
 

Ficha de Inscrição para o Processo Seletivo 
Simplificado para Professor Substituto do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico  
EDITAL Nº 092, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015 

Área:  
(   ) Geografia (40h)    
(   ) Informática: Programação Orientada a Objetos/Programação Web (20h) 
(   ) Informática: Redes de Computadores (20h) 
 

Dados Pessoais: 
Nome do Candidato:  
Sexo:      (   ) M      (   ) F Data de nascimento:  
RG: CPF: PIS: 
Nome da mãe: 
Endereço:  
N°: Complemento: Bairro: 
Cidade: UF: CEP: 
Telefone residencial: Telefone comercial: 
Telefone celular: E-mail: 
Área de Conhecimento: 
Titulação: (   )graduação       (   )especialização       (   )mestrado       (   )doutorado 
 

Documentação: 
1. Nacionalidade brasileira:      (   ) Sim       (   ) Não 
2. Nacionalidade estrangeira, com comprovada condição de igualdade e gozo dos direitos políticos: 

      (   ) Sim       (   ) Não  
3. Quite com as obrigações eleitorais:    (   ) Sim       (   ) Não 
4. Quite com as obrigações militares (sexo masculino):  (   ) Sim       (   ) Não 
5. Cópia legível da carteira de Identidade e CPF:   (   ) Sim       (   ) Não 
6. Cópia legível do comprovante de residência:   (   ) Sim       (   ) Não 
7. Cópia legível (frente e verso) do diploma de conclusão de curso superior e demais documentos 

referentes ao requisito mínimo exigido:    (   ) Sim       (   ) Não 
8. Cópia do curriculum vitae documentado:   (   ) Sim       (   ) Não 

 

Estou ciente dos critérios do processo seletivo. 

____________________________________________  

Assinatura do candidato   

 

Informações Adicionais: 
1. O candidato é responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas no requerimento de 

inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou do não preenchimento de qualquer 
campo. 

2. A inscrição poderá ser efetuada por terceiros. A procuração deverá ser com finalidade específica para 
inscrição do processo seletivo para professor substituto, não havendo necessidade de reconhecimento 
de firma em cartório. 

3. A inscrição no processo seletivo implica, desde logo, o reconhecimento e a tácita aceitação, pelo 
candidato, das condições estabelecidas. 

4. Não será admitida, sob nenhuma hipótese, complementação documental fora do prazo de inscrição. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO DE ENTREGA 
Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto – Área: (   ) Geografia (   ) Informática: Programação 

Orientada a Objetos/Programação Web (   ) Informática: Redes de Computadores 
Nome: _____________________________________________________________________ Data: _____/_____/_____. 

 
Assinatura do recebedor 


