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

ANEXO V (REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA)

___________________,______ de ____________________________ de 2003.

(Assinatura do Candidato)
__________________________________________________________________

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

O requerimento para a inscrição deverá ser instruído de acordo com o item 3.1 (ressalvadas as exceções 
previstas no item 3.2), cujos documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas (legíveis), 
observando-se a ordem a seguir e a validade do documento, considerando-se a sua respectiva emissão:
01) Diploma de Bacharel em Direito;
02) Documento oficial de identidade (RG/OAB);
03) Certidão de nascimento ou de casamento;
04) Título eleitoral;
05) Certidão de reservista ou certificado de dispensa de incorporação;
06) Atestado médico de clínico geral, comprovando que goza de boa saúde, segundo alínea “d” do item 2.1.1, 

no caso de inscrição por meio eletrônico, ou 2.2.1, no caso de inscrição presencial, ou através de 
procurador habilitado, e item 3.3, do Edital;

07) Certidão negativa dos distribuidores criminais, cíveis e precatórios cíveis nos lugares de residência dos 
últimos cinco anos (180 dias);

08) Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal (90 dias) ;
09) Atestado de antecedentes da Polícia Civil Estadual;
10) Certidão de distribuição da Polícia Federal (90 dias);
11) Certidão de quitação e negativa de crime da Justiça Eleitoral (90 dias);
12) Certidão negativa da Justiça Militar Federal (90 dias);
13) Certidão negativa expedida por órgão público a que esteja vinculado o candidato e/ou pela Ordem dos 

Advogados do Brasil.

REQUERIMENTO

EXMO. JUIZ PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XVIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A 

MAGISTRATURA DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

__________________________________________________________, inscrito(a) sob nº 

______________, e aprovado(a) na primeira, segunda e terceira provas do Concurso em epígrafe, 

respeitosamente, requer a Vossa Excelência a sua inscrição definitiva, juntando para tanto os documentos 

exigidos no ANEXO V do Edital.

Termos em que pede deferimento:

&

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

ANEXO V (REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA)

___________________,______ de ____________________________ de 2003.

(Assinatura do Candidato)
__________________________________________________________________

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

O requerimento para a inscrição deverá ser instruído de acordo com o item 3.1 (ressalvadas as exceções 
previstas no item 3.2), cujos documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas (legíveis), 
observando-se a ordem a seguir e a validade do documento, considerando-se a sua respectiva emissão:
01) Diploma de Bacharel em Direito;
02) Documento oficial de identidade (RG/OAB);
03) Certidão de nascimento ou de casamento;
04) Título eleitoral;
05) Certidão de reservista ou certificado de dispensa de incorporação;
06) Atestado médico de clínico geral, comprovando que goza de boa saúde, segundo alínea “d” do item 2.1.1, 

no caso de inscrição por meio eletrônico, ou 2.2.1, no caso de inscrição presencial, ou através de 
procurador habilitado, e item 3.3, do Edital;

07) Certidão negativa dos distribuidores criminais, cíveis e precatórios cíveis nos lugares de residência dos 
últimos cinco anos (180 dias);

08) Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal (90 dias) ;
09) Atestado de antecedentes da Polícia Civil Estadual;
10) Certidão de distribuição da Polícia Federal (90 dias);
11) Certidão de quitação e negativa de crime da Justiça Eleitoral (90 dias);
12) Certidão negativa da Justiça Militar Federal (90 dias);
13) Certidão negativa expedida por órgão público a que esteja vinculado o candidato e/ou pela Ordem dos 

Advogados do Brasil.

REQUERIMENTO

EXMO. JUIZ PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XVIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A 

MAGISTRATURA DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

__________________________________________________________, inscrito(a) sob nº 

______________, e aprovado(a) na primeira, segunda e terceira provas do Concurso em epígrafe, 

respeitosamente, requer a Vossa Excelência a sua inscrição definitiva, juntando para tanto os documentos 

exigidos no ANEXO V do Edital.

