PROCESSO DE ELEIÇÃO DO OUVIDOR DE CURITIBA 2016

Nº de ordem

FICHA DE INSCRIÇÃO CANDIDATOS A OUVIDOR

Nome completo
Título de Eleitor

/

Zona

/ Seção

Nacionalidade

RG

CPF

Endereço

Bairro

Cidade

Estado

CEP

Email

Telefone fixo

Celular

Vínculo com a Administração Pública
( ) Atualmente é servidor público, empregado público ou detentor de mandato eletivo.
cargo/emprego/local:
( ) Foi servidor público, empregado público ou detentor de mandato eletivo. Citar qual(is) cargo(s) / emprego(s) / mandato(s), bem como
os locais de exercício e publicações (Diário Oficial - citar dados ou anexar cópia de atos):

( ) Nunca foi detentor de cargo Público, emprego público ou mandato eletivo em qualquer das Unidades da Federação.
Escolaridade
(
(
(
(
(

) 1º Grau / Fundamental
) 2º Grau / Médio
) Curso Técnico
) 3º Grau / Superior
) especialização ( ) mestrado (

Curso:
) doutorado. Qual:

Outros dados de formação acadêmica, experiência profissional e conhecimentos de Administração Pública do candidato

Documentos a serem entregues no ato da inscrição
( ) Cópia do RG (ou de outro documento legal de identificação, como CNH, passaporte etc.)
( ) Cópia do CPF
( ) Cópia do título de eleitor
( ) Cópia do registro no conselho/órgão de classe respectivo e certidão de regularidade do exercício da profissão;
( ) Certidões de inexistência de crimes e quitação eleitorais, expedida pela Justiça Eleitoral (www.tse.jus.br)
( ) Certidões dos distribuidores Cível e Criminal expedidas pela Justiça Estadual - 1º e 2º Ofícios Distribuidores (Rua XV de Novembro,
362) e 3º Ofício Distribuidor (Rua Máximo João Kopp, 274)
( ) Certidões dos Distribuidores Cível e Criminal expedidas pela Justiça Federal (www.trf4.jus.br)
( ) Certidões de antecedentes criminais federal (servicos.dpf.gov.br/siniccertidao/emitirCertidao.html) e militar (www.stm.jus.br)
( ) Certidão de antecedentes criminais estadual (www.institutodeidentificação.pr.gov.br)
( ) Certidão do Tribunal de Contas, caso tenha sido ordenador de despesas

DECLARO SEREM VERDADEIRAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO E ANEXOS.
Curitiba,

de

Para uso dos setores da Câmara

de 2016.

Assinatura:

