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ANEXO II – CURRICULO VITAE 
 

CARGO: _______________________________________ Nº DE INS. ____________ 

I – DADOS PESSOAIS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 
_____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_______    Estado Civil:______________________         
No de filho:_______ 

CPF: _______________________ Registro Profissional:_______________________ 

Identidade:_____________________Expedidor:__________ Data:_____/_____/_____ 

 

DENOMINAÇÃO DO TÍTULO 
 

TÍTULOS APRESENTADOS 

Experiência de trabalho. A cada 
06 meses trabalhado, não 
podendo exceder 2 anos 

 
(    ) DECLARAÇÃO DE TRABALHO 
 
(    ) XEROX DA CARTEIRA DE MINISTERIO DE TRABALHO 

III – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

– Tempo de experiência na administração publica: __________ ano(s) ______ mes(es) 

– Tempo de Experiência Profissional: ___________________ ano(s) __________ mes(es) 

Os documentos assinados conferem com os originais todos autenticados apresentados. 

DECLARAÇÃO 

Na oportunidade da entrega do Curriculum Vitae, apresento e faço a anexação dos 
documentos assinados, para fins de analise curricular e atribuição de pontos, conforme 
o Edital, para o provimento de cargos da Prefeitura Municipal de TEJUÇUOCA. 
Declaro que os títulos relacionados, neste documento, são a expressão fiel da verdade. 

 
_______________, _____de _____________de 2012. 

 
_________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO III – LAUDO MÉDICO 
 

LAUDO MÉDICO – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
Este laudo devera atender as exigências do subitem 2.7.3 do Edital: a) constar o nome e o numero do 
Documento de Identificação do candidato especificado e o nome e no. do registro no CRM do medico 
responsável pela emissão do laudo;  b) descrever a espécie e o grau ou nível da deficiência, bem como a 
provável causa da mesma, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças – (CID10); c) apresentar os graus de autonomia; d) constar, quando for o caso, a necessidade 
de uso de orteses, próteses ou adaptações; e) no caso de deficiente auditivo, o Laudo devera vir 
acompanhado de audiometria recente, realizada ate 06 (seis) meses anteriores ao ultimo dia das inscrições; 
f) no caso de deficiente visual, o Laudo devera vir acompanhado de exame de acuidade visual em AO 
(ambos os olhos), patologia e campo visual, realizado ate 06 (seis) meses anteriores ao último dia das 
inscrições. 
O (a) candidato (a): _______________________________________________________________________ 
Documento de Identificação (RG): ________________________________________ Inscrição: ___________ 
Cargo: ________________________________, foi submetido (a) nesta data, a exame clinico sendo 
identificada a existência de DEFICIENCIA ______________ de conformidade com o Decreto n.o 5.296 de 
02/12//04, Capitulo II, art. 5o, § 1o, Incisos I (letras a, b, c, d, e). 

a) DEFICIÊNCIA FÍSICA 
01 Paraplegia    06 Tetraparesia 11 Amputação ou Ausência de Membro 
02 Paraparesia   07 Triplegia 12 Paralisia Cerebral 
03 Monoplegia   08 Triparesia 13 Membros com Deformidade Congênita ou Adquirida 
04 Monoparesia  09 Hemiplegia 14 Ostomias 
05 Tetraplegia   10 Hemiparesia 15 Nanismo 
Exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 

b) DEFICIÊNCIA AUDITIVA: perda bilateral, parcial ou total de 41 dB ou mais, aferida por audiograma, nas 
frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. 

c) DEFICIÊNCIA VISUAL: 
01 Cegueira – acuidade visual igual ou menor que 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
02 Baixa visão – acuidade visual entre 0,3 (20/66) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
03 Campo visual – em ambos os olhos forem iguais ou menores que 60°. 
04 A ocorrência simultânea de quaisquer das situações anteriores. 

d) DEFICIÊNCIA MENTAL: funcionamento intelectual significativamente inferior a media, com manifestação 
antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
01 Comunicação  02 Cuidado Pessoal 03 Habilidades Sociais 04 Utilização dos recursos da comunidade 05 
Saúde e segurança 06 Habilidades Acadêmicas 07 Lazer08 Trabalho 

e) DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: associação de duas ou mais deficiências. 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10) DA PATOLOGIA EM: _______ 

Observações:_________________________________________________________________________ 
 
 
______/_____/_________ 
 Data 
                                                                                                         _________________________ 
                                                                                                           Assinatura do Candidato 
__________________ 
Local 
___________________ 
Medico / CRM 
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ANEXO IV - RECURSO 
 

 

 

RECURSO DA PROVA OBJETIVA 

 
Orientações 

1 – Use folha separada para cada questão. 

2 – Anulada uma questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido 

3 – O julgamento dos recursos será divulgado nos órgãos públicos do município. 

 

Cargo: 

Disciplina:                                           Nº da questão recorrida: ______ 

 

Fundamentação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte(s) que embasa(m) a argumentação do candidato:  
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ANEXO V – Prova de Esforço Físico Para Agente de Cidadania 

 

PROVA DE ESFORÇO FISICO: 

I - A prova de aptidão física será realizada em época posterior, na seguinte conformidade: 

 
a) Somente serão convocados para a prova de aptidão física os candidatos habilitados e classificados na 

prova objetiva até o número de vagas oferecidas no certame, além do cadastro de reservas, totalizando 
assim 24 vagas. O candidato deverá acompanhar a confirmação da data, do horário e do local para a 
prova de aptidão física, através de publicação.  

b) A prova de esforço físico, de presença obrigatória e de caráter unicamente eliminatório. 

c) O candidato convocado para a prova de aptidão física deverá apresentar-se munido de Atestado 

Médico, emitido com no máximo 05 (cinco) dias de antecedência à data da prova (inclusive), que 

certifique especificamente estar apto para ESFORÇO FÍSICO, com roupa apropriada para prática 

desportiva, ou seja, basicamente calção e camiseta, ou agasalhos, e calçando tênis. 

d) Cada um dos testes é eliminatório. Se o candidato não atingir o mínimo exigido em cada um dos testes, 

não participará dos subseqüentes, será automaticamente inabilitado na Seleção Pública. 

e) Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que a banca examinadora concluir 

pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado o 

seu desempenho. 

f) O aquecimento e preparação para a prova é de responsabilidade do próprio candidato, não podendo 

interferir no andamento do concurso. 

g) Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, o exame de aptidão física poderá 

ser cancelado ou interrompido, acarretando o adiamento da prova para nova data, hipótese em que, os 

candidatos realizarão todos os testes novamente, desprezando-se os resultados já obtidos. 

 

II - A prova de aptidão física consistirá dos 04 (quatro) testes seguintes: 

a) Teste de flexo-extensão de cotovelos sobre o solo (masculino e feminino); 

b) Teste abdominal (masculino e feminino); 

c) Teste de corrida de 50 metros (masculino e feminino); 

d) Teste de corrida de 12 minutos (masculino e feminino). 

 

TESTE DE FLEXO-EXTENSÃO DE COTOVELOS SOBRE O SOLO (MASCULINO E FEMININO). 

 

I - Flexo-extensão de cotovelos em apoio de frente no solo, com apoio simultâneo dos joelhos. 

Posição inicial: Decúbito ventral, perpendicularmente ao banco com os joelhos apoiados sobre as mesmo, 

mãos apoiadas no solo na largura dos ombros, cotovelos estendidos. 

II - Execução: 

- Flexão dos cotovelos até tocar o peito no solo; e 

- Retornar à posição inicial. 

- A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as repetições. 

 Mínimo habilitatório para esta atividade: 08 (oito) repetições em 30 (trinta) segundos para Feminino e 10 

(dez) repetições em 30 (trinta) segundos para Masculino. 

 

3.22.4.2 - TESTE ABDOMINAL (MASCULINO E FEMININO) Posição Inicial: decúbito dorsal, mãos à nuca e 

joelhos flexionados. 

 

I- Execução: 

- Encostar os cotovelos nos joelhos ou coxas; e 

- Retornar à posição inicial. 

- A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as repetições. 

Mínimo habilitatório em 1 (um) minuto para esta atividade, conforme tabela abaixo: 
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SEXO IDADE (anos completos) MARCA MÍNIMA 

MASCULINO 

18 a 25 30 

26 a 33 26 

34 a 45 22 

FEMININO 

18 a 25 24 

26 a 33 20 

34 a 45 16 

TESTE DE CORRIDA DE 50 (CINQUENTA) METROS (MASCULINO E FEMININO) 

O candidato deverá percorrer a distância de 50m (cinqüenta) metros, em linha reta, para a obtenção do 
mínimo habilitatório, conforme tabela abaixo: 

SEXO IDADE (anos completos) MARCA MÍNIMA (Tempo máximo) 

MASCULINO 18 a 45 10 SEGUNDOS 

FEMININO 18 a 45 11 SEGUNDOS 

TESTE DE CORRIDA DE 12 (DOZE) MINUTOS (MASCULINO E FEMININO) 

A prova consistirá em o candidato realizar corrida de 12 (doze) minutos em pista aferida, marcada de 50 em 
50 metros. Após os 12 (doze) minutos será dado um sinal e os candidatos deverão parar no lugar em que 
estiverem. 
O mínimo habilitatório para esta prova encontra-se estabelecido na tabela abaixo: 

SEXO IDADE (anos completos) MARCA MÍNIMA 

MASCULINO 

18 a 25 2.200 m 

26 a 33 2.000 m 

34 a 45 1.800 m 

SEXO IDADE (anos completos) MARCA MÍNIMA 

FEMENINO 

18 a 25 2.000 m 

26 a 33 1.800 m 

34 a 45 1.600 m 
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ANEXO VI – ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

REQUERIMENTO DE INSENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

DECLARAÇÃO – DOADOR DE SANGUE 

Eu, ___________________________________________________________________, portador da célula 

de identidade número _____________________________________, venho por meio desta, requerer a 

isenção da taxa de inscrição amparado(a) pela Lei Estadual nº 12.559, de 29/12/1995, publicada no Diário 

Oficial de Estado do Ceará, 07/02/1996.  

