
 

 

EDITAL N.º 01/2014 
ANEXO I 

 
FORMULÁRIO PADRÃO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
 

 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1. Nome________________________________________________________________ 

1.2. Data de Nascimento _____/____/______Estado Civil___________________________ 

1.3. Endereço: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

1.4. E-mail______________________________Telefone Residencial__________________ 

1.5. Telefone Celular_____________________ Telefone Funcional __________________ 

2. DADOS FUNCIONAIS 

2.1. Cargo ocupado__________________________________________________________ 

2.2. Classe atual____________ Classe Pleiteada_________________________________ 

2.3. Órgão ou Secretaria em que o servidor se encontra cedido________ (sim ou não). 

Local _______________________________________________________________ 

2.4. Data da Nomeação ____/____/______ Data do efetivo Exercício ______/_____/______ 

2.5. Unidade de Exercício atual________________________________________________ 

2.6. Tempo de Efetivo Serviço na Classe até o dia 11/04/2014:___Ano___Mês____Dia(s) 

3. COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO ENDEREÇADA 

3.1. Comissões Permanentes de Avaliação descritas no subitem 2.3 do Edital.    

3.2. Comissão:_______ Categoria:_____________________________________________ 



 

3.3. Promoção Funcional do cargo de___________________________________________ 

3.4. Promoção por Antiguidade _______ (sim ou não) 

3.5. Promoção por Merecimento_______ (sim ou não) 

4. DOCUMENTOS  NECESÁRIOS PARA PROMOÇÃO  
 
4.1. Formulário de requerimento de inscrição devidamente preenchido sem emendas ou 

rasuras _________ (sim ou não) 

4.2. Fotocópia da carteira de identidade ou funcional ___________ (sim ou não) 

4.3. Fotocópia do ato de nomeação do servidor_______ (sim ou não) 

4.4. Certidão que comprove qualquer tempo de efetivo serviço público fora da atividade 

da polícia civil da Paraíba ______ (sim ou não) 

4.5. Certidão de Nascimento do(s) filho(s)_________ (sim ou não). Quantidade_______ 

4.6. Fotocópia de documentação que ateste titulação_____ (sim ou não). 

Quantidade_______ 

4.7. Certificado ou declaração de participação, como ministrante ou aluno, em cursos e 

treinamentos com os números de horas-aulas discriminadas no quadro do subitem 6.1 

deste edital _______ (sim ou não). Quantidade________ 

4.8. Comprovação de publicação de livros e artigos de natureza afim ao cargo_______ 

(sim ou não). Quantidade________ 

4.9. Cópia de publicação em diário oficial de elogios recebidos no exercício da função 

_______ (sim ou não).  Quantidade________ 

4.10.  Cursos realizados em outras academias ou instituições, relacionados com a carreira 
policial______ (sim ou não). Quantidade______ 

4.11. Experiência profissional, por meio de exercício de cargos descriminados no quadro 
do subitem 6.1 deste edital ______ (sim ou não). Quantidade______ 

Termos em que pede e espera deferimento. 
 
 

JOÃO PESSOA, PB, ______ DE ________________________ DE 2014 
 

 
 

___________________________________________________________ 
ASSINATURA DO REQUERENTE 

 
 

  
 

 


