ANEXO I
FUNDAÇÃO I NTEGRADA MUNI CI PAL DE ENSI NO SUPERI OR – FI MES
PROCESS O SELETI VO SI MPLI FI CADO
Nº Inscri ção
EDI TAL Nº 001/ 2013
Fi cha de Inscri ção para o Processo Sel eti vo Si mplifi cado Para Professor Substit ut o
No me: ( Se m Abr evi ações)
Nº do Docu ment o de Identi dade:

CPF:

Dat a de Nasci ment o:

Est ado Ci vil:

Endereço co mpl et o para correspondênci a ( Rua, Aveni da, Praça, et c...)
Nº:

Apt o:

Bairro:

CEP:

Ci dade onde Resi de:

Est ado:

Tel ef one:

Email:

Códi go da vaga e No me da Di sci pli na para a qual est á se i nscrevendo:

Decl ar o que at endo t odas as exi gênci as conti das no edit al de abert ura de i nscri ção e que
est ou de acor do co m a r egul a ment ação nel a cont i da, be m co mo est ou ci ent e de que const at ada a
i nexati dão das afir mat i vas ou i rregul ari dades de docu ment os, ainda que co mpr ovadas,
post eri or ment e, serei elimi nado do concurso, anul ando-se t odos os at os decorrent es de mi nha
i nscri ção.
Mi neiros, ____/ ____/ _______

Assi nat ura: ________________________________________

FUNDAÇÃO I NTEGRADA MUNI CI PAL DE ENSI NO SUPERI OR – FI MES
PROCESS O SELETI VO SI MPLI FI CADO
Nº Inscri ção
EDI TAL Nº 001/ 2013
COMP ROVANTE DE I NSCRI ÇÃO
No me Do Candi dat o:
Códi go da vaga e No me da Di sci pli na para qual se i nscreveu:

Mi neiros, ____/ ____/ _____

Assi nat ura do at endent e:____________________________

