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ANEXO I

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO
DO XII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ DO
TRABALHO SUBSTITUTO DA 23ª REGIÃO

__________________________________________________________________________
_________________________________________,________________________________,

 (nome do candidato (a) por extenso)                              (nacionalidade)
_______________, natural de _________________Estado _____, com ______anos de idade,
(estado civil)
nascido em ___/___/___,_____________________,filho de _________________________e
            (profissão)
_______________________com residência e domicílio_____________________________
__________________________________________________________________________
                                                  (logradouro/cidade/UF/CEP )
telefone DDD_______________, tendo seu local de trabalho situado___________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( logradouro/cidade/UF/ novo CEP )
telefone (DDD) ________________________, portador (a) da Cédula de identidade n.
________________, expedida pelo (a) ______________, em ____/____/___, Bacharel em
Direito formado(a) pela ______________________________________________, com
diploma expedido em _____/_____/_____, e registrado no Ministério da Educação e Cultura,
sob n. ____________________________, em ____/____/____, vem, mui respeitosamente
requerer a Vossa Excelência a sua inscrição preliminar no XII Concurso Público para
Provimento de Cargo de Juiz do Trabalho Substituto da 23ª Região.

Para tanto declara, sob as penas da lei, que:

a) é brasileiro (art. 12 da Constituição da República);
b) é diplomado em Direito, de acordo com as informações acima;
c) se acha quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se candidato do
sexo masculino, do serviço militar;
d) goza de boa saúde;
e) não registra antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício dos seus direitos
civis e políticos;
f) não sofreu, no exercício da advocacia ou de função pública, penalidade por prática de
atos desabonadores;
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g) que conhece e está de acordo com as exigências contidas nas instruções reguladoras
do presente Certame, baixadas pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho através das
Resoluções Administrativas n. 907/2002, 965/2003, 1046/2005 e 1079/2005, publicadas
no Diário da Justiça da União em 28.11.2002, 18.11.2003, 13.04.2005 e 09.08.2005,
respectivamente, bem como pela Resolução n. 11, de 31.01.2006, do Conselho Nacional
de Justiça, publicada no Diário da Justiça da União em 03.02.2006, e pelo Edital do
Concurso.

Declara, ainda, que se compromete a prestar todas as informações que lhe forem
solicitadas, bem como fornecer, para fins de inscrição definitiva, os documentos exigidos e
comprovar seu estado de saúde, conforme item 3.6 deste edital, sob pena de indeferimento.

Fornece declaração, em ordem cronológica, dos períodos de atuação como juiz,
membro do Ministério Público, advogado ou titular de função técnico jurídica, pública ou
privada, precisando o local e a época de exercício de cada um deles e nomeando as principais
autoridades com as quais serviu ou esteve em contato, bem como os endereços atuais das
mesmas e o número dos respectivos telefones.

Por último, o infra-assinado concorda expressamente em que o despacho deferitório
da inscrição possa ser reexaminado a qualquer momento pela Comissão de Concurso.

Nestes termos e assumindo integral responsabilidade pelas declarações aqui feitas,
sob as penas da lei, reafirma que a presente é a expressão da verdade.

Pede deferimento.

Cuiabá, ______de _________________ de 2006.

______________________________________________
(Assinatura do candidato ou procurador)

Em cumprimento ao disposto no item 2.5.3 do edital deste concurso, forneço
dados sobre as autoridades e/ou professores universitários.

1.Nome_________________________________________________________________
Profissão_______________________________Telefone__________________________
Endereço________________________________________________________________
CEP__________________Cidade/UF_________________________________________

2.Nome_________________________________________________________________
Profissão_______________________________Telefone__________________________
Endereço________________________________________________________________
CEP__________________Cidade/UF_________________________________________
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3.Nome_________________________________________________________________
Profissão_______________________________Telefone__________________________
Endereço________________________________________________________________
CEP________________Cidade/UF___________________________________________

Cuiabá-MT, ______de __________________de 2006.

________________________________
(Assinatura do candidato ou procurador)

Em cumprimento ao item 2.5.4, forneço declaração de que atuei como juiz,
membro do Ministério Público, advogado ou titular de função técnico-jurídica pública ou
privada.

De _______ a _______ (cargo/função) de  _____________________________________
empresa/órgão público, (localidade)___________________________________________
autoridade(s), (endereço/telefone) ____________________________________________

De ________ a __________ (cargo/função) de__________________________________
 empresa/órgão público, (localidade) __________________________________________
autoridade(s), (endereço/telefone) ____________________________________________

De _________ a __________ (cargo/função) de  ________________________________
empresa/órgão público, (localidade) __________________________________________
autoridade(s), (endereço/telefone) ____________________________________________

Outros__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Cuiabá-MT, _____ de _________________ de 2006.

____________________________________________
(Assinatura do candidato ou procurador)


