PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL SEMED DE SELEÇÃO Nº 002/2022
NOME COMPLETO (SEM ABREVIATURA):
CPF:
CARGO PRETENDIDO: (

) Professor II

(

) Professor I ______________________

Preenchimento pela Comissão de Inscrição na presença do candidato, que deverá abaixo firmar a
entrega dos documentos: Marque com um X no item.
( ) a. Carteira de Identificação válida e legível (RG ou Carteira Nacional de Habilitação ou de Entidade de
Classe)
( ) b. Cadastro de Pessoa Física (CPF) legível;
( ) c. Comprovação de Residência, legível, de preferência em nome de candidato;
( ) d. Certidão de Nascimento, se solteiro ou Certidão de Casamento, se casado, divorciado ou viúvo;
( ) e. Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso para o cargo pretendido (Diploma de
Curso Superior expedido por instituição devidamente reconhecida pelo MEC, na área para qual se
inscreveu), frente e verso, de acordo com o item 9.1, deste Edital;
( ) f. Declaração de tempo de serviço, legível, na função de regente de turma da Educação
Básica conforme item 13.3, II;
( ) g. Títulos, legíveis, conforme item 13.3, I; _____ Pós Graduação

______ Mestrado ______

Doutorado
( ) h. Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral, obtida no site do Tribunal Superior Eleitoral
(www.tse.jus.br)
( ) i. Certificado de reservista ou Certificado de Alistamento Militar – CAM e Certificado de Dispensa da
Incorporação – CDI, se do sexo masculino;
( ) j. Cartão de Inscrição no PIS/PASEP ou nada consta da Caixa Econômica Federal, se for o
caso;
Eu, _________________________________________________________________________, candidato
inscrito no Processo Seletivo

Simplificado – Edital de Seleção nº 002/2022, declaro e firmo que

apresentei a documentação acima listada.
Assinatura: _____________________________________________________ Data: ____/____/2022
Declaro que tomei conhecimento e aceito as normas e condições estabelecidas no Edital de
Seleção – SEMED Nº 002/2022.
Assinatura: _____________________________________________________

Documentos conferidos e recebidos por:
Nome:

Matrícula:

Nova Iguaçu, ____ de _____________ de 2022.

