
ANEXO ÚNICO

INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE: ____________________________ 

FICHA DE INSCRIÇÃO N° ____________

Nome Completo: __________________________________________________

Sexo: M ( ) F ( )  Data Nasc.: ____/____/_____

Endereço: _____________________________________________ n° ______

Bairro: ______________________ Cidade: __________________ UF: ______

CEP: ___________________ Cidade Nasc.: __________________ UF: ______

Telefones: ____________________________________________

RG: _________________________ CPF: ____________________________

Título de Eleitor: ___________________ Zona: _______ Seção: ______

Nacionalidade: ______________________ Estado Civil: _________________

Candidato portador de deficiência (PD): ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, descrever abaixo a necessidade de algum tipo ou atendimento necessário (se for o  
caso).
Observações: _____________________________________________________

O  abaixo  assinado  vem  requerer  à  Prefeitura  Municipal  de  João  Neiva  sua  inscrição  no 
Processo Seletivo para o cargo de _______________, declarando, sob as penas da lei, serem 
verdadeiras todas as informações prestadas nesta Ficha de Inscrição e estando de acordo com 
o regulamento do Processo Seletivo.
Declara, ainda, ter conhecimento das exigências mínimas previstas no Edital que regulamenta o 
Processo Seletivo Simplificado, que aceita e atende a todos os requisitos mínimos e condições 
estabelecidas para o exercício do cargo, comprometendo-se, ainda, à sua devida comprovação, 
quando exigida, sob pena de não o fazendo, tornar-se insubsistente sua inscrição, sem prejuízo 
das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração.

______________________________________
Local e data

_______________________________
Assinatura do Candidato

...............................................................................................................................
Prefeitura Municipal de João Neiva

Estado do Espírito Santo
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 010/2012

CARGO: ________________________
Protocolo de Inscrição n°: ______________

Nome do Candidato: ________________________________________
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Prefeitura Municipal de João Neiva
Estado do Espírito Santo

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 010/2012
CARGO: ________________________

Protocolo de Inscrição n°: ______________

Nome do Candidato: ________________________________________

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE 

1 - cópia do CPF;________
2 - cópia da Carteira de identidade;_______
3 - cópia do comprovante de residência;______
4 -  cópia da documentação que comprove a exigência mínima como pré-requisito,  ou seja,  
cópia da carteira de Trabalho (CTPS) devidamente anotada e/ou atestado/declaração emitido 
por órgão público, caso o serviço esteja sendo ou tenha sido prestado ao Poder Público;______
6 - cópia da CNH categoria “B”;_____
7 - cópia da documentação que comprove experiência profissional no trabalho do cargo inscrito,  
para fins de contagem de pontos para classificação. ______
8 - cópia do  Diploma, Histórico Escolar ou Declaração Escolar que comprove a escolaridade 
mínima exigida.______

João Neiva – ES,____ de________de 2012.

_______________________________
Assinatura do servidor 
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