MUNICÍPIO DE MARAVILHAS
Secretaria Municipal de Educaçâo, Cultura e Turismo
Rua: Monsenhor Fernando, n2 85, Centro Maravilhas-MG Cep: 35666-000
Tel. (37) 3272-1504 - Email: educacao@maravilhas.mg.gov.br

EDITAL N° 01, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022.
O PRESIDENTE da COMISSÃO DE HABILITAÇÃO E
PROCESSO DE CONSULTA COMUNITÁRIA DE CANDIDATOS AOS CARGOS
DE DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO
MUNICÍPIO DE MARAVILHAS — MG, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas conforme Portaria Municipal n2 095, de 31 de outubro de 2022, torna
pública a abertura do PROCESSO DE ESCOLHA DEMOCRÁTICA DE
DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE MARAVILHAS, que se realizará nos termos deste Edital e do
Decreto Municipal n° 234, de 08 de setembro de 2022, conforme os critérios a
seguir:
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1. O processo de escolha democrática de diretores e vicediretores das escolas municipais do Município de Maravilhas será regido por este
Edital, seus anexos e suas eventuais retificações, assim como pelas instruções,
comunicações e convocações dele decorrentes, obedecida a legislação vigente.
1.2. O processo de escolha democrática se destina ao
preenchimento das vagas de direção e vice direção das escolas do município,
conforme quadro a seguir
INSTITUIÇÃO
Escola Municipal Dona Vina
Creche Municipal Prefeito Geraldo
de Castro Capanema
Escola Municipal Manuel Antônio
dos Santos

VAGAS PARA
DIREÇÃO
1

VAGAS PARA
VICE-DIREÇÃO
2

1

O (zero)

1

O (zero)

1.2.1. O processo de escolha será unificado em relação às
instituições de ensino disponíveis na rede municipal de ensino de Maravilhas —
MG, de maneira que o candidato poderá ser habilitado, em uma única inscrição,
para pleitear quaisquer das vagas de direção e vice direção disponíveis.
1.3. O processo de
respectivamente, as seguintes etapas:

