
 
ATO CONVOCATÓRIO Nº 006/2019 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CARGO:  ____________________________________________ 

FORMAÇÃO: ____________________________________________ 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAS:  (    ) NÃO    

  (    ) SIM 

NOME COMPLETO: _____________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________ 

SEXO: (    ) FEMININO 

  (    ) MASCULINO 

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/_______ 

ESTADO CIVIL: (    ) SOLTEIRO(A)           

  (    ) CASADO(A)              

  (    ) DIVORCIADO(A)       

  (    ) OUTROS                    

NUMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _____________________________________________ 

ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____________________________________________ 

CPF:  _____________________________________________ 

    

ENDEREÇO COMPLETO   

RUA: _____________________________________________________ 

Nº: _____________________________________________ 

COMPLEMENTO:  _____________________________________________ 

BAIRRO: _____________________________________________ 

CIDADE: _____________________________________________ 

ESTADO: _____________________________________________ 

CEP: _____________________________________________ 

    

TELEFONE FIXO:  _____________________________________________ 

TELEFONE CELULAR:  _____________________________________________ 
 

2 DAS INSCRIÇÕES E REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 

Ao se inscrever neste Processo Seletivo Simplificado o candidato deverá informar todos os dados conforme disposto na ficha de inscrição que será disponibilizada 
no site da Agência Peixe Vivo. 
2.1 São condições básicas para a inscrição: 

2.1.1  Estar ciente de que deverá possuir, na data da contratação, a formação mínima exigida para o cargo e a documentação prevista no subitem 
7.4 deste Ato Convocatório. 

2.1.2  Conhecer e estar de acordo com as condições estabelecidas neste Ato Convocatório. 
2.1.3 Possuir aptidão física e mental. 

2.2 As inscrições deverão ser realizadas no período, local e horário a seguir, observando as orientações: 
2.2.1 Período: do dia 07/05/2019 10h00min até as 18h00min do dia 22/05/2019; 
2.2.2 Ler atentamente o Ato Convocatório disponível no endereço eletrônico http://agenciapeixevivo.org.br/editais/. 

2.3 Preencher a Ficha de Inscrição que estará disponível no site http://agenciapeixevivo.org.br/editais/; efetuar o pagamento da importância referente à 
inscrição e enviar para o e-mail: inscricaoprocessoseletivo@agbpeixevivo.org.br até as 18h:00min horas do dia 22/05/2019, observando os 
procedimentos a seguir:  
2.3.1 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no anexo I, de acordo com o cargo até as 16h00min do dia 22/05/2019. 
2.3.2 Depositar ou transfererir para a conta corrente: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3495-9, CONTA CORRENTE 56769-8, o valor da inscrição e 

enviar uma cópia deste comprovante juntamente com a Ficha de Inscrição. 
2.3.3 O comprovante de pagamento a que se refere o subitem 2.3.1 / 2.3.2 deverá estar identificado em nome do requerente. 
2.3.4 O candidato deverá antecipar o pagamento caso, na localidade em que pretenda efetuá-lo, o último dia de pagamento seja feriado que 

acarrete o fechamento das agências bancárias. 
2.3.5 A inscrição do candidato somente será concretizada e validada após a confirmação do pagamento do valor da Taxa de Inscrição pela 

instituição bancária e envio para o e-mail: inscricaoprocessoseletivo@agbpeixevivo.org.br de todos os comprovantes: 
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida, assinada e digitalizada; e, 
b) cópia digitalizada do comprovante de depósito/transferência bancária. 
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