
 

ANEXO III 

 

REQUERIMENTO 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (DEFICIÊNCIA FÍSICA) 

 

Nome do Candidato: ________________________________________ 
FUNÇÃO: ________________________________________________ 
 

O candidato supracitado, vem por intermédio deste REQUERER INSCRIÇÃO 
COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

 
(OBS.: Não serão considerados como deficiência física os distúrbios de acuidade 

visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres). 
 
INFORMAÇÕES ESPECIAIS PARA A APLICAÇÃO DAS PROVAS: 
 
- Se não necessitar de Prova Especial e/ou tratamento especial, marcar com X no local abaixo 
mencionado: 
 
- Caso necessite de Prova Especial e/ou tratamento especial, marcar com X no local abaixo 
mencionado e discriminar o tipo de prova especial e/ou tratamento especial necessário: 
 
(  ) Não necessita de Prova especial e/ou tratamento especial. 
(  ) Necessita de Prova Especial (discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário). 
(  ) Necessita de tratamento especial (discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário). 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Declaro para os devidos fins, que sou portador da deficiência acima mencionada, e concordo 
em me submeter, quando convocado, à perícia médica a ser realizada por profissional da 
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, a ser definida em regulamento e que terá 
decisão terminativa sobre minha qualificação como deficiente ou não, e o grau de deficiência 
capacitante para o exercício da função. 
 

____________, ____ de ___________ de 20___. 
 

_________________________ 
Assinatura do Candidato 

 



ANEXO IV 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº003/2011 – PROGRAMA SAMU 

Cargo/Função: Nº inscrição: 
1 - IDENTIFICAÇÃO 
Nome: 
Identidade nº   Órgão Emissor: UF: 
CPF: Cart. Trab.: Série: Nº de Filhos: 
Data Nasc. Tit. Eleitor: Zona: Seção: 
Cart. Habilitação: Categoria: Validade: 
Nacionalidade: Naturalidade: 
2 - ENDEREÇO: 
Rua: Nº: 
Bairro: Complemento: 
Cidade: CEP: UF: 
e-mail: 
Tel res: (    ) Tel cel: (    ) 
3 – PRETENDO CONCORRER A VAGA: 

(    ) Técnico da Saúde/Técnico de Enfermagem 

(    ) Agente Operacional da Saúde/Condutor de Veículos de Urgência 

4 – Possui alguma Deficiência?    (    ) Sim     (    ) Não     Se sim, qual? 

4.1 No caso de portador de deficiência:   
- Indicar as condições diferenciadas para realização das provas. 
- Tempo adicional para realização das provas: (    ) Sim     (    ) Não 

DECLARO que conheço e aceito as condições do edital do Processo Seletivo Simplificado, cuja cópia 
integral encontra-se disponível no site www.camponovodoparecis.mt.gov.br e que as informações constantes 
desta ficha são da minha inteira responsabilidade. 

Campo Novo do Parecis – MT, ____ de ____________ de 2011. 
 
 

____________________ 
Assinatura Legível 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2011 – 
PROGRAMA SAMU 

Nome do Candidato: ______________________________________ CPF: __________ Inscrição nº: ______ 

Cargo/Função: _______________________________________________________________________ 

___________________________________ 

Assinatura do Funcionário - SMS 