Termos em que pede deferimento:

&

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

ANEXO V (REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA)

___________________,______ de ____________________________ de 2003.

(Assinatura do Candidato)
__________________________________________________________________

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

O requerimento para a inscrição deverá ser instruído de acordo com o item 3.1 (ressalvadas as exceções 
previstas no item 3.2), cujos documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas (legíveis), 
observando-se a ordem a seguir e a validade do documento, considerando-se a sua respectiva emissão:
01) Diploma de Bacharel em Direito;
02) Documento oficial de identidade (RG/OAB);
03) Certidão de nascimento ou de casamento;
04) Título eleitoral;
05) Certidão de reservista ou certificado de dispensa de incorporação;
06) Atestado médico de clínico geral, comprovando que goza de boa saúde, segundo alínea “d” do item 2.1.1, 

no caso de inscrição por meio eletrônico, ou 2.2.1, no caso de inscrição presencial, ou através de 
procurador habilitado, e item 3.3, do Edital;

07) Certidão negativa dos distribuidores criminais, cíveis e precatórios cíveis nos lugares de residência dos 
últimos cinco anos (180 dias);

08) Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal (90 dias) ;
09) Atestado de antecedentes da Polícia Civil Estadual;
10) Certidão de distribuição da Polícia Federal (90 dias);
11) Certidão de quitação e negativa de crime da Justiça Eleitoral (90 dias);
12) Certidão negativa da Justiça Militar Federal (90 dias);
13) Certidão negativa expedida por órgão público a que esteja vinculado o candidato e/ou pela Ordem dos 

Advogados do Brasil.

REQUERIMENTO

EXMO. JUIZ PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XVIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A 

MAGISTRATURA DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

__________________________________________________________, inscrito(a) sob nº 

______________, e aprovado(a) na primeira, segunda e terceira provas do Concurso em epígrafe, 

respeitosamente, requer a Vossa Excelência a sua inscrição definitiva, juntando para tanto os documentos 

exigidos no ANEXO V do Edital.

Termos em que pede deferimento:

&

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

ANEXO V (REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA)

___________________,______ de ____________________________ de 2003.

(Assinatura do Candidato)
__________________________________________________________________

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

O requerimento para a inscrição deverá ser instruído de acordo com o item 3.1 (ressalvadas as exceções 
previstas no item 3.2), cujos documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas (legíveis), 
observando-se a ordem a seguir e a validade do documento, considerando-se a sua respectiva emissão:
01) Diploma de Bacharel em Direito;
02) Documento oficial de identidade (RG/OAB);
03) Certidão de nascimento ou de casamento;
04) Título eleitoral;
05) Certidão de reservista ou certificado de dispensa de incorporação;
06) Atestado médico de clínico geral, comprovando que goza de boa saúde, segundo alínea “d” do item 2.1.1, 

no caso de inscrição por meio eletrônico, ou 2.2.1, no caso de inscrição presencial, ou através de 
procurador habilitado, e item 3.3, do Edital;

07) Certidão negativa dos distribuidores criminais, cíveis e precatórios cíveis nos lugares de residência dos 
últimos cinco anos (180 dias);

08) Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal (90 dias) ;
09) Atestado de antecedentes da Polícia Civil Estadual;
10) Certidão de distribuição da Polícia Federal (90 dias);
11) Certidão de quitação e negativa de crime da Justiça Eleitoral (90 dias);
12) Certidão negativa da Justiça Militar Federal (90 dias);
13) Certidão negativa expedida por órgão público a que esteja vinculado o candidato e/ou pela Ordem dos 

Advogados do Brasil.

REQUERIMENTO

EXMO. JUIZ PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XVIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A 

MAGISTRATURA DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

__________________________________________________________, inscrito(a) sob nº 

______________, e aprovado(a) na primeira, segunda e terceira provas do Concurso em epígrafe, 

respeitosamente, requer a Vossa Excelência a sua inscrição definitiva, juntando para tanto os documentos 

exigidos no ANEXO V do Edital.

Termos em que pede deferimento:

&

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

ANEXO V (REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA)

___________________,______ de ____________________________ de 2003.

(Assinatura do Candidato)
__________________________________________________________________

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

O requerimento para a inscrição deverá ser instruído de acordo com o item 3.1 (ressalvadas as exceções 
previstas no item 3.2), cujos documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas (legíveis), 
observando-se a ordem a seguir e a validade do documento, considerando-se a sua respectiva emissão:
01) Diploma de Bacharel em Direito;
02) Documento oficial de identidade (RG/OAB);
03) Certidão de nascimento ou de casamento;
04) Título eleitoral;
05) Certidão de reservista ou certificado de dispensa de incorporação;
06) Atestado médico de clínico geral, comprovando que goza de boa saúde, segundo alínea “d” do item 2.1.1, 

no caso de inscrição por meio eletrônico, ou 2.2.1, no caso de inscrição presencial, ou através de 
procurador habilitado, e item 3.3, do Edital;

