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EDITAL N.º 001/2017 

 

Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2017 (ADM 2017-2020) 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA, Estado do Espírito, torna pública a 

abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado à posterior 

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, 

seguindo a ordem sequencial de classificação, conforme a necessidade da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural, desde  que estejam em conformidade com as normas 

contidas no presente Edital. 

 

1- DO OBJETIVO DO CONTRATO 

 

O Presente processo seletivo a que se refere este Edital destina-se a suprir carência 

temporária de profissionais para o exercício dos serviços administrativos na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural de Atílio Vivacqua, para desenvolver atividades afins, 

no cargo de MECÂNICO, OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, OPERADOR DE 

TRATOR AGRÍCOLA e TÉCNICO AGRÍCOLA. 

 

1.1- A descrição sumária da função é a mesma contida na Estrutura Administrativa deste 

município, e outras correlatas conforme a necessidade da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural. 

 

1.2-Compreende-se como Processo Seletivo: a inscrição, a classificação, a chamada e a 

contratação. 

 

2- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

2.1- A vigência do contrato de trabalho será de 06 (seis) meses, podendo ser o mesmo 

prorrogado por igual período. 

 

3- DA CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

3.1 – Ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, caberá a responsabilidade de 

providência e comunicação de cessação da designação temporária que ocorrer antes do 

término previsto, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir do fato que provocar a  

cessação, sendo  indispensável  à  assinatura  do  contratado dispensado no instrumento de 

comunicação. 
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4- DAS VAGAS 

 

4.1– O número de vagas de que trata o presente edital, serão as existentes na data da 

convocação e as que vierem a surgir de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Rural do Município de Atílio Vivacqua. (CADASTRO DE RESERVAS). 

 

5 – DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1– A ficha de inscrição para o Processo Seletivo em Designação Temporária (que se 

encontra no Anexo IV deste edital) deverá ser impressa pelo candidato preenchida com as 

informações nela pedida, anexada junto aos documentos necessários ao cargo pleiteado, que 

deverão estar dentro de um envelope lacrado a ser entregue a Comissão Organizadora para 

formalização da mesma no período de: 19/07/2017 a 21/07/2017 , no horário de 08h30min 

as 10h30min e das 13h30min às 15h30min horas, na Secretaria  Municipal de 

Desenvolvimento Rural, situada á Av Capitão Jovino Alves Pedra, s/nº., Niteroi, Atílio 

Vivacqua – ES, (antigo parque de Exposições “SCARPÃO”). 

 

5.1.1 - O candidato deverá comparecer a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 

nos dias e horários descritos no item 5.1 com envelope contendo a Ficha de Inscrição, 

cópia da Identidade, bem como comprovante de escolaridade e todos os Títulos nela 

declarados. O envelope lacrado deverá ainda conter no lado de fora a descrição do cargo 

pleiteado (que se encontra no anexo V) e o nome do candidato. 

 

5.1.2 - Não haverá posto de preenchimento de inscrição e nem conferência de 

documentos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. 

 

5.1.3 – Cada candidato poderá fazer apenas 1 (uma) inscrição. 

 

5.1.4 – São requisitos para inscrição: 

a) Ter nacionalidade brasileira;  

b) Ter na data de encerramento das inscrições a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

c) Possuir habilitação em ensino fundamental completo ou ensino médio completo ou, de 

acordo com o cargo pleiteado, e demais qualificações requeridas no processo seletivo 

quando da contratação; 

d) Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com elas; 

e) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar; 

g) Gozar de boa saúde física e mental; 

h) Possuir carteira de Habilitação na categoria(AB) 

i) Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta e indireta, 

de qualquer dos poderes da união, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
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j) Não registrar antecedentes criminais contra a administração pública; 

k) Não ter outro vínculo de cargo, emprego ou função pública; 

l) Não se enquadrar nas vedações relativas à acumulação de cargo público, contidas nos 

incisos XVI e XVII e § 10 do art. 37 da Constituição Federal de 1988, alteradas pela 

Emenda Constitucional nº 19/98, e no Decreto 2724-R, de 06/04/2011, publicado no D. O. de 

07/04/2011. 

 

5.3 – Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão (que se encontra 

no Anexo IV deste Edital), em letra legível, não podendo haver rasuras ou emendas, 

nem omissão de dados nele solicitados, entrega da Titulação e do Tempo de Serviço 

(Experiência Profissional) junto com a Ficha de Inscrição. 

 

5.3.1- Não serão aceitas em hipótese alguma, inscrições por via postal, por fax, ou fora do 

período estabelecido neste edital. 

 

5.3.2- O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 

prestadas por seu procurador. 

 

5.3.3- A inscrição, a entrega do envelope contendo a Ficha de Inscrição, cópia da 

identidade, o Comprovante de Escolaridade e os Títulos, bem como todas as informações 

prestadas quando feito por procuração são de total responsabilidade do candidato, devendo 

o procurador no ato em que comparecer apresentar documento que o ateste como tal. 

 

5.3.4 - A inscrição é gratuita. 

 

6- DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1  -  O  Processo  de classificação  será  realizado  em  02  (duas)  etapas  e consistirá de 

Prova de avaliação de títulos e Experiência Profissional. 

 

6.1.1- Considera-se Experiência Profissional toda atividade desenvolvida no cargo/função 

pleiteado. 

 

6.1.2- A Experiência Profissional deverá ser comprovada da seguinte forma: 

 

6.1.3- Na Administração Pública Municipal: O atestado e ou declaração de efetivo exercício, 

que deverá ser expedido  pelo setor de RH (Recursos Humanos) devidamente assinadas e 

carimbadas, especificando o cargo/função e o período em que o candidato exerceu a função. 

 

6.1.4  -  Na  Administração  Pública  Estadual  e/ou  Federal:  O  atestado  e  ou declaração 

de efetivo exercício, deverá ser expedido pelo setor de RH (Recursos Humanos)  
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devidamente  assinadas  e  carimbadas, especificando  o cargo/função e o período em que o 

candidato exerceu a função. 

 

6.1.5 - Na Empresa Privada: A comprovação deverá ser feita com a Carteira de Trabalho e 

previdência Social. O candidato deverá entregar cópia da página que contém a 

identificação do trabalhador e da página do contrato de trabalho. Estando o contrato em 

aberto (sem registro da data da saída) o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar 

declaração da empresa atestando a sua permanência na função. O não atendimento a 

este quesito, implicará a atribuição de 0 (zero) ponto no documento apresentado. 

 

6.2- A lista de classificação dos candidatos inscritos será divulgada na forma da Lei Orgânica 

do Município de Atílio Vivacqua. 

 

7- DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1-  O  Processo  de  classificação  será  realizado  em  02  (duas)  etapas  e consistirá de 

Prova de avaliação de títulos e experiência profissional. 

 

7.2  – Considera-se  experiência  profissional  toda  atividade  desenvolvida  no cargo/função 

pleiteado. 

 

7.2.1 – Na Avaliação serão considerados os seguintes itens: 

a)  Os Títulos; 

b)  O tempo de Exercício Profissional no cargo pleiteado. 

 

8 – DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

8.1 – O critério para contagem da Experiência Profissional são os descritos no Anexo. 

 

8.2 - Não será computado o tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um 

cargo. 

 

8.2.1 – A Experiência Profissional já computada na aposentadoria, não será considerada 

para contagem de pontos no Processo Seletivo. 

 

9- DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE 

 

9.1- A classificação final do candidato consistirá na somatória da avaliação de Títulos e da 

Experiência Profissional descrito na ficha de inscrição do candidato. 

 

9.2-Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final. 
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9.3- Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de 

prioridade: 

 

a) O candidato que obtiver maior número de pontos nos títulos; 

b) O candidato que obtiver maior número   de   pontos   na   Experiência Profissional; 

c) O candidato com maior idade. 

 

10- DO RECURSO 

 

10.1- Os pedidos de recurso dos resultados da classificação deverão ser dirigidos, por escrito 

à Comissão do Processo Seletivo, protocolados na Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua, 

situada à Praça José Valentim Lopes, Nº 02, Centro, Atílio Vivacqua, ES, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, imediatamente após a divulgação oficial da classificação. 

 

10.2- Os pedidos de recurso que forem apresentados fora do prazo não serão reconhecidos. 

 

10.3 - Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão 

imediatamente indeferidos. 

 

10.4- Os pedidos de recursos serão julgados, no prazo de até 02 (dois) dias após o término 

do prazo do recurso. 

