PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 02/2009
CARGO: GUARDA MUNICIPAL
SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO
NOME DO(A) CANDIDATO(A):
Nº DE INSCRIÇÃO:

CONTROLE DE ENTREGA
SIM
NÃO
( )
( )
( )
( )
(
(

)
)

(
(

)
)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS
. uma fotocópia do CPF;
. uma fotocópia da carteira de identidade ou de
documento único equivalente, de valor legal, com fotografia;
. uma fotocópia do comprovante de residência atualizado;
. uma fotografia 3X4 recente.

SOMENTE
no
caso
do
candidato
ser
servidor
público/empregado/ocupante de função ou contratado nas esferas
municipais, estaduais ou federal de qualquer um dos Poderes,
apresentar:
(

)

(

)

(

)

(

)

. declaração do dirigente de pessoal do órgão/entidade de
lotação, comprovando essa condição, liberando-o para
participar do Curso de Formação em regime integral e
dedicação exclusiva;
. opção quanto à percepção pecuniária.

Belo Horizonte, __ de janeiro de 2011.

__________________________________
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A)

TERMO DE RESPONSABILIDADE E OPÇÃO PELA BOLSA

PREVISTO NO ITEM 14.3. DO EDITAL Nº 02/2009 QUE REGE O CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO PÚBLICO EFETIVO DE GUARDA MUNICIPAL

Pelo presente instrumento, eu, _________________________________abaixo assinado,
inscrição nº ____________, , nos termos do item 14.3 do Edital 02/2009 (publicado no DOM de
12/02/2010), venho exercer a opção quanto à percepção pecuniária, prevista no item 14.8, de
forma expressa e sem ressalvas, e declaro, nesta oportunidade, conhecer e preencher as
condições previstas neste mesmo edital para minha participação no curso de Formação da
Guarda Municipal, me responsabilizando pelas informações e conseqüências deste ato.
Declaro ainda que:
( ) não sou servidor público;
( ) sou servidor público ocupante de ( ) cargo, ( ) emprego, ( ) função pública ou ( )
contratado sob regime__________________, Poder ____________________.

Belo Horizonte, ___ de janeiro de 2011.

__________________________________
CANDIDATO/Nº DE INSCRIÇÃO

INFORMAÇÕES RELATIVAS À CONTA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL
(somente para candidatos que já possuem conta corrente no Banco do Brasil)

Nome do Candidato: __________________________________________________________;
Nº de Inscrição: _________________;
Nº da Conta Corrente: __________________________;
Nº da Agência: _______________________.

Belo Horizonte, ___ de janeiro de 2011.

__________________________________
CANDIDATO/Nº DE INSCRIÇÃO

