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ANEXO 1 

          FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO     

Nº de inscrição:           __     /2022, (será preenchido no ato da inscrição pelo servidor responsável).                                                                                                                 

Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das va-
gas oferecidas pelo Município. 

Portador de Deficiência  ( ) Sim (  ) Não 

Nome do Candidato:  ________ 

Para Estágio de:  ________ 

Turno para realização do estágio:  (  ) Manhã            (  ) Tarde           (  ) A combinar 

Data de Nascimento:  / / __   Idade ________ 

CPF:                                    RG:                                    ___________  

Endereço Residencial:   

Cidade:                                                              CEP:                                    

Email:                                                                                                                               

Telefones para contato:  (    ) ___________________      (    ) ___________________    

Dados do Responsável:     (    )  Mãe          (   ) Pai 

(   ) Outro ___________________informar grau de parentesco  

CPF _____________________________ 

E-mail _________________________________ 

Telefones para contato:  (    ) ___________________      (    ) ___________________    

O candidato ao estágio,  no momento da inscrição declara ter lido o Edital e seus anexos na ínte-
gra e ter conhecimento das instruções contidas no Edital de Abertura e seus anexos do Processo 
Seletivo e se compromete a aceitar as condições do mesmo. 

                                                                             Arroio dos Ratos _____/_____/2022 

 

__________________________________                   ________________________________ 

         Assinatura do candidato(a)                                   Assinatura do encarregado das inscrições 
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Observação: Os candidatos classificados ao estágio deverão manter atualizados os seus endere-
ços, números de telefones e endereços eletrônicos, junto ao Departamento de Pessoal da Prefei-
tura sito ao Largo do Mineiro, 135 – Centro de Arroio dos Ratos.  

 

Comprovante de Inscrição 

 

Nome do Candidato:_____________________________________________________________ 

 

Para estágio de:                                              _______                             Nº de inscrição:                /2022 

(   ) Ensino Médio   

    (   ) Ensino Técnico 

    (   ) Ensino Superior 

                                  

 

                                              Assinatura do encarregado das inscrições  

Acompanhe o andamento do processo em: www.arroiodosratos.rs.gov.br  

http://www.arroiodosratos.rs.gov.br/