 

11- DA CONVOCAÇÃO 

 

11.1- A convocação dos classificados será efetuada pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural, de acordo com a classificação e necessidade da administração, 

conforme descrito no Anexo III deste Edital, devendo o candidato apresentar nas datas da 

contratação os documentos seguintes, que serão utilizados para formalização do contrato do 

candidato convocado dentro das vagas: 

 

a) Cópia simples da Carteira de Identidade;  

b) Cópia simples da Carteira de Trabalho;  

c) Cópia simples do CPF; 

d) Cópia simples do Título de Eleitor e Comprovante de Quitação Eleitoral; 

e) Certidão de Bons Antecedentes Criminais; 

f) Cópia simples da Certidão de Casamento; 

g) Cópia simples da Certidão dos filhos menores de 18 anos; 

h) Cópia simples do Comprovante de Residência; 

i) Cópia simples do Nº de Inscrição no PIS/PASEP; 

j) Carteira Nacional de Habilitação; 

l) Foto 3x4. 
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11.1.1 – Deverá o candidato convocado apresentar o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional 

no prazo estipulado pela Secretaria  Municipal de Desenvolvimento Rural. 

 

11.1.2– Não haverá  conferencia de documentos pela mesa receptora no ato da inscrição 

e da convocação. 

 

11.1.3 – Não será admitida a apresentação de documentos posteriormente a data 

especificada no Anexo III deste Edital. A não apresentação dos documentos conforme 

declarado na ficha de inscrição e nas datas previstas por esse Edital acarretará na 

desclassificação imediata do candidato. 

 

11.2  -  O  não  comparecimento  do  candidato  classificado  na  chamada implicará na 

automática eliminação do candidato e chamada do candidato seguinte. 

 

11.3 - A desistência do candidato na chamada pela ordem de classificação será 

documentada pela Comissão do Processo Seletivo, assinada pelo candidato desistente, que 

passará a ocupar o final da lista. 

 

12- DA REMUNERAÇÃO 

 

12.1- O servidor público contratado em razão deste Edital será regido por Lei Municipal 

específica. 

 

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

13.1-  As  irregularidades  constantes  no  processo  seletivo  serão  objeto  de sindicância e 

os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei. 

 

13.2- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do processo Seletivo, juntamente 

com o órgão de Recursos Humanos e em última instância pelo Prefeito Municipal, 

observados os princípios e normas que regem a administração pública. 

 

13.3- Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste 

Edital. 

 

13.4- Concluído o processo de seleção de que trata este Edital, sempre que necessário a 

Comissão Municipal responsável pelo Processo Seletivo, viabilizará nova convocação dos 

candidatos já classificados e não havendo mais candidatos  na  listagem  de  classificação  

a  Comissão  Municipal  do Processo Seletivo promoverá abertura de Cadastro Reserva. 

 

14- DAS IRREGULARIDADES 
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14.1 – Eventuais irregularidades constantes no processo de seleção e contratação de 

profissionais para atuarem na administração pública municipal em regime de designação  

temporária  serão  objeto  de  sindicância,  e  os infratores estarão sujeitos às penalidades 

previstas na lei. 

 

15- DO CRONOGRAMA DE AÇÕES: 

 

15.1- O Cronograma de Ações encontra-se no Anexo III deste Edital. 

 

15.2-O cronograma poderá ser modificado a critério da Comissão diante de fatos de 

relevante interesse público ou atraso na realização das fases programadas. 

 

Atílio Vivacqua, ES, 10 de julho de 2017. 

 

 
 
 

______________________________________ 
MAURIO SERGIO LISTO COSTA 

PRESIDENTE 

 

_____________________________________           _______________________________ 

JOELMA CARVALHO DOS SANTOS BARROS            ARY OSVALDO DA SILVA SANTOS 

1º SECRETÁRIO                                           2º SECRETÁRIO 

 

 

 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL 

 

_______________________________________ 

Almir Lima Barros 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

 

CARGO: MECÂNICO Desempenhar orientando as tarefas de montagem, reparo e revisão de 

motoniveladoras, tratores, retroescavadeiras, pá carregadeiras e outras maquinas pesadas; 

desempenhar, orientando as tarefas de montagem, reparo e revisão de veículos leves e pesados e 

outras maquinas; acompanhar execução dos trabalhos, observando as operações e examinando as 

partes executadas; distribuir, orientar e executar tarefas de montagem, reparo e revisão de autos e 

caminhões, de natureza mais complexa, sempre que solicitado pela Chefia; supervisionar a guarda e 

conservação do equipamento e das ferramentas utilizadas: zelar pela limpeza e arrumação da 

oficina; orientar os servidores que auxiliem na execução de atribuições típicas da classe; executar 

outras tarefas por sua características se incluíam na sua tarefa de competência.  

