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      PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA/RJ 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

 

CURRICULUM VITAE (PADRÃO)  

 

Objeto: Processo Seletivo para o Programa Esporte e Lazer na Cidade – PELC Edital 001/2017  

 

Dados Pessoais:  

 

Nome ____________________________________________CPF _______________________  

Endereço ____________________________________________________________________ 

Estado Civil _________ Telefone (    ) _______________ e-mail ________________________  

 

Formação:  

 

Graduação: Educação Física 

 

( ) Concluída ( ) Não Concluída  Período ________________  

 

Pós Graduação/Mestrado/Doutorado 

_____________________________________________________________________________  

 

Experiência Profissional na Área Pleiteada  

 

Cargo __________________________, Empresa _______________________, Tempo________ 

Cargo __________________________, Empresa _______________________, Tempo________ 

Cargo __________________________, Empresa _______________________, Tempo________  

 

Trabalhos Comunitários (Anexar Arquivos Fotográficos ou Áudio Visuais): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Cursos Complementares: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Valença _______ de Dezembro de 2017. 

 

 

Assinatura do Candidato: _________________________________________  

 

Observação - Todos os dados acima fornecidos terão que ser Comprovados de forma documental 
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      PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA/RJ 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

 

Declaração 

 

Eu,_____________________________________________________, inscrito (a) no CPF 

sob o nº _____________________, e no RG n.º __________________________, residente 

à __________________________________________________ , declaro para os devidos 

fins e efeitos que não possuo vínculo empregatício, funcional ou contratual com 

qualquer órgão da administração direto (a), indireto (a), autarquia, entidades ou 

empresa pública, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, dando neste ato plena 

validade à minha declaração. Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, 

firmo a presente declaração. 

 

Valença, _____ de Dezembro de 2017. 

 

 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

Eu,____________________________________________ , declaro conhecer e concordar 

com todos os princípios do edital 001/2017 e portanto, candidato-me ao cargo assinalado. 

Declaro, ainda, ser verdadeira toda documentação assinaladas acima e entregue no ato da 

referida inscrição e estar ciente de comprová-la quando necessário. 

 

Valença _____ de Dezembro de 2017. 

                             

______________________________ 

Assinatura do candidato(a) 
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      PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA/RJ 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

 
 

 
 

Cargo: AGENTE SOCIAL 01 

 

Local de Trabalho Pretendido: (    ) Conservatória 

         (    ) Juparanã 

 

 
Valença ______ de Dezembro de 2017. 

 

 

 

______________________________ 
Assinatura do candidato 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corte aqui 

 
RECIBO DE INSCRIÇÃO 

 

Eu,________________________________________________, responsável pela 
inscrição nº_________ do candidato________________________________ 
confirmo ter recebido e conferido a documentação apresentada pelo candidato. 
 

Valença, ____ de Dezembro de 2017. 
 

Servidor/Matrícula:___________________________ 

 


