 

4.11. A declaração falsa dos dados de residência do Candidato acarretará o 

cancelamento da sua inscrição. 

5. DA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES COMPORTAMENTAIS E COMPETÊNCIAS 

5.1. O Processo Seletivo Simplificado utilizará a Avaliação de Habilidades 

Comportamentais e Competências como Etapa Eliminatória. 

5.2. A Avaliação de Habilidades Comportamentais e Competências terá por objetivo 

avaliar as habilidades comportamentais e as competências necessárias para atuação 

na ocupação, conforme o cargo pretendido pelo Candidato. 

5.3. Para a Avaliação de Habilidades Comportamentais e Competências, os 

Candidatos passarão por uma bateria de testes psicológicos e serão submetidos a 

uma entrevista a ser aplicada pela Psicóloga, em data conforme apresentado no 

cronograma do Anexo II. 

5.4. Na entrevista serão abordados os pontos referentes à iniciativa, trabalho em 

equipe, organização, comunicação, conhecimento da função, resolução de problemas 

e flexibilidade necessária para atuação na função pretendida. 
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5.5. O Candidato que faltar a esta etapa estará desclassificado. 

5.6. Não será permitido uso de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, 

correndo o risco de eliminação do Candidato em caso de não obediência a este item. 

5.7. Os Candidatos aprovados na Avaliação de Habilidades Comportamentais e 

Competências terão os nomes divulgados no site www.cantagalo.mg.gov.br e afixado 

no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, em data, conforme especificado no 

cronograma do Anexo II. 

6. DOS TÍTULOS - EXPERIÊNCIA 

6.1. O Processo Seletivo Simplificado, também realizará etapa de Contagem de 

Títulos de Experiência, devidamente comprovados, como Etapa Eliminatória. 

6.2. A comprovação de tempo de serviço e atividades desenvolvidas deverão ser de 

cargo / função idêntica à descrição detalhada das atividades requeridas, conforme 

especificada no Anexo I deste Edital, fornecida pelo Órgão ou Instituição, para qual o 

candidato prestou serviço. 

6.3. A pontuação referente à Contagem de Títulos de Tempo de Serviço está 

disponível no Anexo IV. 

6.4. Os Candidatos aprovados após a Análise de Títulos terão os nomes divulgados 

em data, conforme especificado no cronograma do Anexo II. 

7. DOS RESULTADOS FINAIS 

7.1. Serão aprovados os Candidatos que obtiverem resultado superior a 50% da 

pontuação total, conforme especificada no Anexo IV. 

7.2. Os Candidatos serão classificados, conforme os critérios de pontuação 

definidos no Anexo IV, em ordem decrescente de pontuação. 

7.3.  Havendo empate na pontuação entre Candidatos concorrentes à mesma vaga, 

terá preferência o Candidato com maior idade civil. 

7.4.  Concluído o Processo Seletivo Simplificado, o resultado final, será divulgado 

no site da Prefeitura e na Portaria do Prédio da Prefeitura. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Serão aceitos recursos com questionamentos sobre a Classificação, desde que 

o questionamento esteja fundamentado no conteúdo deste Edital indicando com 

precisão os pontos a serem examinados, mediante requerimento protocolado na 

http://www.cantagalo.mg.gov.br/
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Prefeitura Municipal, no prazo de 01 (um) dia útil subsequente ao da publicação do 

resultado da etapa correspondente ao questionamento e, entregue em formulário, 

devidamente preenchido, conforme modelo apresentado no Anexo V; 

8.1.2 Não serão aceitos recursos relativos a erros do Candidato no preenchimento 

da inscrição. 

8.2. Não serão conhecidos os pedidos de recurso apresentados fora do prazo, fora 

de contexto ou encaminhados de forma diferente da estipulada neste Edital. 

8.3. O parecer sobre o Recurso será encaminhado ao requerente. 

9. DA CONTRATAÇÃO 

9.1. Os contratos administrativos temporários poderão ser rescindidos, com a 

nomeação de servidores concursados, ou prorrogados em virtude de eventual 

desistência de classificados ou necessidade de dilação do prazo para o novo 

concurso.  

