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ANEXO I- REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL N.º 664/2013 

(   )  01 - MÉDICO – HORISTA - Área Clín. Médica 

(   )  02 - MÉDICO – Espec. Angiologia 
(   )  03 - MÉDICO – Espec. Endocrinologia 

(   )  04 - MÉDICO – Espec. Hematologia 
(   )  05 - MÉDICO – Espec. Psiquiatria 
(   )  06 - MÉDICO – Espec. Ultrassonografia 

ANEXAR CURRÍCULO VITAE DOCUMENTADO. OBS: Só serão considerados, para efeito de pontuação as 

informações que forem comprovadas com cópias dos documentos mencionados em currículo, no ato da inscrição. 

Nome do Candidato: 

 
Endereço (Rua / Avenida) Nº 

  
Complemento (apto., bloco, etc.) 

 
Bairro CEP Cidade Est. 

    
E-mail:  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE  
NASCIMENT

O 
 SEXO  ESTADO CIVIL  Nº FILHOS 

NÚMERO UF  DIA MÊS 
A
N
O 

 M F  CASADO  VIÚVO   

MENORES DE 
18 ANOS 

          SOLTEIRO  OUTROS    

CPF nº: 

 

TELEFONE COM DDD  
Portador de deficiência física ? SIM  NÃO    Res.  

Qual?  Cel.  
REQUERIMENTO 

Requer sua inscrição neste processo seletivo e para tanto declara sob as penas da Lei: 

 Que os dados anotados neste requerimento são verdadeiros; 

 Estar ciente de que não será admitido no emprego se não provar sua habilitação legal, independente de classificação obtida; 

 Estar ciente de que para sua admissão, será submetido a exames médicos pré admissionais realizados pela municipalidade ou 
sua ordem, de caráter eliminatório, que avaliará sua capacidade física, psicológicas e mentais, ao desempenho das tarefas 
relativas ao emprego a que concorre; 

 Estar em dia com suas obrigações militares; 

 Que está em gozo de seus direitos civis, políticos e eleitorais; 

 Que possui boa saúde física e mental e não é portador de deficiência incompatível com o exercício das funções atinentes ao 
emprego a que concorre; 

 Que não sofreu no exercício de função pública, penalidade por atos desabonadores, e dela não foi demitido por Justa Causa ou 
exonerado a bem do serviço público; 

 Que não é aposentado por invalidez e nem se encontra em idade de aposentadoria compulsória nos termos do artigo 40 inciso II 
da Constituição Federal; 

 Que sob as penas de lei não tem antecedentes criminais; 

 Que tem pleno conhecimento das normas que regem o presente processo seletivo e a elas se submete e está ciente que a 
inexatidão das informações ora prestadas, ainda que verificadas posteriormente, ocasionarão sua eliminação do processo 
seletivo, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal; 

 Que as contratações serão realizadas por prazo determinado, de acordo com a Lei Municipal n.º 5.614 de 11 de maio de 2.001, 
alterada pela Lei 7.829 de 29 de novembro de 2012. 

 
ARARAQUARA – SP, _______/________/2013                  ___________________________ 
               (assinatura) 


