
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

ANEXO IV - (MODELO DE PROCURAÇÃO)

___________________,__________ de __________________________ de 2003.

(Assinatura do Candidato, com firma reconhecida)
__________________________________________________________________

XVIII Concurso Público de Provas e Titulos para a Magistratura do Trabalho da 9ª Região

___________________________________________________________, portador da Cédula de 

Identidade nº _________________________, expedida pela _____________________, em _____ / 

_____ / _________ e/ou Carteira da OAB/_____, inscrição nº ______________ em _____ / _____ / 

_________, CPF Nº___________________________ (nacionalidade) ____________________, (estado 

civil) ____________________, (profissão) _____________________________________________, 

domiciliado e residente na (Rua/Av/nº) ______________________________________________,

(bairro) ____________________, (Cidade/UF/CEP) _________________________

__________________, telefones: Residencial ______________________________

Comercial______________________ pela presente nomeia e constitui seu bastante procurador, o(a) 

Senhor(a) __________________________________________________________________________

(nacionalidade) ____________________, (estado civil) ____________________, (profissão) 

_____________________________________________, domiciliado e residente na (Rua/Av/nº) 

______________________________________________, (bairro) ____________________, 

(Cidade/UF/CEP) _________________________

__________________,  telefones: Residencial  ______________________________

Comercial ___________________________________, portador da Cédula de Identidade nº 

_________________________, expedida pela _____________________, em _____ / _____ / 

_________, para o fim específico de proceder à sua inscrição no XVIII Concurso Público de Provas e 

Títulos para a Magistratura do Trabalho da 9ª Região, assumindo total responsabilidade pela referida 

inscrição, podendo, inclusive, substabelecer.
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