escolha

seguirá,

I. Inscrição dos candidatos;
II. Escolha popular;
III. Deliberação final do Poder Executivo.

sucessiva

e
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1.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a
divulgação e publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a
este processo de escolha democrática, perante a Secretaria Municipal de
Educação, bem como canais oficiais do Município de Maravilhas.
1.5. As etapas de inscrição dos candidatos e escolha popular
serão geridas pela COMISSÃO instituída pela Portaria Municipal n° 095, de 31
de outubro de 2022, a qual também estará encarregada de suprir, em decisão
fundamentada, os casos omissos.
2. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA E DAS
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
2.1. Os cargos de direção e vice direção, a que se referem este
edital, possuem natureza jurídica de cargo em comissão, podendo ser ocupados,
necessariamente, por quem atender aos seguintes requisitos:
I. ser servidor público efetivo do setor de Educação do Município
de Maravilhas, conforme previsão do art. 95, §2° da Lei
Complementar Municipal n° 28/2019, que instituiu o Plano de
Carreira dos Servidores da Educação do Município de
Maravilhas.
II. possuir graduação em curso superior;
III. estar em pleno gozo dos direitos políticos;
IV. não estar afastado por licença médica;
V. ser submetido às etapas deste processo seletivo.
2.2. Os cargos de Direção se dividem em "Diretor Escolar" e
"Diretor de Creche", cujas atribuições e remunerações, assim como as de vice
diretor, estão previstas na Lei Complementar Municipal n2 30/2022.
3. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
3.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar
conhecimento do disposto neste Edital, bem como seus anexos e a legislação
pertinente.
3.2. A inscrição será efetuada mediante preenchimento do
Requerimento de Inscrição (Anexo I), juntada de documentos e preenchimento
do barema de pontuação (Anexo II), disponível na sede Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Turismo, localizada na Rua Monsenhor Fernando, 85,
Centro, Maravilhas — MG, CEP 35666-000.
3.3. As inscrições serão realizadas presencialmente, entre os
dias 04/11/2022 e 18/11/2022, das 8h30 (oito horas e trinta minutos) às 11h00
(onze horas) e das 13h00 (treze horas) às 16h00 (dezesseis horas), somente
Q a sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo.
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3.3.1. Não haverá inscrição pela internet, por telefone ou via
correspondência.
3.3.2. A inscrição poderá ser realizada por mandatário com
poderes específicos, mediante apresentação de instrumento público ou
particular de procuração.
3.4. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher e
entregar o Requerimento de Inscrição, cópia de documento oficial com foto que
contenha os números do RG e CPF, bem como o Barema de Pontuação e os
documentos a que se referem o item 4.4, não sendo admitida a juntada posterior
de documentos.
3.4.1. Caso o candidato perceba que não estão juntados os
documentos suficientes ou necessários, deverá regularizar a documentação
antes de efetuar a inscrição, uma vez que, após inscrito, não será possível juntar
novos documentos.
3.4.2. A COMISSÃO DE HABILITAÇÃO E PROCESSO DE
CONSULTA COMUNITÁRIA DE CANDIDATOS AOS CARGOS DE DIREÇÃO E
VICE-DIREÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE
MARAVILHAS — MG não conferirá os documentos do candidato no ato da
inscrição, uma vez que a conferência da documentação para fins de inscrição
cabe exclusivamente ao próprio candidato.
3.4.3. Ao efetuar a inscrição, o candidato declara que procedeu
à juntada de toda a documentação necessária para a submissão ao processo
seletivo, sob pena de desclassificação no processo de habilitação.
3.5. O Requerimento de Inscrição e os documentos deverão ser
protocolados em envelope tipo ofício, identificado e lacrado, constando na parte
externa da face frontal os seguintes dados:
PROCESSO DE ESCOLHA DEMOCRÁTICA DE DIRETORES E VICE
DIRETORES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE MARAVILHAS
— EDITAL 01/2022
NOME: (inserir o nome do candidato)
3.6. Cada candidato deverá encaminhar individualmente a sua
documentação, sendo vedada a entrega de documentos de mais de um
candidato no mesmo envelope.
3.7. Não será admitida, em nenhuma hipótese, inscrição
provisória, condicional ou extemporânea, ou de alguma forma não prevista neste
Edital.
3.8. A declaração falsa dos dados ou documentos constantes do
Requerimento de Inscrição, que comprometam a lisura do processo, determinará
o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, e
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qualquer época ou fase, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas
cabíveis, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. DA AVALIAÇÃO DE MÉRITO E DESEMPENHO
4.1. A avaliação de mérito e desempenho constitui requisito para
candidatos
para a próxima etapa, consistente na fase de escolha
habilitação dos
popular.
4.2. Será considerado habilitado para a próxima fase o candidato
que alcançar a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos, conforme os critérios
de pontuação previstos no item 4.4 deste edital.
4.3. O candidato que não alcançar a pontuação mínima de 60
(sessenta) pontos nos critérios de pontuação será desclassificado.
4.4. Os critérios de pontuação, para fins de habilitação dos
candidatos, são de caráter apenas eliminatório e terão os seus parâmetros
definidos na tabela a seguir:
CRITÉRIO
Curso Superior (Licenciatura)
a)

Curso Superior (Bacharelado)
b)

Curso Superior (Graduação
Tecnológica)
c)

d)

Capacitação ou Extensão em
gestão ou direção escolar
(Carga horária mínima: 60h)

Capacitação ou Extensão em
supervisão e/ou orientação
e)
escolar (Carga horária mínima:
60h)
Capacitação ou Extensão em
curso com disciplina voltada à
r -f)
docência (Carga horária
n _i _ mínima: 60h)

MEIO(S) DE COMPROVAÇÃO
Diploma expedido por
instituição reconhecida pelo
MEC ou órgão competente OU
Histórico escolar com certidão
de conclusão de curso, caso o
diploma ainda não tenha sido
expedido.
Diploma expedido por
instituição reconhecida pelo
MEC ou órgão competente OU
Histórico escolar com certidão
de conclusão de curso, caso o
diploma ainda não tenha sido
expedido.
Diploma expedido por
instituição reconhecida pelo
MEC ou órgão competente OU
Histórico escolar com certidão
de conclusão de curso, caso o
diploma ainda não tenha sido
expedido.
Certificado expedido por
instituição de ensino
credenciada junto ao MEC ou
órgão competente
Certificado expedido por
instituição de ensino
credenciada junto ao MEC ou
órgão competente
Certificado expedido por
instituição de ensino
credenciada junto ao MEC ou
órgão competente

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

20 por curso

20

15 por curso

15

10 por curso

10

08 por curso

16

05 por curso

10

02 por curso

10
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g)

h)

i)

i)

Pós-Graduação lato sensu
(Especialização) com disciplina
voltada à docência, supervisão,
orientação e/ou inspeção
escolar (Carga Horária Mínima:
360h)
Pós-Graduação lato sensu
(Especialização) em gestão ou
direção escolar (Carga Horária
Mínima: 360h)
Mestrado Acadêmico com
disciplina voltada à docência,
supervisão, orientação,
inspeção ou direção escolar
Doutorado com disciplina
voltada à docência, supervisão,
orientação, inspeção ou direção
escolar