Declaro sob as penas da lei, e, para os devidos fins, que me quadro nas normas estabelecidas de acordo 

com a Lei Estadual nº 12.559, de 29/12/1995, publicada no Diário Oficial de Estado do Ceará, 07/02/1996 e 

que as informações apresentadas por mim são verdadeiras e que estou ciente de que for constatado 

omissão de informação e/ou apresentação de informação inverídicas e/ou falsificação e/ou fraude da 

documentação.  

Declaro, ainda, que se deferida a minha solicitação de isenção da taxa de inscrição no Concurso, estou 

ciente de que a mesma representa a formalização da minha inscrição.  

Firmo, através da presente, minha aceitação e tácita ciência das normas e condições estabelecida no Edital, 

sobre as quais não poderei alegar desconhecimento.  

 

______________, _____ de _______________ de 2012.  
 
 
___________________________  

Assinatura do Candidato 
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ANEXO VI – “A” – ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – POBRE NA FORMA DA LEI 

REQUERIMENTO DE INSENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

DECLARAÇÃO – POBRE NA FORMA DA LEI  

 

Eu, ___________________________________________________________________, portador da célula 

de identidade número _____________________________________, venho por meio desta, requerer a 

isenção da taxa de inscrição amparado(a) pela Lei Estadual nº 14.859, de 28/12/2010, publicada no Diário 

Oficial de Estado do Ceará, 06/01/2011. 

 

Declaro sob as penas da lei, e, para os devidos fins, que me quadro nas normas estabelecidas de acordo 

com  a Lei Estadual nº 14.859, de 28/12/2010, publicada no Diário Oficial de Estado do Ceará, 06/01/2011, e 

que as informações apresentadas por mim são verdadeiras e que estou ciente  de que for constatado 

omissão de informação e/ou apresentação de informação inverídicas  e/ou falsificação e/ou fraude da 

documentação. 

, 

Declaro, ainda, que se deferida a minha solicitação de isenção da taxa de inscrição no Concurso, estou ciente 

de que a mesma representa a formalização da minha inscrição. 

 

Firmo, através da presente, minha aceitação e tácita ciência das normas e condições estabelecida no Edital, 

sobre as quais não poderei alegar desconhecimento. 

 

______________, _____ de _______________ de 2012      

 

 

___________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO VII – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

SELEÇÃO PÚBLICA DE TEJUÇUOCA 
 

 
 

NOME DO CANDIDATO (SEM ABREVIAR) Entre uma palavra e outra deixar um espaço em branco 

                                

                                

DATA DE NASCIMENTO (dd/mm/aaaa) 
DOCUMENTOS DE 
IDENTIDADE - Órgão 
expedidor 

CPF 

_____/_____/____Idade_____    

ENDEREÇO: Rua, nº – Bairro, Distrito, Sítio — Cidade/Estado – CEP. 

 

CONTATOS: Telefones, E-mail: 

CODIGO:                                  CARGO:                                                                 

ESTADO CÍVIL: CASADO (   )SOLTEIRO(   )OUTRO( )ESPECIFIQUE:_____________________ 

ESCOLARIDADE:  NÍVEL MÉDIO Cursando Faculdade na Área de Educação(  ) 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL (   ) ESTADUAL (   ) MUNICIPAL ( ) TEMPO SERVIÇO _______ 

RELIGIÃO: ESPECIFIQUE:___________________________________ 

Marque, com um “X“ , se 
deseja concorrer à(s) vaga(s) 
reservada(s) a portadores de 
deficiência. 

  

DECLARO estar ciente de que a minha qualificação como 
deficiente e a compatibilidade da deficiência declarada com as 
atribuições do cargo dependerão de avaliação médica, na 
forma estabelecida no Edital regulador da Seleção. (Anexar 
laudo médico comprobatório, declarando o nome da deficiência, 
o código CID e a sua provável causa). 

Declaro, sob as penas da lei, que satisfaço às exigências dos atos reguladores da Seleção, aceitando todas 

as regras que lhe são pertinentes. Local ______________, Data ______ / ______/_____  

________________________________ 

Assinatura do Candidato 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

R 
E 
C 
I 
B 
O 

Recebi o Formulário de Pedido de 
Inscrição. 
CARGO: 
__________________________ 
 
 ____ ____/____/_____  
 UF              Data             

SE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: Recebi, também, 

o Atestado Médico comprobatório da deficiência 

declarada, conforme Edital. 

____________________________________ 
Assinatura 

Nº DE INSC.__________    LOCAL:______________________________________________ 
ENDEREÇO: ________________________________________ SALA:_________________ 

__________________________ 
Assinatura do Funcionário 

NOME DO CANDIDATO EM LETRA DE FORMA 

 