9.2. Os contratos administrativos poderão ser rescindidos a qualquer tempo, por ato 

unilateral da contratante, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização 

ao contratado, salvo pagamento dos dias trabalhados e décimo terceiro salário 

proporcional. 

9.3. O Candidato deverá comparecer ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, 

para contratação, munido dos seguintes documentos: 

9.4. Original e cópia: 

I. Carteira de Identidade  

II. Cadastro de Pessoa Física - CPF 

III. Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição ou quitação eleitoral; 

IV. Comprovante de quitação das obrigações militares (no caso de Candidatos do 

sexo masculino); 

V. Comprovante de escolaridade (diploma, certificado ou documento comprobatório 

equivalente); 

VI. Comprovante de residência; 

VII. Número de registro no PIS/PASEP, caso possua; 

VIII. Certidão de Nascimento ou de Casamento (Original e cópia); 

IX. Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos; 
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9.5. Atestado pré admissional: estar apto ao exercício da função, mediante 

apresentação de atestado de aptidão física e mental, emitido por médico registrado no 

Conselho Regional de Medicina, nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação, 

às expensas do Candidato. 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. O resultado final desse Processo Seletivo Simplificado será divulgado no site 

da Prefeitura e na Portaria da mesma. 

10.2. Será de responsabilidade do (a) Candidato (a) acompanhar o andamento do 

Processo Seletivo Simplificado, tanto nos termos ora mencionados, como no caso de 

eventuais alterações e retificações que, por ventura, venham a ocorrer. 

10.3. O Candidato que prestar declaração falsa ou inexata poderá responder pela 

irregularidade nas esferas penal, civil e administrativa. 

10.4. O Processo Seletivo Simplificado, disciplinado por este Edital, terá validade por 

02 anos, podendo ser renovado por mais 1 ano a partir da data da publicação do 

resultado final. 

10.5. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pelo Setor Jurídico da 

Prefeitura Municipal de Cantagalo - MG. 

Cantagalo (MG), 18 de fevereiro de 2022. 

 
 

_____________________________ 
Roberto de Oliveira Queiroz Costa 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I - EDITAL Nº 001/2022 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

CARGO, ATRIBUIÇÕES DO CARGO,  

ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA E TOTAL DE VAGAS 

 

Cargo Descrição das Atribuições 
Escolaridade 

Mínima Exigida 
Total de 
Vagas 

Atendente de 
Saúde 

Executar tarefas de auxílio e agenciamento 
nos trabalhos realizados pela Secretaria 
Municipal de Saúde, tais como: recepcionar, 
atender e encaminhar pacientes e pessoas 
que procuram o órgão ao qual serve; e 
executar outras atividades afins e correlatas. 

Ensino 
Fundamental 

01 

Auxiliar 
Administrativo 

Fazer promover trabalhos na área 
administrativa. Atender fornecedores, atender 
ao público em geral, auxiliar departamentos 
diversos, fornecer e receber informações sobre 
produtos e serviços; protocolar documentos, 
despachar correspondências, receber e dar 
informações, executar arquivamentos, 
organizar pastas, planilhas e outras rotinas, 
tratar de documentos variados cumprindo todo 
o procedimento necessário referente aos 
mesmos; preparar e confeccionar relatórios e 
planilhas; executar serviços gerais de 
escritórios; executar serviços de digitação em 
geral observando normas técnicas de redação 
oficial; transcrever atos oficiais; atender 
usuários em biblioteca; operar máquinas de 
off-set e Xerox; zelar pela conservação e 
limpeza dos materiais de trabalho; executar 
outras atividades afins; e executar outras 
atividades afins e correlatas. 

