
 
 
________________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO II 

MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Eu, ___________________________________________, ___________________ (nacionalidade),  

___________________________ (profissão), _______________________________ (estado civil), 

inscrito no CPF sob n. _____________________________________, residente e domiciliado à Rua 

___________________________________________, n. ______, CEP ______________________, 

cidade de ________________________________, Estado de ______________________________, 

venho requer minha inscrição no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n. 01/2012, para 

contratação e formação de Cadastro de Reserva para o exercício das funções do cargo de 

Engenheiro Sanitarista, nas condições e exigências previstas no Edital de Processo Seletivo 

Simplificado n. 01/2012 e nas normas de criação da ARIS. 

 

Neste ato de inscrição apresento os seguintes documentos (original ou cópia autenticada): 

- Carteira de Identidade; 

- CPF; 

- Curriculum vitae acompanhado dos títulos e comprovantes de experiência comprovada, nos 

termos do Edital;  

- Procuração delegando poderes para o representante firmatário do pedido de inscrição, caso 

necessário. 

 

Atesto que todas as comunicações deverão ser realizadas através do endereço acima constante, 

sendo de minha responsabilidade a comunicação à ARIS de eventual alteração. 

 

 

_____________________ 

Nome do Candidato 

(deverá ser assinado de próprio punho ou através de representante legal)  



 
 
________________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO III 

CRONOGRAMA DE DATAS REFERENTES AO  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 01/2012 

 

 

EVENTO DATA E HORÁRIO 

Publicação do Edital 25/05/2012 

Início e Término das inscrições 
28/05/2012 a 12/06/2012 

8h30 às 12h e 13h às 17h30 

Publicação da lista de inscritos 14/06/2012 

Prazo para ofertar recurso 18/06/2012, até as 17h30 

Homologação das inscrições 20/06/2012 

Divulgação dos resultados com pontuação 25/06/2012 

Prazo para ofertar recurso 27/06/2012, até as 17h30 

Homologação final do processo seletivo 

simplificado 
04/07/2012 

 

Observação: os prazos acima fixados poderão ser alterados em caso de necessidade da ARIS dispor 

de maior tempo para análise da documentação e/ou dos recursos administrativos interpostos. O 

novo cronograma, caso necessário, será disposto na página da ARIS (www.aris.sc.gov.br), de forma 

visível e de fácil acesso. 



 
 
________________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO IV 

 

 

Declaramos que o(a) Sr(a). ______________________________________________, inscrito(a) no 

CPF n. _____________________________________, entregou, no dia ____________________ , o 

formulário de inscrição devidamente preenchido para participação no Processo Seletivo 

Simplificado n. 01/2012, ficando ciente dos termos dispostos no Edital de Processo Seletivo 

Simplificado n. 01/2012. 

Florianópolis, _____ de ___________________ de 2012. 

 

 
_________________________________ 

Fulano de Tal 
Matrícula XXXX-X 

 

 

 

 


