
 

 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022- PROGRAMA NOVO CIDADÃO 
 

RETIFICAÇÃO DO ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

 

 

 

  
Declaro que todas as informações por mim preenchidas e informadas são verdadeiras, corretas e 
completas, tendo conhecimento que qualquer fato ou omissão cometido no preenchimento desta Ficha 
de Inscrição, poderá me imputar sanções legais ou penalidades. 

Saquarema, ______/________/2022. 
 

 
_______________________________________________  

Assinatura do interessado/Procurador 

 Vaga Pretendida: _______________________________________ 
 

   Ampla Concorrência   Reserva para PCD 

DADOS PESSOAIS 

Foto 
3x4 

Nome: 
 

Nacionalidade: Naturalidade: 

Endereço: Nº. Apto: 

Bairro: Cidade: Estado: CEP: 

Tel Residencial: Tel Recado/Nome: Celular: 

Data de Nasc:   _____/____/___________  Sexo: Estado Civil: 

Endereço Eletrônico (e-mail): 

RG Nº. Órg. Exp. Estado: Data de emissão:  

CPF Nº:                                                                                 PIS/PASE/NIT ou NIS:  

Possui Deficiência:  sim     não     Qual?  

Nome do Pai:  

Nome da Mãe:  

DADOS EDUCACIONAIS 

Grau de Escolaridade:   Ensino Médio      Ensino Técnico       Ensino Superior  

Unidade que cursou o Ensino Médio:                                                                                                 Ano de conclusão: 

Se cursa ou cursou o Ensino Técnico ou Superior, qual a área? 

DADOS SOCIOECONÔMICOS 

Beneficiário de programa de 
transferência de renda ou auxílios 
municipais, estaduais ou federais. 

 Família Saquaremense 

 SuperaRJ                              Outros:_______________________________________     

 Auxílio Brasil  

Família é inscrita no Cadastro Único 
para programas sociais do Governo 
Federal - CadÚnico 

não     sim     

Em busca da primeira oportunidade 
profissional 

não     sim     

Último contrato de trabalho:  Ano de desligamento:                         Empresa: 

Atualmente reside com:  os pais     mãe     pai     avós     tios     outros parentes      amigos     sozinho     

Quantas pessoas residem na sua casa:  uma     duas     três     quatro     cinco     seis     mais de 6     

Quantas pessoas contribuem com para 
obtenção da renda familiar: 

 uma     duas     três     quatro     cinco     seis     mais de 6     

Renda Familiar Mensal:  Até 2 salários mínimos     de 3 a 5 salários mínimos     Acima de 5 salários mínimos     

INSCRIÇÃO 