Ensino Médio 02 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Fazer desenvolver trabalhos da área dos 
serviços gerais.  Trabalho simples que consiste 
em desempenhar tarefas com noções de 
limpeza e higiene; determinar distinção de lixo 
doméstico; utilizar produtos apropriados para 
limpeza geral; conhecimento, uso e 
manutenção de ferramentas; varrição de 
superfícies diversas; conhecimento e uso de 
utensílios; serviços de carga e descarga; 
executar outras atividades, correlatas que lhe 
forem atribuídas; e executar outras atividades 
afins e correlatas. 

Ensino 
Fundamental 

02 

Escriturário 

Fazer, promover trabalhos da área 

administrativa.  

Executar atividades de menos complexidade 

na área administrativa, além das seguintes 

atribuições: executar, sob a supervisão direta, 

tarefas administrativas simples e rotineiras; 

atender ao público, prestando informações, 

Ensino Médio 01 
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anotando recados, recebendo 

correspondências e efetuando 

encaminhamentos; atender as chamadas 

telefônicas, anotando e enviando recados, 

para obter ou fornecer informações; duplicar 

documentos diversos, operando maquina 

própria ligando ou deligando, como da sua 

manutenção, estabelecendo quantitativos; e 

executar outras atividades afins e correlatas. 

Fiscal de 
Posturas 

Exercer tarefas de natureza técnica e 

administrativa, de complexidade mediana, 

envolvendo a verificação do cumprimento, por 

parte do usuário, do regulamento de serviço da 

Prefeitura. 

Manter fiscalização preventiva e permanente 

de todos os setores da cidade no que 

concerne a coleta, transporte e disposição final 

do lixo; fazer cumprir os horários e locais de 

disposição do lixo para coleta; emitir multas de 

acordo com o regulamento; e executar outras 

atividades afins e correlatas. 

Ensino Médio 01 

Fiscal de Rendas 

Exercer todas as atividades relacionadas a 

fiscalização do cumprimento das normas 

derivadas do poder de polícia administrativa 

municipal, referentes a tributação, arrecadação 

e cadastro; e executar outras atividades afins e 

correlatas. 

Ensino Médio 01 

Motorista 

Trabalho que consiste em saber fazer conduzir 

veículos automotor, de passageiros ou de 

carga, mais especificamente a servçio do 

município. Efetuar viagens, zelar pela 

conservação do trânsito e operando os 

equipamentos acoplados ao veículo; fazendo 

desenvolver atividades de direção de veículos 

automotores, e ainda, requerendo prudência, 

habilitação e responsabilidade; e executar 

outras atividades afins e correlatas. 

Ensino 
Fundamental e 

CNH “D” 
02 

Servente Escolar 

Cuidar da limpeza e conservação do prédio, do 
mobiliário e equipamento escolar. Abrir e 
fechar o estabelecimento, responsabilizando-
se pelas chaves sob sua guarda e quando 
solicitado. Colaborar na feitura, distribuição da 
merenda, zelando pela ordem, higiene da 
cantina e suas dependências. Colaborar na 
realização dos eventos da escola. Receber e 
transmitir recados, encaminhar alunos e 
correspondências, deslocar material e 
mobiliário nas dependências da escola. 
Auxiliar no atendimento e organização dos 
alunos nos horários de entrada, recreio e 
saídas e de refeições. Organizar espaços 
físicos da escola: como almoxarifados, 
depósitos e outros. Exercer atividades de 
portaria, tais como recepção de alunos, 
professores e visitantes. Participar de 
atividades que envolvam a comunidade. Usar, 

Ensino 
Fundamental 

02 
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de forma racional e prática, os gêneros 
alimentícios e produtos de limpeza evitando 
desperdício. Preparar com gosto e criatividade 
a merenda escolar e/ou refeições. Comparecer 
às reuniões convocadas pela Direção. 
Participar de cursos de atualização e/ou 
aperfeiçoamentos programados pela 
Secretaria Municipal de Educação e pela 
Escola. Observar o horário e a distribuição de 
serviço que lhe couber; e executar outras 
atividades afins e correlatas.   

Técnico de 
Enfermagem 

Executar ações assistenciais de enfermagem, 
sob supervisão, observando e registrando 
sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos, 
e outros. Executar controles relacionados à 
patologia de cada paciente. Coletar material 
para exames laboratoriais; e executar outras 
atividades afins e correlatas. 

