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Anexo V – Modelo do Requerimento para Protocolo de Títulos 

 

 

RECIBO COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULO(S): 

 

NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________________ 

NUMERO DE INSCRIÇÃO: ______________________________ 

CARGO: ____________________ 

DATA DO PROTOCOLO: ____/_____/2012   HORÁRIO: _________________ 

 

   

 

N. 

ORDEM 

DESCRIÇÃO DO TÍTULO CARGA 

HORÁRIA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Obs.: Preencher em letra de forma ou digitar os dados acima. 

 

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que são verdadeiras as declarações e documentos 

ora apresentados à Comissão Especial de Concurso da Prefeitura Municipal de Panamá - GO. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

Recebí, nesta data, os documentos relativo aos títulos acima relacionados. 

 

Panamá - GO, ____/____/2012. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo recebimento 
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Anexo VI – Modelo de Formulário para Recurso Administrativo 

 

 

PANAMÁ, ___/____/ 2012. 

 

À Comissão Especial do Concurso Público - Recurso Administrativo: 

 

(  ) Impugnação do Edital/Regulamento ( ) Resultado de Provas ( ) Resultados Finais 

() Outroato 

(descrever o ato impugnado): ________________________________________________ 

 

I – DADOS E PROTOCOLO DO RECURSO: 

NUMERO DE INSCRIÇÃO: _______________________________ 

CARGO QUE DISPUTA:_____________________________________________________ 

DATA DO PROTOCOLO: ____/_____/2012   HORÁRIO: __________________ 

 

 

Assinatura do responsável pelo recebimento do recurso 

 

II – FUNDAMENTAÇAO (JUSTIFICATIVAS) DO RECURSO: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Obs.: Não serão analisados recursos apresentados sem fundamentação lógica e sem identificação da 

Bibliografia consultada, conforme previsto no Edital. 

 

III – RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO 

(  ) DEFERIDO 

 

(  ) INDEFERIDO 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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Anexo VII – Modelo de requerimento de vaga para candidato portador de necessidades especiais 

 

O(a) candidato(a) _________________________________________________________________, 

CPF n° ______________________, inscrito(a) ao Concurso para preenchimento de vagas no cargo 

_________________________________, regido pelo Edital do Concurso n° 001/2012para o quadro de pessoal 

da Área da Saúde do Município de Panamá - GO, vem requerer a inscrição especial como Portador de 

Necessidades Especiais – PNE. 

 

Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os 

seguintes dados: 

 

Tipo de necessidade especial de que é portador: ____________________________________.  

Código correspondente da (CID): ________________________________________________.  

Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: ___________________________________.  

 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com X no quadrículo, caso necessite de Prova 

Especial ou não.Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário. 

 

( ) NÃO NECESSITA de PROVA ESPECIAL e/ou de TRATAMENTO ESPECIAL.  

( ) NECESSITA de PROVA e/ou de CUIDADO ESPECIAL. __________________________. 

 

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como necessidade especial os distúrbios de acuidade visual passíveis 

de correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

 

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento 

de sua situação, nos termos do Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da 

União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do item 3 deste edital, sujeitando-

se à perda dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização da 

perícia médica.  

 

Local e data: _______________________________________     

  

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do candidato 
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Anexo VIII - Modelo do envelope 

 

 

 

 

Concurso Público Edital nº 001/2012 
 

MUNICÍPIO DE PANAMÁ GOIÁS 

 
Ref. “Concurso Público da Área da Saúde do Município de Panamá - GO" 

 
Assunto: 
Endereço: 
Remetente: 
Cargo que se Inscreveu: 
Nº de Inscrição: 
 


