
 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal 

Escola de Gestão Pública de Hortolândia 

 

 

Requerimento de Cadastro no Programa de Instrutor Servidor1 

Nome: 

Secretaria Municipal: 

Unidade de Lotação: 

Cargo: Especialidade: 

Matrícula: Jornada Semanal: Horário de Trabalho: 

Endereços eletrô-
nicos (e-mail):  

 

Telefones para 
contato 

  

 

 Níveis da formação Áreas de FormaçãoProfissional ouAcadêmica: 

Educação 

Básica 

 Experiência prática comprovada:   

 Curso específico de formação:  

 Ensino médio completo  

 Ensino médio em nível técnico   

Nível  

Superior 

 Tecnólogo  

 Licenciatura  

 Bacharelado  

Pós-
graduação 

 Aperfeiçoamento  

 Especialização 
 

 

 MBA  

 Mestrado acadêmico  

 Mestrado profissional  

 Doutorado  

 Pós – doutorado  

Assinale com X os níveis de formação que possui e descreva as áreas que lhes são correspondentes 

                                                      
1A regulamentação para atuação do servidor (a) público (a) como instrutor (a) da EGPH pode ser verificada no decreto nº 
4.146/2019. O servidor (a) interessado (a) em atuar como instrutor (a) deve preencher esse formulário e anexar os títulos 
que comprovam a formação acadêmica e profissional declarada. 



 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal 

Escola de Gestão Pública de Hortolândia 

 

 

Identifique os títulos que estão anexados ao requerimento de inscrição:2 

(01) 

(02) 

(03) 

(04) 

(05) 
 

Considerando os níveis de formação assinalados, bem como as áreas de interesse, especificar qual (is) o(s) tema(s) 
ou área(s) que pretende atuar como instrutor (a): 

(01) 

(02) 

(03) 

(04) 

(05) 
 

Por meio do presente requerimento de inscrição, declaro meu interesse e requeiro o ingresso no Pro-

grama Instrutor Servidor para compor o corpo docente da Escola de Gestão Pública de Hortolândia para atuar 

nas áreas acima apresentadas. Declaro ainda, o conhecimento do disposto no presente edital e as regras gerais 

de funcionamento do Programa Instrutor Servidor. 

Hortolândia, ____ de __________________ de _______. 

 

 

_________________________________________________ 

Nome: 

Matrícula: 

                                                      
2 O requerimento de inscrição devidamente preenchido e subscrito pelo (a) interessado (a) deverá ser acompanhado por 
cópia dos títulos assinalados no mesmo nas seguintes formas: 

(01) No caso de Inscrição presencial o (a) interessado (a) deverá entregar o requerimento e os títulos na EGPH situada à 
Rua Argolino de Moraes, 405 – Vila São Francisco, das 08h30min ás 16h30min e nesta ocasião será necessário que as 
cópias sejam acompanhadas dos originais para que se efetue a autenticação administrativa dos mesmos.  
(02) No caso de Inscrição por e-mail o (a) interessado (a) deverá anexar à mensagem imagem (PDF) do requerimento 
preenchido e assinado e dos títulos apresentados. Na primeira reunião presencial que ocorrer o requerente deverá tra-
zer os originais para a devida autenticação administrativa da cópia eletrônica dos mesmos 

Maiores informações pelos telefones 3965-1423,ramais: 6947 e 6953 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: Off
	untitled34: Off
	untitled35: Off
	untitled36: Off
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 


