Requerimento/ficha de inscrição (Preencher a máquina ou em letra de forma)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IMBAÚ
No do concurso

Cargo Pleiteado

(Código e Descrição)

003/2010
Local do Exercício Funcional:

Nº desta inscrição

Foto 3 x 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ

Requerente (Nome)

__________
Data de nascto

Local de nascimento (Cidade e UF)

Estado civil

DEFICIENTE?

(

) SIM ( ) NAO

Espécie de documento apresentado para inscrição

a) Fotocópia autenticada da Cédula de
Identidade;

c) Comprovante de recolhimento nominal da
taxa de inscrição, conforme Edital.

b) 02 (duas) fotografias 3x4, idênticas e
recentes;
Endereço (rua, número, bairro, telefone)

Requer sua inscrição no CONCURSO PÚBLICO acima mencionado para o cargo acima
referido, declarando que conhece e se submete a todas as condições estipuladas no Edital, cuja cópia declara ter ciência e retirado
do site da Prefeitura Municipal de Imbaú, bem como retirada a cópia do Regulamento Geral de Concursos e das demais normas que
integram o Edital.
.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Data

Assinatura do candidato

-----------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
No do Concurso

Cargo pleiteado – (Denominação e Código)

003/2010
Nº desta inscrição

Requerente

Foto 3 x 4

________
IMBAÚ – PR – _______ de ________________ de 2010.
•

•

A data, o local e o horário da realização das provas objetivas/teóricas serão publicadas
no Diário Oficial do Município. É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito
acompanhar a publicação ou divulgação dos atos concernentes ao Concurso Público.
Comparecer ao local a ser indicado com 30 (trinta) minutos de antecedência, portando
cédula de identidade ou outro documento pessoal de identificação que contenha foto
e este comprovante de inscrição. Os portões do local de prova serão fechados,
impreterivelmente, 30 (trinta) minutos antes do horário de início das provas, não sendo
permitida a entrada ao local de provas de candidatos retardatários.
Trazer caneta esferográfica escrita grossa azul ou preta.

Visto:

______________________

IDEJURE

