
ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROGRAM DE ESTÁGIO REMUNERADO 

 

 

 

Foto 

3x4 
 

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ 

Guaraí: Excelência para o Cidadão 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIO  

ESTÁGIO REMUNERADO NÃO OBRIGATÓRIO 
Nome Completo: 

 

 

Instituição de ensino que está matriculado: 

 

Período: 

 

Se Técnico/Formação 

Horas cursadas: 

 

Curso: 

 

N° Matricula da Instituição: 

Nome e telefone do (a) coordenador(a) do seu curso ou Secretaria da Instituição: 

 

Turno que está matriculado: 

 

CPF: 

 

RG: Órgão emissor: Emissão 

Idade: 

 

Sexo: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

(   ) Gênero 

Data de nascimento: Nacionalidade: 

Cidade: UF Naturalidade: Fone Residencial: 

Endereço: 

 

Fone Celular: 

 

N°: Bairro: 

 

CEP: 

 

E-mail: 

 

 

Nome do Pai:________________________________________________________________________________ 

 

Nome da Mãe:_______________________________________________________________________________ 

 

Nome do professor que emitiu a carta de apresentação e formação:___________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

O candidato possui alguma necessidade especial: (   ) SIM   (   ) NÃO. Se sim, qual? 

 

 

Indique a área de atuação (Conforme ANEXO I do Edital ) 

 

Auxiliar de ______________________________________________________ 

Disponibilidade para (   ) 20 horas semanais       (   ) 30 horas semanais     (   ) qualquer horário 

(De acordo com Art. 10, I e II da Lei 11.788 ,de 25 de setembro de 2008.) 
Dados Bancários 

Banco: Agencia: Conta Corrente: 

Declaro que estou me escrevendo com estagiário, tendo a total consciência que, minha função como auxiliar 

através do Programa Profissionais do Futuro, não gera vinculo empregatício com a concedente. 

 

_________________________________________________________ 

                           Assinatura do(a) candidato (a)                                      Guaraí_____ de _____________ de 2017 

 

 

Formulário de inscrição número 
(Organização): 



 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ 

Guaraí: Excelência para o Cidadão 
 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

 

 

Declaro que, ao assinar todos os formulários exigidos para minha inscrição, 

no PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, que oferece vagas para 

estágio remunerado não obrigatório na Prefeitura Municipal de Guaraí, para 

atuar nas múltiplas áreas das Secretarias e Departamentos Municipais, assumo 

toda responsabilidade pelas informações por mim fornecidas, como completas e 

exatas, e aceito o sistema e os critérios adotados pelo presente edital. 
 

 

 

 

Guaraí, ______ de ________________de_______2017. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

CPF:_________________________ 

RG:_________________________ 

 

 

Testemunhas: 

 

1° ___________________________________ 

CPF:_________________________________ 

RG:__________________________________ 
 
 

2° ___________________________________ 

CPF:_________________________________ 

RG:__________________________________ 
 
 
 
 
 

Anexo IV 



ANEXO V 
 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

________________       ____________________________ 

 (DATA)    (LOCALIDADE) 

 

À 

Comissão de Seleção ao Programa de Estágio Remunerado Não Obrigatório da Prefeitura 

Municipal de Guaraí, que oferecer vagas de estágio remunerado para as funções de Auxiliares 

nas Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Guaraí através do PROGRAMA 

PROFISSIONAIS DO FUTURO. 

 

PREZADOS SENHORES 

 

Pela presente, tenho a satisfação de apresentar a essa Comissão 

________________________________________________________________, candidato a 

uma vaga de estagiário, na função de Auxiliar ________________________________________ 

conforme vaga prevista em edital n° _______, de ______ de ___________ de 20___, divulgado 

pela comissão do Programa Profissionais do Futuro que oferece vagas para Estagiários na forma 

de Estágio Remunerado Não Obrigatório, previsto pela Lei Municipal n° 655 de 28 de Junho de 

2017, como foco na seleção de candidatos para atuar como Auxiliar nas Secretarias e 

Departamentos da Prefeitura Municipal de Guaraí e que a oferta não gera vínculo empregatício 

com nenhuma das partes. 

É do seu conhecimento que a Prefeitura Municipal de Guaraí assumiu a responsabilidade 

de realizar a oferta de vagas para estagiários, através do Programa Profissionais do Futuro. 

Outrossim, estou ciente do alto nível da seleção dos candidatos às vagas de estágio e, 

considerando a importância do Programa para a formação do futuro profissional, bem como 

entendemos que fazer parte do mundo profissional à que o estagiário estará sendo envolvido, 

contribuirá diretamente com a carreira do candidato, neste sentido tenho a informar o seguinte: 

 

1) Conheço o (a) candidato (a) há ___ anos, na condição de _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2) As qualidades mais importantes que o (a) candidato (a) apresenta com foco ao fazer parte do 

PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, são:  

(Em até 10 linhas – Um breve memorial descritivo das Competências e Habilidades do candidato) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Carimbo da Instituição de Ensino 



3) Adicionalmente, posso fazer os seguintes comentários: sobre o (a) candidato (a): 

(Em até 15 linhas – Um breve memorial descritivo, apontando as impressões pessoais do apresentador sobre o candidato na visão do 

comprometimento com os estudos, com sua formação profissional, nos relacionamentos interpessoais observáveis, e outras impressões) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4) Mediante ao que foi apresentado sobre o candidato à vaga de Estagiário no Programa 

Profissionais do Futuro, de uma maneira geral e em conformidade com sua visão profissional de 

apresentador, avalie com um dos conceitos: A (10), B (9,0), C (8,0), D (7,0), E (6,0), F (5,0), o 

candidato à vaga de estagiário, levado em conta sua competência e habilidades observáveis em 

quanto estudante da instituição de ensino em que esteja devidamente matriculado. 

CONCEITO:_______ 

 
DECLARO que, estou ciente de que as informações contidas na presente carta será utilizada como 

critério de classificação do candidato apresentado, bem como, a nota de impressão geral da pessoa do 

candidato será quantificada junto à outros procedimentos avaliativos e que ao final das somatórias por 

média aritmética, se chegará o candidato obterá um classificação geral, nisto, dou ciência da veracidade 

das informações prestadas e assumimos em quanto assinantes da carta a inteira responsabilidade pelas 
informações prestadas, ficando os mesmos sujeitos às sanções legais no caso de prestar falsas 

informações, com o objetivo de beneficiar candidatos que não estejam aptos ao desenvolvimento do 

serviço como estagiário na função ao qual esteja se candidatando. 

 

 

____________________________________ 

(Assinatura do Professor Apresentador) 

DADOS DO APRESENTADOR PARA CONSULTAS EVENTUAIS: 

Nome completo: 

Organização: 

Endereço: 

Telefone: 

 

____________________________________ 

(Assinatura do Coordenador do Curso) 

DADOS DO COORDENADOR DO CURSO PARA CONSULTAS EVENTUAIS: 

Nome completo: 

Organização: 

Endereço: 

Telefone: 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do Professor da Disciplina de Estágio) 

DADOS DO PROFESSOR DA DISCIPINA DE ESTÁGIO DO CURSO 

Nome completo: 

Organização: 

Endereço: 

Telefone: 
 


