
 
ANEXO IV 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Inscrição nº. 
Deficiente Físico: (  ) NÃO    (  ) SIM.  QUAL? 
Função Pretendida:   (  )Técnico Nível Superior (ANALISTA DE SISTEMAS)   
                                 (  )Técnico Nível Médio (ATENDENTE 40H) 
                                (  )Técnico Nível Médio (ATENDENTE 30H) 
Nome Completo: 
Filiação: 
Pai: 
Mãe: 
Dados pessoais 
RG Nº:                                  Órgão Emissor:                     Data de Expedição: 



CPF:                                      Nº de Registro no Conselho: 
Data de Nascimento:                                                          Sexo: M (   )   F (   ) 
Nacionalidade:                                                                   Naturalidade:          
Endereço: 
Rua:                                                            
                                                    Nº:                        Complemento:            
Contatos 
Telefone Residencial:                                                         Telefone Celular: 
E-mail: 
Dados Curriculares: 

 
Dados 
(a serem preenchidos pelo candidato) 

Pontuação 
(a ser preenchida pela 
comissão examinadora) 

                                       Ensino Médio  
Instituição:___________________________________________ 
Conclusão:_______________________ 
 

 

Ensino Superior  
Graduação: _____________________________________________ 
Instituição: ______________________________________________ 
Início: ____________ Conclusão: ____________________________ 
(    ) Em curso 

 

Graduação: _____________________________________________ 
Instituição: ______________________________________________ 
Início: ____________ Conclusão: ____________________________ 
 

 

Especialização ou MBA  
Curso: _________________________________________________ 
Instituição: ______________________________________________ 
Título da Monografia de conclusão:___________________________ 
_______________________________________________________ 
 

 

Curso: _________________________________________________ 
Instituição: ______________________________________________ 
Título da Monografia de conclusão:___________________________ 
_______________________________________________________ 
 

 

Mestrado  
Curso: _________________________________________________ 
Instituição: ______________________________________________ 
Título da Dissertação: _____________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

 

Experiência Profissional  
Empresa/Órgão: __________________________________________ 
Função: _________________________________________________ 
Admissão: ___/___/___    Demissão: ___/___/____ 
Atividade desenvolvida: ____________________________________  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

 

Empresa/Órgão: __________________________________________ 
Função: _________________________________________________ 
Admissão: ___/___/___    Demissão: ___/___/____ 
Atividade desenvolvida: ____________________________________  
________________________________________________________ 

 



________________________________________________________ 
 
Empresa/Órgão: __________________________________________ 
Função: _________________________________________________ 
Admissão: ___/___/___    Demissão: ___/___/____ 
Atividade desenvolvida: ____________________________________  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

 

Empresa/Órgão: __________________________________________ 
Função: _________________________________________________ 
Admissão: ___/___/___    Demissão: ___/___/____ 
Atividade desenvolvida: ____________________________________  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

 

Empresa/Órgão: __________________________________________ 
Função: _________________________________________________ 
Admissão: ___/___/___    Demissão: ___/___/____ 
Atividade desenvolvida: ____________________________________  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

 

Curso de extensão/atualização e participação em seminários/congressos 
Instituição: _______________________________________________ 
Curso/Congresso___________________________________________ 
Área: ____________________________________________________ 
Carga Horária: ____________________________________________ 
 

 

Instituição: _______________________________________________ 
Curso/Congresso___________________________________________ 
Área: ____________________________________________________ 
Carga Horária: ____________________________________________ 
 

 

Instituição: _______________________________________________ 
Curso/Congresso___________________________________________ 
Área: ____________________________________________________ 
Carga Horária: ____________________________________________ 
 

 

Instituição: _______________________________________________ 
Curso/Congresso___________________________________________ 
Área: ____________________________________________________ 
Carga Horária: ____________________________________________ 
 

 

Instituição: _______________________________________________ 
Curso/Congresso___________________________________________ 
Área: ____________________________________________________ 
Carga Horária: ____________________________________________ 
 

 

Instituição: _______________________________________________ 
Curso/Congresso___________________________________________ 
Área: ____________________________________________________ 
Carga Horária: ____________________________________________ 
 

 

Instituição: _______________________________________________ 
Curso/Congresso___________________________________________ 
Área: ____________________________________________________ 
Carga Horária: ____________________________________________ 

 



 
Instituição: _______________________________________________ 
Curso/Congresso___________________________________________ 
Área: ____________________________________________________ 
Carga Horária: ____________________________________________ 
 

 

Instituição: _______________________________________________ 
Curso/Congresso___________________________________________ 
Área: ____________________________________________________ 
Carga Horária: ____________________________________________ 
 

 

 
Observações / Informações Adicionais 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Declaro, para os devidos fins de direito, que as informações acima prestadas são verídicas. 
 
