
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE COLINAS
FICHA DE INSCRIÇÃO - VIA PREFEITURA                   Inscrição nº

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL nº 264/2013
Cargo:

(   ) Médico

01 - Nome: _________________________________________________________
02 - Endereço: Rua  ______________________________________  nº ______

Bairro  _____________________________________________
Cidade  ________________________________ Estado _____
CEP: ____________________     Telefone: (___) - _________
E-mail: ____________________________________________

03 - Docto. Identidade: nº _____________________________Tipo: __________
04 - Cadastro Pessoa Física: CPF nº ___________________________________
05 - Deficiente Físico: (   ) Sim (   ) Não

Declaro serem verídicas as informações acima, bem como tenho conhecimento das instruções e das  exigências para
nomeação e posse, constantes do Edital de Abertura nº 254/2013, o qual encontra-se afixado no quadro de publicações da Prefeitura
Municipal e publicado na internet no site: www.colinasrs.com.br e www.schnorr.com.br.

  Colinas - RS, ____ de maio de 2013.

___________________________________
 Assinatura do Candidato

< --------------------------------------------------------------------- Destacar aqui  ------------------------------------------------------------------->

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE COLINAS
FICHA DE INSCRIÇÃO - VIA CANDIDATO                   Inscrição nº

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL nº 264/2013
Cargo:

(   ) Médico

Nome do
Candidato:
Obs.: Apresentar  esta  Ficha,  no  dia,  horário  e  local  de  realização  das  Provas,  acompanhada  de  Documento  de
Identificação com foto, munido de caneta azul ou preta. Edital afixado no quadro de publicações do Município e na
internet no site:  www.colinasrs.com.br e www.schnorr.com.br.

 Colinas - RS, ____ de maio de 2013.
  

___________________________________
 Assinatura do Funcionário

< --------------------------------------------------------------------- Destacar aqui  ------------------------------------------------------------------->

Guia de Arrecadação Municipal - Código da Receita - 26

Recebemos de ______________________________________________________________ o valor de R$ 77,79  pelo

pagamento da taxa de inscrição no concurso público para o cargo de _____________________________________, nos 

termos do Edital de Abertura nº 264/2013.

Carimbo/Autenticação Via tesouraria
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