Tempo de atuação em direção
ou vice direção escolar
k) (inclusive coordenação) em
instituição escolar da rede
municipal de Maravilhas — MG
Tempo de atuação em
supervisão, orientação ou
1) inspeção escolar em unidade
escolar municipal de Maravilhas
— MG
Tempo de atuação em regência
m) escolar em unidade escolar
municipal de Maravilhas — MG
Tempo de atuação em qualquer
cargo
municipal, na área de
n)
educação da rede municipal de
ensino de Maravilhas
Tempo de atuação em gestão
escolar (direção e/ou vice
o) direção) em instituição não
vinculada ao Município de
Maravilhas — MG
Tempo de atuação em regência
escolar em instituição não
13)
vinculada à rede municipal de
Maravilhas — MG
Ausência
de
penalidades
administrativas nos últimos 15
ci) (quinze) anos de efetivo
exercício de cargo ou função
pública

Certificado expedido por
instituição de ensino
credenciada junto ao MEC ou
órgão competente

10 por curso

30

15 por curso

15

15 por curso

15

20 por curso

20

Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Município de Maravilhas,

05 pontos
por ano de
atuação

25

Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Município de Maravilhas

04 pontos
por ano de
atuação

32

Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Município de Maravilhas

03 pontos
por ano de
atuação

30

Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Município de Maravilhas

02 pontos
por ano de
atuação

30

Certidão expedida pelo órgão
competente.

02 pontos
por ano de
atuação

10

Certidão expedida pelo órgão
competente.

01 ponto por
ano de
atuação

20

Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Município de Maravilhas,

15 pontos
por
declaração

Certificado expedido por
instituição de ensino
credenciada junto ao MEC ou
órgão competente
Diploma expedido por
instituição de ensino
reconhecida pela CAPES, ou
certificado de conclusão e
histórico (caso o diploma ainda
não tenha sido expedido).
Diploma expedido por
instituição de ensino
reconhecida pela CAPES, ou
certificado de conclusão e
histórico (caso o diploma ainda
não tenha sido expedido).

Ï
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r)

s)

Ausência
de
penalidades
administrativas nos últimos 10
(dez) anos de efetivo exercício
de cargo ou função pública
Ausência de penalidades
administrativas nos últimos 05
(cinco) anos de efetivo exercício
de cargo ou função pública

Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Município de Maravilhas,

10 pontos
por
declaração

Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Município de Maravilhas,

05 pontos
por
declaração

15

4.5. Os critérios de pontuação serão analisados conforme
preenchimento, pelo candidato, do barema de pontuação, conforme Anexo II,
com observância aos limites de pontuação de cada critério.
4.6. A documentação deverá ser entregue no ato da inscrição,
não sendo admitida a entrega parcial ou em momento posterior.
4.7. Findado o prazo de inscrição, iniciar-se-á o período de
análise dos títulos a que se referem o item 4.4 deste edital, e a divulgação dos
resultados relativos à pontuação e habilitação dos candidatos está prevista para
25/11/2022.
4.7.1. A divulgação dos candidatos habilitados e inabilitados
será realizada mediante listagem em ordem alfabética.
4.7.2. Da deliberação da comissão caberá recurso por qualquer
interessado que se sentir pessoalmente prejudicado, no prazo de 02 (dois dias),
contados da publicação da decisão objeto do recurso.
4.7.2.1. O recurso será endereçado ao presidente da
COMISSÃO, que submeterá aos demais integrantes o pleito recursal para
deliberação colegiada.
4.7.2.2. A decisão colegiada, proferida em sede de recurso, é
irrecorrível.
5. DA ESCOLHA POPULAR
5.1. Os candidatos habilitados serão submetidos ao
procedimento de escolha popular, mediante voto exercido pela comunidade
escolar.
5.2. Terão direito ao voto no processo de escolha democrática
de diretores e vice diretores para as unidades escolares da rede municipal de
Maravilhas:
I. alunos regularmente matriculados, com idade mínima de 16
(dezesseis) anos completos;
II. pais ou guardiões de alunos com idade inferior a 16
(dezesseis) anos completos, na proporção de um voto por aluno,
não superior a um voto por pessoa;
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III. os profissionais, efetivos ou não, vinculados ao setor de
educação do Município de Maravilhas.
5.3. O voto será secreto e cada voto terá peso igual, não sendo
admitida proporção ou peso desigual entre os votos.
5.4. A data da captação dos votos será divulgada pela Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Turismo.
5.5. O exercício do voto será facultativo.
5.6. Após a apuração dos votos, será divulgada listagem, em
ordem decrescente de número de votos, dos candidatos submetidos ao sufrágio.
5.6.1. Proclamado o resultado da consulta popular, qualquer
eleitor poderá interpor recurso junto à COMISSÃO, após o encerramento das
votações e no prazo de até 02 (dois) dias, mediante petição escrita e protocolada
pessoalmente junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo.
5.6.1.1. O recurso será apreciado na forma do item 4.7.1 (e subitens) deste Edital.
5.7. Serão considerados habilitados para a próxima etapa os 10
(dez) primeiros candidatos mais votados, e os demais serão desclassificados.
5.7.1. Se houver empate entre candidatos posicionados no 10°
(décimo) lugar, será considerado habilitado o candidato mais velho, sendo
desclassificados os demais.
5.8. Apurados os votos e divulgados os resultados, a comissão
encaminhará ao Chefe do Poder Executivo, a listagem com os candidatos
habilitados no processo de escolha popular.
6. DA DELIBERAÇÃO FINAL DO PODER EXECUTIVO
6.1. A deliberação do Poder Executivo, após encerradas as
etapas anteriores, constituirá a etapa final do processo de escolha de diretores
e vice diretores das unidades escolares do Município de Maravilhas.
6.2. O chefe do Poder Executivo municipal escolherá,
exclusivamente dentre os habilitados no processo de escolha popular, conforme
as regras estipuladas neste Edital, o(a)(s) servidor(es)(as) que ocupará(ão) a(s)
vaga(s) de direção ou vice direção da(s) unidade(s) escolar(es) existente(s) no
Município de Maravilhas — MG.
6.3. O mandato do diretor e vice-diretor terá duração de até 02
(dois) anos, sendo permitida 01 (uma) recondução, mediante decisão expressa
do chefe do Poder Executivo Municipal.
6.4. Os candidatos não escolhidos pelo chefe do Poder
Executivo figurarão como suplentes pelo prazo previsto para o mandato a
se refere item anterior, até a finalização do prazo do processo de escolhsa
Sr
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O resultado de todas as etapas do processo serão
divulgadas no sítio eletrônico do Município de Maravilhas — MG, bem como será
afixado nos quadros de aviso da Secretaria Municipal de Educação e da(s)
unidade(s) escolar(es) envolvida(s).
7.2. Os demais trâmites para a nomeação e posse dos diretores
e vice diretores ficarão a cargo do Departamento Pessoal e da própria
Administração Municipal.
7.3. As ocorrências não previstas neste edital, os casos omissos
duvidosos
serão resolvidos pela PRESIDENTE da COMISSÃO DE
e os casos
HABILITAÇÃO E PROCESSO DE CONSULTA COMUNITÁRIA DE
CANDIDATOS AOS CARGOS DE DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO DAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARAVILHAS — MG, se a
situação concreta não demandar atuação direta da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Turismo ou, então, do Prefeito Municipal de Maravilhas.
Maravilhas, 03 de novemb

Øe 2022.

Davi dPaúIa Alves
resid
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Protocolo n°

A pessoa abaixo qualificada vem, respeitosamente, perante a COMISSÃO DE
HABILITAÇÃO E PROCESSO DE CONSULTA COMUNITÁRIA DE
CANDIDATOS AOS CARGOS DE DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO DAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARAVILHAS — MG, requerer à
sua inscrição para concorrer à vaga de DIREÇÃO OU VICE DIREÇÃO de uma
das unidades escolares do Município de Maravilhas.
DATA NASCIMENTO

NOME COMPLETO

NUMERO DO RG

NUMERO DO CPF

ENDEREÇO COMPLETO

CARGO EFETIVO OCUPADO NO MUNICIPIO DE MARAVILHAS

ESTADO CIVIL

TELEFONE:

Maravilhas,

de novembro de 2022.

Assinatura do(a) candidato(a)

PROCESSO DE ESCOLHA DEMOCRÁTICA DE DIRETORES E VICE
DIRETORES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE MARAVILHAS
— EDITAL 01/2022
NOME:

PROCESSO DE ESCOLHA DEMOCRÁTICA DE DIRETORES E VICE DIRETORES
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE MARAVILHAS — EDITAL 01/2022
Comprovante de Protocolo n°
Assinatura do Servidor responsável pelo recebimento da inscrição:
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ANEXO II
BAREMA DE PONTUAÇÃO
N2 Inscrição:

Candidato:

CRITÉRIO

a)

Curso Superior (Licenciatura)

b)

Curso Superior (Bacharelado)

c)

