
 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE 

 

TOTAL DE DOCUMENTOS APRESENTADOS: ___________   

O preenchimento desta Ficha implica na ciência e consentimento total das condições 

expostas no Edital de Seleção para Contratação Temporária. O candidato declara estar 

ciente que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, sujeito o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.   
 

Rosário do Catete/SE, _____/____/ 2021. 

  

  ________________________________________________     (assinatura do candidato)  

 

 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

1.IDENTIFICAÇÃO  N° DE INSCRIÇÃO 

*NOME: 

*CPF: *RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: *DATA DE EXPEDIÇÃO: 

*NOME DA MÃE: 

NÚMERO DE CERTIFICADO DE RESERVISTA: 

*ENDEREÇO: 

*BAIRRO *CIDADE: *ESTADO: *CEP: 

*TELEFONE: *E-MAIL: 

CARGO A CONCORRER: 

( ) Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 1° ao 5° ano 
( ) Tradutor Interprete de Libras 
( ) Psicólogo 
( ) Psicopedagogia 
( ) Nutricionista 
( ) Merendeira 
( ) Motorista de Transporte Escolar  

Documentos anexados (marcar apenas os documentos que foram digitalizados e anexados 
ao formulário de inscrição):  
( ) Certificado ou Diploma de curso de Pós-Graduação, em nível de Especialização na área da 
Educação, com carga horária mínimo de 360 horas, (Ministrado por uma Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC).  
( ) Certificado ou Diploma de curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado na área de 
Educação, (Ministrado por uma Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC). 
( ) Certificado ou Diploma de curso de Pós-Graduação em nível de Doutorado na área de 
Educação, (Ministrado por uma Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC).  
( ) Anos de experiência profissional no ensino da disciplina objeto da seleção simplificada, 
limitando-se a pontuação máxima exigida.  
( ) Cursos de aperfeiçoamento na área objeto da seleção.  
( ) Anos de experiência profissional na área objeto da seleção simplificada, limitando-se a 
pontuação máxima exigida . 

DESEJA CONCORRER ÀS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA? Sim  Não  

  

DESEJA CONCORRER ÀS VAGAS DE PESSOAS AFRODESCENDENTES? Sim  Não  

  


