SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
UNIDADE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

RECIBO

Inscrição: Nº

Processo Seletivo Interno Simplificado para Formação de Cadastro Reserva de Servidores da Carreira de
Enfermeiro e da Carreira Médica, para o exercício da atividade de Docência, respectivamente, nos Cursos de
Graduação em Enfermagem e em Medicina da ESCS - SELEÇÃO 2018/1.
EDITAL NORMATIVO Nº 24, DE 04/04/2018.

No ato da inscrição, o candidato____________________________________________________________
matrícula nº______________, concorrente a Carreira: ( ) Enfermeiro ( ) Médico Nº Ordem _____,
apresentou documentação totalizando: nº de Folhas_____.
Inscrição por procuração: (

) SIM (

) NÃO

No caso de Inscrição por procuração: o procurador deverá apresentar Procuração específica para este fim,
acompanhanda de cópia legível do documento oficial de identidade e CPF de ambos, representatante legal e candidato.
A procuração e a cópia dos documentos de ambos serão retidas.
Declaro estar ciente de que a não apresentação de qualquer documento elencado no item 8 do Edital nº 23 de
04/04/2018 e seus subitens, ou a apresentação de forma incompleta ou diversa da estabelecida nos mesmo, implicará
na minha desclassificação. Declaro também estar de acordo com as informações prestadas no presente recibo,
aceitando todas as normas e condições nele estabelecidas e no referido Edital.
Brasília-DF, ____/____/______.
___________________________________________
Assinatura do candidato ou Procurador

___________________________________________
Assinatura e matrícula do servidor responsável
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