Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
ESTADO DO PARANÁ

ERRATA No 001 AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO EDITAL No 002/01/2017

A Presidente da Comissão de Processo Seletivo de Estagiário, conforme Edital de abertura no
002/01/2017, constituída por meio da Portaria no 63.232/2017, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas, TORNA PÚBLICO o que segue na justificativa abaixo:

1 - A DIVULGAÇÃO DA ERRATA No 001/2017 REFERENTE À CORREÇÃO DO
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO.

Foz do Iguaçu, 9 de agosto de 2017.

Jeanne Marlice da Rocha
Presidente da Comissão Especial para
o Processo Seletivo de Estagiário
Portaria no 63.232/2017

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
ESTADO DO PARANÁ
ONDE SE LÊ:
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO
(preencher com letra de forma, legível sem abreviações e rasuras)
CÓDIGO DO CURSO (para uso da comissão)____________

Curso frequentado: ______________________________________________________________
Período/Etapa/Ano (especificar):____________________________________________________
Instituição: ___________________________________________________________________
Horário de aulas: ( ) Manhã – ( ) Tarde – ( ) Noite
Nome Completo: ______________________________________________________________
Data de Nascimento: _____/____/________
No RG: ____________________________ No CPF: __________________________________
Rua:________________________________________________________________, no ______
Bairro:_______________________________Cidade:__________________________________
Telefones/Contatos:____________________________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________________
Candidato com Deficiência? ( ) Sim - ( ) Não
Especifique a deficiência:
_________________________________________________________
Candidato baixa renda? ( ) Sim – ( ) Não (se positivo, preencher declaração do Anexo II)
______/______/2017.
(data da inscrição no Processo Seletivo de Estagiário)

__________________________
Assinatura do candidato

Para uso do Protocolo Geral do Município
Documentos anexados:
( ) 1 (uma) cópia simples e legível da Carteira de Identidade (RG), Carteira Nacional de
Habilitação (CNH)* ou outro documento oficial com foto, legalmente reconhecido e dentro
do prazo de validade
( ) 01 cópia simples e legível do CPF se o número não constar no documento apresentado
conforme item anterior;
( ) 01 cópia simples e legível de comprovante de residência de no máximo 3 (três) meses;
( ) 01 cópia simples e legível da declaração de matrícula escolar, referente ao ano de
2017, expedida há, no máximo, 60 (sessenta) dias consecutivos; Obs: Também serão aceitas
as declarações com código de verificação digital;
( ) 01 DOCUMENTO OFICIAL ORIGINAL da instituição de ensino contendo as notas do
último semestre concluído para os estudantes/candidatos de nível superior e último bimestre
concluído para os estudantes/candidatos de nível médio e médio profissionalizante;
- Documentos e/ou declarações deverão conter obrigatoriamente carimbo e assinatura
da pessoa responsável da instituição ou código de verificação digital;
( ) 01 declaração de baixa renda (quando couber).
*Considerando o Ofício Circular nº 2/2017/CONTRAN - Brasília, 29 de junho de 2017.

Conferida por: ____________________

Inscrição digitada por: __________________

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
ESTADO DO PARANÁ
LEIA-SE:
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO
(preencher com letra de forma, legível sem abreviações e rasuras)
CÓDIGO DO CURSO (para uso da comissão)____________

Curso frequentado: ______________________________________________________________
Período/Etapa/Ano (especificar):____________________________________________________
Instituição: ___________________________________________________________________
Horário de aulas: ( ) Manhã – ( ) Tarde – ( ) Noite
Nome Completo: ______________________________________________________________
Data de Nascimento: _____/____/________
No RG: ____________________________ No CPF: __________________________________
Rua:________________________________________________________________, no ______
Bairro:_______________________________Cidade:__________________________________
Telefones/Contatos:____________________________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________________
Candidato com Deficiência? ( ) Sim - ( ) Não
Especifique a deficiência:
_________________________________________________________
Candidato baixa renda? ( ) Sim – ( ) Não (se positivo, preencher declaração do Anexo II)
______/______/2017.
(data da inscrição no Processo Seletivo de Estagiário)

__________________________
Assinatura do candidato

Para uso do Protocolo Geral do Município
Documentos anexados:
( ) 1 (uma) cópia simples e legível da Carteira de Identidade (RG), Carteira Nacional de
Habilitação (CNH)* ou outro documento oficial com foto, legalmente reconhecido e dentro
do prazo de validade
( ) 01 cópia simples e legível do CPF se o número não constar no documento apresentado
conforme item anterior;
( ) 01 cópia simples e legível de comprovante de residência de no máximo 3 (três) meses;
( ) 01 cópia simples e legível da declaração de matrícula escolar, referente ao ano de
2017, expedida há, no máximo, 60 (sessenta) dias consecutivos; Obs.: Também serão aceitas
as declarações com código de verificação digital;
( ) 01 DOCUMENTO OFICIAL ORIGINAL da instituição de ensino contendo as notas do
último semestre concluído para os estudantes/candidatos de nível superior e último bimestre
concluído para os estudantes/candidatos de nível médio profissionalizante (Magistério);
- Documentos e/ou declarações deverão conter obrigatoriamente carimbo e assinatura
da pessoa responsável da instituição ou código de verificação digital;
( ) 01 declaração de baixa renda (quando couber).
*Considerando o Ofício Circular nº 2/2017/CONTRAN - Brasília, 29 de junho de 2017.

Conferida por: ____________________

Inscrição digitada por: _________________

