
XV CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE PR OCURADOR DO ESTADO DO PARANÁ
Formulário de Inscrição Definitiva 

Nome do(a) Candidato(a) : _________________________________________________________________________________________________________________________

Inscrição nº : __________________________________Carteira de Identidade nº : ________________________________ CPF nº: _____________________________________

Data de Nascimento : ___________________________ Nacionalidade : ____________________________________ Estado Civil : _____________________________________

Endereço Residencial  (logradouro, complemento, bairro, município, estado, CEP etc): __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefone(s) nº(s) : _________________________________________________________________________________________________________________________________

Lugares em que teve domicílio nos últimos 5 (cinco)  anos  (município e estado): _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Por meio do presente, requeiro a minha inscrição de finitiva no XV Concurso Público da PGE-PR.
Para tanto, junto a seguinte documentação:

Doc. 1 (   ) Cédula de identidade expedida por órgão oficial de identificação no território nacional. (   ) Em caso de nacionalidade portuguesa, documento que comprove estar amparado pelo Estatuto
de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos
políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal

Visto (PGE)

Doc. 2 (   ) Diploma de bacharel em Direito devidamente registrado ou certificado de conclusão do
curso de Direito

(   ) Caso não possua diploma de bacharel ou certificado de conclusão do curso de Direito:
“Declaro  que  comprovarei  o  preenchimento  do  requisito  disposto  no  art.  55,  inc.  II,  do
Regulamento Geral de Concurso (Edital nº 01/2014, Anexo II) até a data de minha posse, sob
pena de não investidura no cargo.”

Assinatura do(a) Candidato(a)___________________________________________________

Visto (PGE)

Doc. 3 (   ) Título de eleitor Doc. 4 (   ) Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais Visto (PGE)

Doc. 5 (   ) Certidões negativas dos distribuidores criminais e de execução penal,  emitidas pela
Justiça Estadual dos lugares em que teve domicílio nos últimos 5 (cinco) anos

Nº de certidões apresentadas: __________

Doc.. 6 (   ) Certidões negativas dos distribuidores criminais e de execução penal,  emitidas pela
Justiça Federal dos lugares em que teve domicílio nos últimos 5 (cinco) anos

Nº de certidões apresentadas: __________

Visto (PGE)

Doc. 7 (   ) Certidões negativas de antecedentes criminais da Polícia Civil dos lugares em que teve
domicílio nos últimos 5 (cinco) anos

Nº de certidões apresentadas: __________

Doc. 8 (   ) Certidões negativas de antecedentes criminais da Polícia Federal dos lugares em que
teve domicílio nos últimos 5 (cinco) anos

Nº de certidões apresentadas: __________

Visto (PGE)



Doc. 9 (   ) Comprovante de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná Visto (PGE)

(   ) Se inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil de outra unidade da Federação:
“Declaro que comprovarei a minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná até a data da posse, sob pena de não investidura no cargo”

Assinatura do(a) Candidato(a):______________________________________________________________

(   ) Se inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, mas licenciado nos termos do artigo 12 da Lei nº 8.906/1994: 
“Declaro que providenciarei a baixa da licença perante a Ordem dos Advogados do Brasil e, se inscrito em outra unidade da Federação, a inscrição na OAB – Seção Paraná, até a data da posse,
sob pena de não investidura no cargo”

Assinatura do(a) Candidato(a):______________________________________________________

(   ) Comprovante de aprovação no Exame de Ordem, se não inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil por exercer atividade incompatível com a advocacia (artigo 28 da Lei nº 8.906/1994):
“Declaro que providenciarei a minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná até a data da posse, sob pena de não investidura no cargo”

Assinatura do(a) Candidato(a):______________________________________________________

(   ) Se aguardando o resultado final do Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil:
“Declaro que comprovarei a minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná até a data da posse, sob pena de não investidura no cargo”

Assinatura do(a) Candidato(a):______________________________________________________

Doc. 
10

(   )    Comprovante de estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino, Visto (PGE)

Nestes termos, requer deferimento.

     ___________________________________________  __________________________________________________       
                           Local e data                           Assinatura do(a) candidato(a)

 Uso Exclusivo da PGE

(    ) Deferida

(    ) Indeferida

Obs.:_____________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Curitiba, _____/_____/2015 __________________________________
                                                  Comissão Organizadora (PGE)


