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FICHA DE INSCRIÇÃO – ASSESSOR JURÍDICO  

II Processo Seletivo Simplificado do Projeto Fortalecimento da Assistência Jurídica e 

Implantação da Visita Virtual Para Pessoas Privadas de Liberdade do Estado do 

Maranhão, que visa a contratação temporária e por prazo determinado de Assessor Jurídico, 

Assistente Social, Assessor Administrativo, Estagiário de Direito e Estagiário de Serviço Social. 

DADOS PESSOAIS 

Nome do Candidato: 

Sexo:           M (  )              F (  ) Data de Nascimento: 

RG: CPF: 

E-mail: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Curriculum vitae;  

Cópia do diploma de conclusão de nível superior;  

Cópia dos títulos (cursos na área afim, experiência de estágio e profissional na área afim). 

As informações referentes aos títulos deverão constar no currículo; 

 

Registro na OAB  

Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, conforme modelo fornecido no local 

e na internet, no site da Defensoria (www.defensoria.ma.def.br), firmando, ainda, pleno 

conhecimento e sujeição às regras do presente edital; 

 

Procuração com firma reconhecida e poderes especiais.  

 

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para o II processo seletivo simplificado, tomei 

conhecimento das regras estabelecidas pelo EDITAL nº 01/2020, referente ao Convênio nº 

880896/2018/Ministério da Segurança Pública/DEPEN, das normas com as quais concordo 

plenamente.  

 

São Luís (MA),     de fevereiro  de 2020. 

 

 

 

______________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – ASSISTENTE SOCIAL 

II Processo Seletivo Simplificado do Projeto Fortalecimento da Assistência Jurídica e 

Implantação da Visita Virtual Para Pessoas Privadas de Liberdade do Estado do 

Maranhão, que visa a contratação temporária e por prazo determinado de Assessor Jurídico, 

Assistente Social, Assessor Administrativo, Estagiário de Direito e Estagiário de Serviço Social.  

DADOS PESSOAIS 

Nome do Candidato: 

Sexo:           M (  )              F (  ) Data de Nascimento: 

RG: CPF: 

E-mail: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Curriculum vitae;  

Cópia do diploma de conclusão de nível superior;  

Registro no conselho de classe (acompanhado de declaração regular);  

Cópia dos títulos (cursos na área afim, experiência de estágio e profissional na área afim). As 

informações referentes aos títulos deverão constar no currículo; 

 

Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, conforme modelo fornecido no local e 

na internet, no site da Defensoria (www.defensoria.ma.def.br), firmando, ainda, pleno 

conhecimento e sujeição às regras do presente edital; 

 

Procuração com firma reconhecida e poderes especiais.  

 

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para o II processo seletivo simplificado, tomei 

conhecimento das regras estabelecidas pelo EDITAL nº 01/2020, referente ao Convênio nº 

880896/2018/Ministério da Segurança Pública/DEPEN, das normas com as quais concordo 

plenamente.  

 

São Luís (MA),     de fevereiro  de 2019. 

 

 

 

______________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

II Processo Seletivo Simplificado do Projeto Fortalecimento da Assistência Jurídica e 

Implantação da Visita Virtual Para Pessoas Privadas de Liberdade do Estado do 

Maranhão, que visa a contratação temporária e por prazo determinado de Assessor Jurídico, 

Assistente Social, Assessor Administrativo, Estagiário de Direito e Estagiário de Serviço Social. 

DADOS PESSOAIS 

Nome do Candidato: 

Sexo:           M (  )              F (  ) Data de Nascimento: 

RG: CPF: 

E-mail: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Curriculum vitae;  

Cópia do diploma de conclusão de nível superior;  

Cópia dos títulos (cursos na área afim, experiência de estágio e profissional na área afim). 

As informações referentes aos títulos deverão constar no currículo; 

 

Registro no Conselho respectivo;  

Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, conforme modelo fornecido no local 

e na internet, no site da Defensoria (www.defensoria.ma.def.br), firmando, ainda, pleno 

conhecimento e sujeição às regras do presente edital; 

 

Procuração com firma reconhecida e poderes especiais.  

 

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para o II processo seletivo simplificado, tomei 

conhecimento das regras estabelecidas pelo EDITAL nº 01/2020, referente ao Convênio nº 

880896/2018/Ministério da Segurança Pública/DEPEN, das normas com as quais concordo 

plenamente.  

 

São Luís (MA),     de fevereiro  de 2020. 

 

 

 

______________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – ESTAGIÁRIO DE DIREITO  

II Processo Seletivo Simplificado do Projeto Fortalecimento da Assistência Jurídica e 

Implantação da Visita Virtual Para Pessoas Privadas de Liberdade do Estado do 

Maranhão, que visa a contratação temporária e por prazo determinado de Assessor Jurídico, 

Assistente Social, Assessor Administrativo, Estagiário de Direito e Estagiário de Serviço Social. 

DADOS PESSOAIS 

Nome do Candidato: 

Sexo:           M (  )              F (  ) Data de Nascimento: 

RG: CPF: 

E-mail: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Curriculum vitae;  

Cópia de atestado de matrícula pela instituição de ensino superior, com coeficiente;  

Cópia dos títulos (cursos na área afim e experiência de estágio e profissional na área afim). 

As informações referentes aos títulos deverão constar no currículo; 

 

Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, conforme modelo fornecido no local 

e na internet, no site da Defensoria (www.defensoria.ma.def.br), firmando, ainda, pleno 

conhecimento e sujeição às regras do presente edital; 

 

Procuração com firma reconhecida e poderes especiais.  

 

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para o II processo seletivo simplificado, tomei 

conhecimento das regras estabelecidas pelo EDITAL nº 01/2020, referente ao Convênio nº 

880896/2018/Ministério da Segurança Pública/DEPEN, das normas com as quais concordo 

plenamente.  

 

São Luís (MA),     de fevereiro  de 2020. 

 

 

 

______________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – ESTAGIÁRIO DE SERVIÇO SOCIAL  

II Processo Seletivo Simplificado do Projeto Fortalecimento da Assistência Jurídica e 

Implantação da Visita Virtual Para Pessoas Privadas de Liberdade do Estado do 

Maranhão, que visa a contratação temporária e por prazo determinado de Assessor Jurídico, 

Assistente Social, Assessor Administrativo, Estagiário de Direito e Estagiário de Serviço Social. 

DADOS PESSOAIS 

Nome do Candidato: 

Sexo:           M (  )              F (  ) Data de Nascimento: 

RG: CPF: 

E-mail: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Curriculum vitae;  

Cópia de atestado de matrícula pela instituição de ensino superior, com coeficiente;  

Cópia dos títulos (cursos na área afim, experiência de estágio e profissional na área afim). 

As informações referentes aos títulos deverão constar no currículo; 

 

Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, conforme modelo fornecido no local 

e na internet, no site da Defensoria (www.defensoria.ma.def.br), firmando, ainda, pleno 

conhecimento e sujeição às regras do presente edital; 

 

Procuração com firma reconhecida e poderes especiais.  

 

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para o II processo seletivo simplificado, tomei 

conhecimento das regras estabelecidas pelo EDITAL nº 01/2020, referente ao Convênio nº 

880896/2018/Ministério da Segurança Pública/DEPEN, das normas com as quais concordo 

plenamente.  

 

São Luís (MA),     de fevereiro  de 2020. 

 

 

 

______________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


