
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Edital 01/2020 de Processo Seletivo Simplificado de apresentação de Títulos para formação de Cadastro 
Emergencial de Professores PEB I (Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais) e Professor de Educação 
Especial. 

Nome do Candidato: __________________________________________________________________________ 

Cargo/ Função para o qual se Inscreveu:___________________________________________________________ 

Número do RG_______________________ Órgão de emissão e UF _______CPF___________________________ 

Data de nascimento:___________________ Estado Civil:_________________ Telefone ____________________ 

Nome da mãe:_______________________________________________________________________________ 

Endereço ___________________________________________________________________________________ 

Município:______________________________ Estado:_______ E-mail: _________________________________ 

Possui alguma deficiência (   ) sim (   ) não 

À Comissão do Processo Seletivo Simplificado de apresentação de Títulos para formação de Cadastro Emergencial 
para Professores PEB I (Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais), e Professor de Educação Especial, 
tendo em vista o edital, venho apresentar documentos que atestam minhas qualificações, dando margem à 
contagem de pontos na prova de títulos conforme disposto no referido edital. 

Estou ciente de que os documentos entregues, não serão devolvidos em hipótese alguma, uma vez que serão 
anexados aos demais documentos relativos ao Processo Seletivo Simplificado. Ainda, declaro, para efeitos legais, 
que a falta ou incorreção de qualquer dos documentos que estiverem relacionados nesta ficha é de minha única 
responsabilidade, pois esta análise não será realizada no ato da entrega. 

Documento(s) entregue(s) (numerar o documento de acordo com o número de ordem especificado abaixo): 

ORDEM TÍTULO e EXPERIÊNCIA (Especificar) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

      
Macedônia,____ de______________________________ de 2020 

 

_____________________________________ 
Assinatura do candidato 



 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

  Declaro para os devidos fins que __________________________________________________ no 

dia ___/____/_______ entregou no protocolo do Setor de Educação, __________________folhas referentes aos 

títulos e comprovantes de experiência referentes ao Processo Seletivo Simplificado de apresentação de Títulos 

para formação de Cadastro Emergencial para Professores PEB I (Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais), PEB II (Ensino Fundamental –Professor de Educação Especial. 

 

 

 Macedônia,____ de______________________________ de 2020  

 

 

           _________________________    _______________________________________ 
               Assinatura do candidato    Responsável pelo recebimento dos documentos   
 
                                                                                     