Curso Superior (Graduação
Tecnológica)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Capacitação ou Extensão em
gestão ou direção escolar (Carga
horária mínima: 60h)
Capacitação ou Extensão em
supervisão e/ou orientação escolar
(Carga horária mínima: 60h)
Capacitação ou Extensão em curso
com disciplina voltada à docência
(Carga horária mínima: 60h)
Pós-Graduação lato sensu
(Especialização) com disciplina
voltada à docência, supervisão,
orientação e/ou inspeção escolar
(Carga Horária Mínima: 360h)
Pós-Graduação lato sensu
(Especialização) em gestão ou
direção escolar (Carga Horária
Mínima: 360h)
Mestrado Acadêmico com disciplina
voltada à docência, supervisão,
orientação, inspeção ou direção
escolar

MEIO(S) DE
COMPROVAÇÃO

Diploma expedido por
instituição reconhecida
pelo MEC ou órgão
competente OU Histórico
escolar com certidão de
conclusão de curso, caso
o diploma ainda não tenha
sido expedido.
Diploma expedido por
instituição reconhecida
pelo MEC ou órgão
competente OU Histórico
escolar com certidão de
conclusão de curso, caso
o diploma ainda não tenha
sido expedido.
Diploma expedido por
instituição reconhecida
pelo MEC ou órgão
competente OU Histórico
escolar com certidão de
conclusão de curso, caso
o diploma ainda não tenha
sido expedido.
Certificado expedido por
aojudnetoenasoinmoEC
credenciada
ou órgão competente
Certificado expedido por
om
credinesntictuoitojudnetoenasoinm
ou órgão competente
Certificado expedido por
credinesntictulaitojudnetoenasoinmoEC
ou órgão competente
Certificado expedido por
instituição de ensino
credenciada junto ao MEC
ou órgão competente

Certificado expedido por
instituição de ensino
credenciada junto ao MEC
ou órgão competente
Diploma expedido por
instituição de ensino
reconhecida pela CAPES,
ou certificado de
conclusão e histórico (caso
o diploma ainda não tenha
sido expedido).

PONTUAÇÃO
A SER
PREENCHIDA
PELO CANDIDATO
(o candidato deve
'
.
obrigatonamente
preencher a
pontuação relativa
a seus títulos)

PONTUAÇÃO
ATRIBUÍDA PELA
COMISSÃO (este
campo não pode
ser preenchido
pelo candidato)

MUNICÍPIO DE MARAVILHAS
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo
Rua: Monsenhor Fernando, n° 85, Centro Maravilhas-MG Cep: 35666-000
Tel. (37) 3272-1504 - Email: educacao@maravilhas.mg.gov.br

í)

k)

1)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

Doutorado com disciplina voltada à
docência, supervisão, orientação,
inspeção ou direção escolar
Tempo de atuação em direção ou
vice direção escolar (inclusive
coordenação) em instituição escolar
da rede municipal de Maravilhas —
MG
Tempo de atuação em supervisão,
orientação ou inspeção escolar em
unidade escolar municipal de
Maravilhas — MG
Tempo de atuação em regência
escolar em unidade escolar
municipal de Maravilhas — MG
Tempo de atuação em qualquer
cargo municipal, na área de
educação da rede municipal de
ensino de Maravilhas
Tempo de atuação em gestão
escolar (direção e/ou vice direção)
em instituição não vinculada ao
Município de Maravilhas — MG
Tempo de atuação em regência
escolar em instituição não
vinculada à rede municipal de
Maravilhas — MG
Ausência de penalidades
administrativas nos últimos 15
(quinze) anos de efetivo exercício
de cargo ou função pública
Ausência de penalidades
administrativas nos últimos 10 (dez)
anos de efetivo exercício de cargo
ou função pública
Ausência de penalidades
administrativas nos últimos 05
(cinco) anos de efetivo exercício de
cargo ou função pública

Diploma expedido por
ensino
innshfitetiçãot: ae
pela CAPES,
ou certificado de
conclusão e histórico (caso
o diploma ainda não tenha
sido expedido).

Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Municipio de Maravilhas.

Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Municipio de Maravilhas
Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Município de Maravilhas
Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Municipio de Maravilhas

Certidão expedida pelo
órgão competente.

Certidão expedida pelo
órgão competente.

Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Municipio de Maravilhas,

Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Municipio de Maravilhas.

Certidão expedida pelo
Departamento Pessoal do
Municipio de Maravilhas.

PONTUAÇÃO TOTAL:

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO
Candidato:

N° Insc.:

SITUAÇÃO DO CANDIDATO:

j

HABILITADO

Visto da Comissão:

( ) NÃO HABILITADO

