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E S T A D O    D O    R I O    D E    J A N E I R O 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER E CULTURA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA EXPOSITOR DA FEIRA DE ARTES E ARTESANATO DO MUNICIPIO DE 

MENDES, CONFORME LEI 1.935/2018 E DECRETO 127/2021 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

A Ficha de Inscrição fornecida deverá ser devidamente preenchida em todos os campos e assinada pelo 

Candidato, DECLARANDO, sob as penas da lei, que os dados anotados no formulário são verdadeiros. 

Declara ainda ter pleno conhecimento e aceita integralmente as normas, condições e exigências 

estabelecidas no presente edital; assumindo ter ciência dos requisitos gerais para investidura. 

Nº da Inscrição 

Nome: __________________________________________________Data de Nasc. ___________ 

Natural: ___________________________ RG: _______________CPF: _____________________  

Endereço______________________________________  Nº:  ____  AP._____  Comp._________  

Bairro:  _________________________  Município:  ____________________   CEP:  ___________  
E-mail.: _____________________________ Telefone: _______________ Cel.________________  

Segmento: _____________________________  Produto: ________________________________ 
Matéria Prima: __________________________________________________________________ 

Documentos Entregues: 

( ) Cópia simples do RG; 

( ) Cópia simples do CPF;  

( ) Comprovante de residência, luz, água, correspondência bancária ou telefone atualizado (máximo 3 
meses em nome do candidato); 

 ( ) Descritivo da obra/objeto/planta a ser analisada; 

( ) Para o segmento Verde, apresentar cópia da Nota de produtor caso possuam e 

(  ) Para o segmento de Manifestação Artística, filmagem apresentando o trabalho. 

 
ENQUADRAMENTO COMO RESIDENTE NA DIVISA 

Solicito Enquadramento como residente na divisa de município conforme critério estabelecidos no 

art.21 do Decreto 127/2021. 

( ) Sim ( ) Não 

Documento apresentados que comprovam o enquadramento de residência da divisa 

___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Obs: No caso de locação, deverá comprovar mediante contrato de locação, correspondências 
recebidas, contas de luz e água, que reside no local por mais de cinco (05) anos. 

 

 

Mendes, _____ de ____________ de 2021. 
 

 
___________________________ 

Assinatura 