REQUISITO MÍNIMO: Ensino Fundamental, capacitação específica, conhecimento e experiência 

na mecânica comprovada; conhecimento em suspensão.  

 

 

CARGO: OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA I - Executar trabalhos de 

terraplenagem, nivelamento, abaulamento, abrir valetas e cortar taludes; II – operar com rolos 

compressores, reboque e serviços agrícolas com tratores; III -proceder ao transporte de aterros; IV - 

executar serviços de pavimentação; V - providenciar o abastecimento de combustível, água e 

lubrificantes na máquina sob sua responsabilidade; VI - zelar pela conservação e limpeza da 

máquina sob sua responsabilidade; VII - comunicar ao superior hierárquico qualquer anomalia no 

funcionamento da máquina; VIII - efetuar serviços de coleta, distribuição de materiais, limpeza de 

areia e roçação; IX - executar serviços em qualquer área do município, de acordo com as 

solicitações; X - comunicar ao responsável a necessidade de reparos ou substituição de materiais e 

equipamentos de trabalho; XI - velar pela guarda, conservação e economia dos materiais a si 

confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; XII - 

guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do 

superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público; XIII –apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise; XIV - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas ao seu cargo. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelos 

superiores hierárquicos. 

REQUISITO MÍNIMO: Ensino Fundamental, experiência na função, habilitação exigida. 

 

CARGO: OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA – Executar e orientar serviços de lavração, 

adubação, gradagem e sulcagem mecânica; executar tarefas relativas a semeadura, aplicação de 

defensivos e colheita  mecânica; proceder e orientar serviços de montagem e desmontagem de 

implementos agrícolas; Proceder e orientar serviços de montagem e desmontagem de implementos 

agrícolas; conduzir veículos para transporte de cargas ou pessoas a serviço da Prefeitura Municipal; 

providenciar a lubrificação e o abastecimento de máquinas agrícolas e/ou veículos sob sua 
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responsabilidade; notificar ao superior imediato as irregularidades observadas nas máquinas 

agrícolas e/ou veículos sob sua responsabilidade; desempenhar outras atribuições que, por suas 

características se incluam na sua esfera de competência.  

REQUISITO MÍNIMO: Ensino Fundamental incompleto, experiência na função, habilitação exigida. 

 

 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA Executa tarefas de caráter técnico relativas à programação, 

assistência técnica e controle dos trabalhos agrícolas, orientando os agricultores nas tarefas de 

preparação dos solos, plantio, colheita e beneficiamento de espécies vegetais, combate parasitas e 

outras pragas, auxiliando os especialistas de formação superior no desenvolvimento da produção. 

DESCRIÇÃO DETALHADA Executa medições de áreas agrícolas; Orienta os agricultores e 

pecuaristas nas tarifas de preparação dos solos; Aloca curvas de nível e orienta a construção das 

mesmas; Faz o combate a parasitas e outras pragas; Orienta agricultores quanto ao manejo e 

conservação do solo e uso adequado dos defensivos; Repassa aos agricultores as novas 

tecnologias de cultivo, através de reuniões e técnicas de campo; Cadastra as propriedades rurais e 

manter atualizado o cadastro; Elabora o plano integrado da propriedade orientando o produtor 

quanto a aptidão de sua propriedade; Faz a coleta e análise de amostras de solo, realizando testes 

laboratoriais e outros, para determinar a composição da mesma e selecionar o fertilizante mais 

adequado; Prepara e orienta a preparação de pastagens ou forragens, utilizando técnicas agrícolas, 

para assegurar, tanto em quantidade como em qualidade, o alimento dos animais; Presta assistência 

técnica individual e coletiva, para produtores filiados às associações rurais; Realiza a demarcação 

de terraços e curvas de nível em projetos de conservação do solo; Elabora projetos comunitários 

para aquisição de equipamentos para melhoria da produtividade e projetos individuais para 

aquisição de esterqueira, proteção de fontes, etc; Faz a demarcação de terraços, enleiramento de 

pedras, levantamento topográfico por adequação de estradas rurais, levantamento topográfico para 

construção de açudes, demarcação de bigodes e passadores em estradas readequadas, projetos 

para construção de açudes, esterqueiras, silos, etc. Colabora com a limpeza e organização do local 

de trabalho. 

