
 

XXV CONCURSO - DEFENSORIA PÚBLICA / RJ 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

RETRATO 

 

 

NOME: _________________________________________________________________________________________________________  

(NOME COMPLETO, EM LETRA DE FORMA) 

 

FILIAÇÃO: ___________________________________________________________________________________   SEXO:_____ 

E ___________________________________________________________________________________________              

DATA DE NASC.: _____/_____/_____  NATURALIDADE: ________________________________ NACIONALIDADE: _______________ 

ESTADO CIVIL: ____________________ CPF: _____________________________ RG: ___________________ ÓRGÃO EXP.:________ 

END. RESIDENCIAL: ______________________________________________________________________________________________ 

BAIRRO: _________________________ CEP: ____________________________  MUNICÍPIO/UF:_______________________________  

END. COMERCIAL: _______________________________________________________________________________________________ 

BAIRRO: _________________________ CEP: ________________________ MUNICÍPIO/UF:___________________________________ 

TELEFONE(S): Residencial: _______________________  Comercial: _________________________ Celular: _____________________ 

ENDEREÇO DE e-MAIL: _______________________________________________________________ 

É DEFICIENTE ? ______________  NECESSITA DE AUXÍLIO? ___________  É CADEIRANTE? ___________ 

             ______/______/______                _________________________________________________________________  

                        DATA                                                                   ASSINATURA  (CANDIDATO OU PROCURADOR) 

  

       

 PREENCHA O VERSO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XXV CONCURSO – DEFENSORIA PÚBLICA / RJ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR 

 

ETIQUETA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

RETRATO 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

                      NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

ASSINATURA 

Vide Verso 

 



 

 

Exmo. Sr. Presidente da Comissão do XXV Concurso para Ingresso na Classe Inicial da Carreira da 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.                                               

 

_____________________________________________________________________________, 

(nome do candidato) 

já qualificado no verso do presente, vem requerer a V.Exa. a sua inscrição provisória no concurso em 

epígrafe, pelo que declara, sob as penas da lei e nos termos do artigo 17, parágrafo 1º do Regulamento 

do Concurso, que: é (   ) brasileiro(a) / (    ) português(esa), em pleno gozo dos seus direitos civis e 

políticos; está quite com o serviço militar (se do sexo masculino); está quite com as obrigações eleitorais; 

está em gozo de boa saúde física e mental, e ciente do disposto no artigo 23; não registra antecedentes 

criminais e não  responde a  processo  criminal, nem  a inquérito policial, não  sofreu qualquer 

penalidade, nem praticou atos desabonadores  no  exercício  de  cargo  público,  da  advocacia  ou de 

atividade pública ou privada, reservando-se o direito de justificar-se sobre o caráter não prejudicial de 

eventual ocorrência, na oportunidade do artigo 24, §1º, quando da apresentação das certidões exigidas 

na inscrição definitiva;  foi domiciliado à:   

 

____________________________________________________________________________________ 

                                              

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

nos últimos 10 (dez) anos; está ciente de que, à época da posse, deverá ter concluído o bacharelado em 

direito, e possuir, no mínimo, 02 (dois) anos de prática profissional, comprovados na forma do artigo 24, 

V a IX do regulamento; bem como que tem conhecimento das prescrições do Regulamento do XXV 

Concurso para Ingresso na Classe Inicial da Carreira da Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, publicado no Diário Oficial do Estado, Parte I, Poder Executivo, do dia 14/02/2014 e disponível 

na página do Concurso na internet, acessível pelo site www.dpge.rj.gov.br . 

    

                                   Nestes Termos, 

  E. Deferimento. 

 

          Rio de Janeiro,  _____  de _________________ de 2014. 

 

   _________________________________________________________ 

     ASSINATURA  DO CANDIDATO OU DE SEU PROCURADOR 

 

 
 
 
 
 
 
Para as provas o candidato deverá apresentar-se no local, dia e hora indicados na convocação, realizada pela 

imprensa oficial – artigo 10 do regulamento, munido de documento oficial de IDENTIDADE e deste CARTÃO 

DE INSCRIÇÃO. 

 

Na realização das provas somente será permitido o uso de CANETA AZUL. 

É VEDADO o ingresso nos locais de prova portando telefones celulares ou quaisquer outros meios de comunicação 

externa. 

 

 

É VEDADO o ingresso no local das Provas Escritas Específicas trajando bermudas e é obrigatório o uso de terno e 

gravata, pelos homens, durante as Provas Orais. 
 

http://www.dpge.rj.gov.br/