Ensino Técnico e 
Reg. no COREN. 

01 
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ANEXO II - EDITAL Nº 001/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

Item do 
Edital 

Descrição das atividades / evento 
Data / período 

Ano 2022 

--- Publicação do Edital 18 de fevereiro 

4.2. Inscrição dos Candidatos 21 a 25 de fevereiro 

5.3. Aplicação dos Testes Psicológicos 12 e 13 de março 

5.7. 
Divulgação dos Candidatos aprovados na 
Avaliação Psicológica. 

22 de março 

6.1. 
Divulgação dos Candidatos aprovados na 
Contagem de Títulos (Experiência). 

29 de março 

7.3. Divulgação dos Candidatos aprovados. 31 de março 
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ANEXO III - EDITAL Nº 001/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

                                 FICHA DE INSCRIÇÃO          Nº __________ 

 

NOME COMPLETO: 

Cargo Pretendido:  

Nome da Mãe: 

Data de Nascimento:  

Estado Civil: (  ) Solteiro    (  ) Casado    (  ) Divorciado (  )    Outros (  ). 

Sexo:  (  ) Masculino      (  ) Feminino 

Escolaridade:                         Nº Dependentes:      CPF: 

Identidade:                             Órgão Exp:                Data Emissão: 

Deficiente Físico: (  ) Sim   (  ) Não                 

Tipo de Deficiência: ______________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________ Nº ______ 

Bairro: _________________ Cidade: _______________________ UF: _____ 

Telefone:______________________E-mail:_____________________________ 

Declaro sob as penas da Lei, que são verdadeiras as informações acima e 
concordo com as disposições constantes no Edital Nº 001/2022. 

Local e Data: _____________________________________________________ 

Assinatura do Candidato: ___________________________________________ 

Conferência da Comissão: (  ) Deferida   (  ) Indeferida. Visto: _____________ 

 
............................................................................................................................... 

 

Comprovante de Inscrição 

FICHA DE INSCRIÇÃO          Nº __________ 

 

Nome Completo: 

Nome da Mãe: 

Identidade:                               Expedidor:                CPF: 

Local e Data: __________________________________________________ 

Assinatura do Candidato: ________________________________________ 
 

 

 
Visto recebedor: _________________________________ 
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ANEXO IV - EDITAL Nº 001/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS - EXPERIÊNCIA 

 

ITENS DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
OBSERVAÇÃO 

1 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 100,0  

1.1 

Experiência exercida na 
área específica ao cargo 

pretendido ou cargo / 
função idêntica à 

descrição detalhada das 
atividades requeridas, 
conforme especificada 

no Anexo I. 

20,0 40,0 

Será computado 20,0 pontos 
por cada ano de experiência, 

nos últimos dois anos, 
limitado ao máximo 2 anos. 

30,0 60,0 

Será computado 30,0 pontos 
por cada semestre de 

experiência, com vínculo no 
Município, em 2021. 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100,0  

 

Observações: 

➢ A comprovação dos títulos será feita mediante a apresentação de cópia do 

documento que os comprove, devendo a mesma conter todos os elementos 

necessários para sua análise.  

➢ A Experiência Profissional pode ser comprovada mediante Certidão de Contagem 

de Tempo, devidamente assinada e atualizada. 
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ANEXO V - EDITAL Nº 001/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

FORMULÁRIO PARA RECURSO  

 

PARA: Prefeitura Municipal de Cantagalo - MG 

 

CANDIDATO: _______________________________________________________ 

RG Nº _________________________________ Nº INSCRIÇÃO: _______________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________ 

TELEFONE: ___________________________ 

(  ) CONTRA RESULTADO (Justificativa do Candidato - Razões do Recurso) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Cantagalo (MG), ____ de ___________________ de 2022. 

 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

OBS: Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e 

entregar este formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 

 

 

 

 

RECEBIDO EM: ______/_______/__________ 
 

______________________________________________________ 
Servidor  
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