Salvador, ___ de _____________ de 2012. 
 
_______________________________ 
Nome: 
RG: 
CPF: 
Documentos juntados no ato da inscrição 
(    ) cópia do CPF 
(    ) cópia do RG 
(    ) cópia da carteira do conselho 
(    ) certificado de conclusão de ensino médio 
(    ) procuração (se a inscrição estiver sendo feita por representante) 
(    ) diploma de 1ª graduação em 
__________________________________________________________ 
(    ) diploma de 2ª graduação em 
__________________________________________________________ 
(    ) certificado de especialista em _______________________________________________________ 
(  ) diploma de mestre ou certificado de conclusão de mestrado acompanhado de ata de defesa de 
dissertação ________________________________________________________________________ 
( ) certificado de matrícula de curso graduação ou pós-graduação em andamento 
____________________________________________________________________________________ 
(   ) certificado de participação em curso ___________________________________________________ 
(   ) certificado de participação em curso __________________________________________________ 
(   ) certificado de participação em curso ___________________________________________________ 
(   ) certificado de participação em curso __________________________________________________ 
(   ) certificado de congressos, seminários e eventos  _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(   ) certificado de congressos, seminários e eventos  _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(   ) certificado de congressos, seminários e eventos  _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(   ) certificado de congressos, seminários e eventos  _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(   ) cópia autenticada da carteira de trabalho – fls. ___________________________________________ 
(   ) contrato de prestação de serviços com a empresa/órgão ___________________________________ 



(   ) portaria de nomeação e exoneração ou contracheques (para prova do tempo de serviço de servidor 
público) _____________________________________________________________________________ 
 
Outros documentos juntados: 
(   )________________________________________________________________________ 
(   )________________________________________________________________________ 
(   )________________________________________________________________________ 
(   )________________________________________________________________________ 
(   )________________________________________________________________________ 
 
Salvador, ____ de _____________ 2012 
 
Declaro que todas as informações por mim prestadas são verdadeiras e que entreguei os documentos acima 
referidos no ato da inscrição: 
 
_____________________________________ 
Assinatura do candidato ou procurador 
 
Declaro que fiz a inscrição do candidato e recebi os documentos acima referidos: 
 
____________________________________________ 
Assinatura do servidor responsável pela inscrição do candidato. 
 

 
Anexo V 
 
MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
Através do presente instrumento particular de procuração, nomeio e constituo 
___________________________________________________(nome do procurador), 
CPF___________________, RG________________, para o fim específico de me inscrever no Processo 
Seletivo Simplificado em REDA a ser realizado pela SJCDH Secretaria de Cidadania, Justiça e Direitos 
Humanos, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários para tal fim, inclusive prestar declarações, 
fazer requerimentos e outros afins. 
 
Salvador, _____ de_____________________de 2012 
 
________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTADO 
CPF: 
 
Anexo VI 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA 
 
Técnico Nível Médio (Atendente 40 horas) 
 
NOÇÕES DE DIREITO DO CONSUMIDOR 
 
A Relação de Consumo. Conceitos: consumidor padrão e equiparados, fornecedores, produtos e serviços. Da 
Política Nacional de Relações de Consumo. Dos Direitos Básicos do Consumidor. Da Responsabilidade pelo 
Fato de Produtos e do Serviço. Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço. Garantia legal e 
contratual. Da oferta. Da Publicidade. Das Práticas Abusivas. Da Cobrança de Dívidas. Dos Bancos de 
Dados e Cadastro de Consumidores. Da Proteção Contratual. Das Sanções administrativas do CDC. 
Contratos consumeristas: empréstimos consignados, financiamentos, fornecimento de água e energia elétrica, 
telefonia, planos de saúde, educação. Decreto Federal nº. 2.181/90. 
 
Técnico Nível Médio (Atendente 30 horas) 



 
NOÇÕES DE DIREITO DO CONSUMIDOR 
 
A Relação de Consumo. Conceitos: consumidor padrão e equiparados, fornecedores, produtos e serviços. Da 
Política Nacional de Relações de Consumo. Dos Direitos Básicos do Consumidor. Da Responsabilidade pelo 
Fato de Produtos e do Serviço. Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço. Garantia legal e 
contratual. Da oferta. Da Publicidade. Das Práticas Abusivas. Da Cobrança de Dívidas. Dos Bancos de 
Dados e Cadastro de Consumidores. Da Proteção Contratual. Das Sanções administrativas do CDC. 
Contratos consumeristas: empréstimos consignados, financiamentos, fornecimento de água e energia elétrica, 
telefonia, planos de saúde, educação. Decreto Federal nº 2.181/90. 
 


