
 
 

                                                                                       
 

 
 

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL_2ª TURMA 
 
 

                                   FICHA DE INSCRIÇÃO                            Foto 
                                                                                                    3x4 

TURMA 2016 
 

1) Informações Pessoais: 

Nome: ______________________________________________________________ 

Endereço Residencial:  _________________________________________________ 

_____________________________________   Bairro: ________________________ 

CEP: ________________    Cidade:_______________________    UF: ___________ 

Tel. Residencial: (___) _____________              Tel. Celular: (___) _______________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___               RG: __________________________ 

CPF: _______________________            Estado Civil: ___________________ 

Instituição de Trabalho: _________________________________________________ 

Cargo: _____________________ 

Endereço Comercial: ___________________________________________________ 

______________________________________  Bairro:  _______________________ 

CEP: ________________    Cidade:_______________________    UF: ___________ 

Tel. Comercial: (___) _____________   Ramal: _______    Fax:(___) _____________ 

 

2) Formação Universitária: 

 A) Instituição: _________________________________________________________ 

 Data de Egresso: ___/___/___ Cidade: ____________________   UF: ________ 

 Curso: __________________________                           Nível: ________________ 

 

  

 

 B) Instituição: _________________________________________________________ 



 Data de Egresso: ___/___/___ Cidade: ____________________   UF: ________ 

 Curso: __________________________                           Nível: ________________ 

 

 C) Instituição: _________________________________________________________ 

 Data de Egresso: ___/___/___ Cidade: ____________________   UF: ________ 

 Curso: __________________________                           Nível: ________________ 

 

3) Experiência Profissional: 

 

      Instituição:    Cargo:    Período: 

 1- ________________________ _______________________  _____________ 

 2- ________________________ _______________________ _____________ 

 3- ________________________ _______________________ _____________ 

 

4) Conhecimento de Língua Estrangeira: 

 

      Língua    Lê   Fala   Escreve 

 1- ___________________ _____________ ______________ _____________ 

 2- ___________________ _____________ ______________ _____________ 

 3- ___________________ _____________ ______________ _____________ 

 

5) Questionário:  

 

A) Quais as razões e/ou objetivos profissionais que o levaram a se inscrever no curso? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

B) Como tomou conhecimento do curso? ____________________________________ 

 

 

C) Caso seja aceito, quem irá patrocinar o curso e qual a pessoa jurídica que se 

responsabilizará financeiramente por você? __________________________________ 



_____________________________________________________________________ 

 

6) Documentos Apresentados: 

 a) Diploma do Curso de Graduação    (   ) 

 b) Diploma do Curso de Pós-Graduação (caso tenha) (   ) 

 c) Histórico Escolar da Graduação / Pós-Graduação  (   ) 

 d) Curriculum Vitae    (   ) 

 e) Comprovante da taxa de inscrição    (   ) 

 f) Cópia RG     (   ) 

h) Fotocópia de documentos de nível acadêmico  (   )  

(certificados de cursos, congressos, palestras e outros). 

i) Contrato Educacional assinado. 

 

 

Fortaleza, ____ de _________________ de _______. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 
 

 

 

* As informações pessoais e profissionais aqui prestadas serão utilizadas para registro 

futuro e auxiliar os avaliadores no processo de seleção. A Coordenação do Curso 

assume o compromisso de manter tais informações em absoluto sigilo. 

 

_______________________________ 