REQUISITO MÍNIMO: Ensino técnico-profissionalizante na área específica; Registro no Conselho 

Regional competente – seção Espírito Santo. Certificação de regularidade profissional no Conselho 

Regional, Habilitação. 
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ANEXO I 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

 

Discriminação Pontuação Máxima 

Experiência Profissional 24 

 

Discriminação Critérios e valor da Pontuação Pontuação 

Máxima 

Experiência profissional na função 

pleiteada.  

1,0 (um) ponto por mês trabalhado, até 

o limite de 02 (dois) anos. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaria Municipal de 

DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

 
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Av. Capitão Jovino Alves Pedra, s/nº - Niteroi - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490-000 

Telefone: (28) 3538-1057 | Email: agricultura@pmav.es.gov.br / semderma.av@gmail.com 
 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

TITULAÇÃO 

 

Disciminação Pontuação Máxima 

Titulação De acordo com os títulos apresentados 
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO OBSERVAÇÃO 
VALOR 

ATRIBUÍDO 

Curso na Área pleiteada,  com duração 

mínima de 120 horas. 

  

Apresentar 

apenas 1 curso. 
3,0 

Curso na Área pleiteada, com duração 

mínima de 80 horas. 

Apresentar 

apenas 1 curso. 
2,0 

Curso avulso, participação  em 

congressos simpósios com duração 

mínima de 60 horas. 

Apresentar 

apenas 1 curso. 
1,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 6,0 



 

 

 

 

 

 
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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Secretaria Municipal de 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

ANEXO III 

 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 

 

DATAS INSTÂNCIA PROCEDIMENTO 

10/07/2017 SEMDR Divulgação do Edital 

19/07/2017 

a 

21/07/2017 

SEMDR Período de Inscrição 

24/07/2017 SEMDR Divulgação da Listagem de Classificação 

27/07/2017 

a 

28/07/2017 

SEMDR Período de Recurso 

31/07/2017 
 

SEMDR 
Divulgação     da     Listagem     final     dos 

candidatos Após Análise de Recursos 

31/07/2017 SEMDR 
Divulgação das vagas e Convocação dos Candidatos. 

Início previsto para as 10:00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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Secretaria Municipal de 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

ANEXO IV 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PARA DT 2017/2020 

 

DADOS PESSOAIS  

 

 

 

 

Nome: _____________________________________________________________________________ 

Data de nascimento:  ____/___/______     Nacionalidade: _____________________   

RG: ___________________ Data de emissão: ____/___/______ Órgão emissor:                           UF: ____ 

CPF:                                                            Sexo: (       ) Masculino (       ) Feminino 

TELEFONE: (___)                                          E-MAIL:___________________________________________ 

DADOS DA FUNÇÃO PLEITEADA  
 

(     ) MECÂNICO                                                  (     ) OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDÁULICA        

(     ) OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA       (     ) TÉCNICO AGRÍCOLA                                                                                                             

TITULAÇÃO  

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO Quantidade Valor atribuído 

Curso  na  Área  pleiteada,  com duração mínima de 

120 horas. 

  

Curso  na  Área  pleiteada,  com duração mínima de 80 

horas. 

  

Curso  avulso,  participação  em  congressos  

simpósios  com duração mínima de 60 horas. 

  

TOTAL DE PONTOS   

TEMPO DE SERV IÇO  

DISCRIMINAÇÃO 
CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO 

TOTAL DE 

MESES 

 

 

PERÍODO 

Experiência Profissional na função 

pleiteada. 

1,0 (um) ponto por 

mês trabalhado,  até   

o  limite de 02 (dois) 

anos. 

 
 

___/___/____ a ___/___/____ 
 

___/___/____ a ___/___/____ 
 

___/___/____ a ___/___/____ 

 TOTAL DE PONTOS  

 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO:________________________________________________ 
 

 


