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Requerimento de Inscrição1 

Chamada Pública nº : Curso/Atividade:  

Nome: 

Secretaria Municipal: 

Unidade de Lotação: 

Cargo: Especialidade: 

Matrícula: Jornada Semanal: Horário de Trabalho: 

Endereços eletrôni-
cos (e-mail):    

Telefones para 
contato   

Grau de 
Escolaridade 

 
Ensino Fundamental 
Incompleto   

Ensino Médio 
Incompleto  

Ensino Técnico In-
completo em  ___________________ 

 
Ensino Fundamental 
Completo  

Ensino Médio 
Completo  

Ensino Técnico 
Completo em  ___________________ 

 
Ensino Superior 
Incompleto em _________________ 

 Especialização em  
___________________ 

 
Ensino Superior 
Completo em _________________ 

 Mestrado em  
___________________ 

 Especialização em _________________  Doutorado em  ___________________ 

Assinale com X o maior nível de formação que possui e descreva a área correspondente 
 

Por meio do presente requerimento de inscrição, declaro meu interesse e requeiro a participação na a-

tividade de capacitação ofertada na Chamada Pública nº _______/________. Declaro ainda, o conhecimento 

do disposto no presente edital e do regramento nele contido. 

Hortolândia, ____ de __________________ de ________. 

_________________________________________________ 

Nome: 

Matrícula: 

                                                      
1 O requerimento de inscrição devidamente preenchido e subscrito pelo (a) interessado (a) deverá ser acompanhado pelo 
Termo de Compromisso com a aquiescência formal da chefia imediata e, protocolado 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.  
(02) No caso de Inscrição por e-mail o (a) interessado (a) deverá anexar à mensagem imagem (PDF) do requerimento e 
do termo de compromisso preenchido e assinado. 

Maiores informações pelos telefones 3965-1423,ramais: 6947 e 6953 
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Termo de Compromisso do (da) Requerente e de Anuência da Chefia Imediata 

Chamada Pública nº:  Curso/Atividade:  

Período de Realização do Curso/atividade: 
 
Nº de aulas 
por semana 

 Horário das 
Atividades 

 Local das 
Atividades 

 

 

Eu, (nome) __________________________________________________________, matrícula___________,    

COMPROMETO-ME a manter assiduidade na atividade de capacitação em que ora me inscrevo, evitando atra-

sos e faltas, bem como declaro a disposição de, após a conclusão da atividade, decidir acerca da possibilidade de 

inscrever-me no Programa Instrutor Servidor e passar a compor o corpo de instrutores da EGPH; 

Estou ciente de que na forma do art. 39, § 1º do Dec. nº 4.146/2019, a desistência ou abandono imotivado do 

da atividade do programa de capacitação, objeto desta Chamada Pública, implica impossibilidade de inscrição 

em nova atividade de capacitação nos seis meses subsequentes ao fato. 
 

Declaro por fim que cientifiquei a minha chefia imediata da pretensão de realização do presente curso, a qual 

anuiu na forma da declaração abaixo. 

Hortolândia,______de ____________de ________. 
 
 
 

_________________________________________________ 

Assinatura do (da) Requerente 
 

Nome da Chefia Imediata: 
  

Cargo ou função de confiança da Chefia Imediata:  

Declaro que fui cientificado (a) da pretensão de participação do (da) servidor (a), acima identificado (a), na ativi-

dade do programa de capacitação, objeto desta Chamada Pública, e concordo com a mesma, o que implica 

compromisso desta unidade com a liberação do (da) servidor (a) nos horários das atividades, ficando o controle 

de frequência destes momentos a cargo da EGPH que nos comunicará formalmente as ausências. 

Hortolândia,______de ____________de 20_____ 
 
 

_________________________________________________ 

Assinatura do (da) Chefia Imediata 
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