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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO  
 
1. DADOS PESSOAIS   
NOME:_____________________________________________________________________ 
RG: _________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____________ UF: _________ 
CPF:___.___.___-___  
DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____  
NATURALIDADE: ______________________________________________ UF: _________ 
NACIONALIDADE: __________________________________________________________   
 
2. ENDEREÇO   
RUA: ____________________________________________________  
Nº:________________  
BAIRRO: ___________________________________________________________________  
CIDADE: ________________________________________________UF:________________ 
TELEFONES: _______________________________________________________________   
E-MAIL: ___________________________________________________________________  
 
3. DADOS DA FORMAÇÃO  
CURSO DE GRADUAÇÃO:___________________________________________________  
INSTITUIÇÃO DE ENSINO:__________________________________________________   
DATA DE CONCLUSÃO: _______/_______/__________ LOCAL:__________________  
 
DATA: _____/ _____/_______.  
 
__________________________________________  
ASSINATURA DO CANDIDATO (A) 
CPF: 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO ANTINEPOTISMO 
  

Em consonância com os princípios constitucionais contidos no artigo 37, caput da 
Constituição Federal, bem como nos termos do artigo 3º, § segundo da Lei nº 8.958/94, declaro 

para os devidos fins, sob pena da lei, não me enquadrar nas hipóteses que caracterize nepotismo, 

por não possuir vínculo de matrimônio ou de união estável, relação de parentesco em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até terceiro grau, de autoridade nomeante e tampouco de membro ou 

servidor ocupante de cargo de direção da Fundação Uniselva e da Universidade Federal de Mato 

Grosso - UFMT.  
Ainda, declaro não exercer cargo, emprego ou função no Serviço Público, quer seja na 

esfera Federal, Estadual ou Municipal, quer seja na administração Direta ou Indireta, cuja 

acumulação seja vedada e incompatível com o cargo para qual serei contratado, conforme 

estabelece o caput do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.  
Assumo, por fim, o compromisso de comunicar ao contratante quaisquer impedimentos 

supervenientes que possam vir a configurar casos de nepotismo ou impedimento de que trata esta 

Declaração.  
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de 

que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, 

bem como na sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal.  
 

DATA: _____/ _____/_____. 
 

________________________________________  
ASSINATURA DO CANDIDATO(A)  
CPF:   