07) Certidão negativa dos distribuidores criminais, cíveis e precatórios cíveis nos lugares de residência dos 
últimos cinco anos (180 dias);

08) Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal (90 dias) ;
09) Atestado de antecedentes da Polícia Civil Estadual;
10) Certidão de distribuição da Polícia Federal (90 dias);
11) Certidão de quitação e negativa de crime da Justiça Eleitoral (90 dias);
12) Certidão negativa da Justiça Militar Federal (90 dias);
13) Certidão negativa expedida por órgão público a que esteja vinculado o candidato e/ou pela Ordem dos 

Advogados do Brasil.

REQUERIMENTO

EXMO. JUIZ PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XVIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A 

MAGISTRATURA DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

__________________________________________________________, inscrito(a) sob nº 

______________, e aprovado(a) na primeira, segunda e terceira provas do Concurso em epígrafe, 

respeitosamente, requer a Vossa Excelência a sua inscrição definitiva, juntando para tanto os documentos 

exigidos no ANEXO V do Edital.

Termos em que pede deferimento:

&

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

ANEXO V (REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA)

___________________,______ de ____________________________ de 2003.

(Assinatura do Candidato)
__________________________________________________________________

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

O requerimento para a inscrição deverá ser instruído de acordo com o item 3.1 (ressalvadas as exceções 
previstas no item 3.2), cujos documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas (legíveis), 
observando-se a ordem a seguir e a validade do documento, considerando-se a sua respectiva emissão:
01) Diploma de Bacharel em Direito;
02) Documento oficial de identidade (RG/OAB);
03) Certidão de nascimento ou de casamento;
04) Título eleitoral;
05) Certidão de reservista ou certificado de dispensa de incorporação;
06) Atestado médico de clínico geral, comprovando que goza de boa saúde, segundo alínea “d” do item 2.1.1, 

no caso de inscrição por meio eletrônico, ou 2.2.1, no caso de inscrição presencial, ou através de 
procurador habilitado, e item 3.3, do Edital;

07) Certidão negativa dos distribuidores criminais, cíveis e precatórios cíveis nos lugares de residência dos 
últimos cinco anos (180 dias);

08) Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal (90 dias) ;
09) Atestado de antecedentes da Polícia Civil Estadual;
10) Certidão de distribuição da Polícia Federal (90 dias);
11) Certidão de quitação e negativa de crime da Justiça Eleitoral (90 dias);
12) Certidão negativa da Justiça Militar Federal (90 dias);
13) Certidão negativa expedida por órgão público a que esteja vinculado o candidato e/ou pela Ordem dos 

Advogados do Brasil.

REQUERIMENTO

EXMO. JUIZ PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XVIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A 

MAGISTRATURA DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

__________________________________________________________, inscrito(a) sob nº 

______________, e aprovado(a) na primeira, segunda e terceira provas do Concurso em epígrafe, 

respeitosamente, requer a Vossa Excelência a sua inscrição definitiva, juntando para tanto os documentos 

exigidos no ANEXO V do Edital.

Termos em que pede deferimento:

&

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

ANEXO V (REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA)

___________________,______ de ____________________________ de 2003.

(Assinatura do Candidato)
__________________________________________________________________

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

O requerimento para a inscrição deverá ser instruído de acordo com o item 3.1 (ressalvadas as exceções 
previstas no item 3.2), cujos documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas (legíveis), 
observando-se a ordem a seguir e a validade do documento, considerando-se a sua respectiva emissão:
01) Diploma de Bacharel em Direito;
02) Documento oficial de identidade (RG/OAB);
03) Certidão de nascimento ou de casamento;
04) Título eleitoral;
05) Certidão de reservista ou certificado de dispensa de incorporação;
06) Atestado médico de clínico geral, comprovando que goza de boa saúde, segundo alínea “d” do item 2.1.1, 

no caso de inscrição por meio eletrônico, ou 2.2.1, no caso de inscrição presencial, ou através de 
procurador habilitado, e item 3.3, do Edital;

07) Certidão negativa dos distribuidores criminais, cíveis e precatórios cíveis nos lugares de residência dos 
últimos cinco anos (180 dias);

08) Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal (90 dias) ;
09) Atestado de antecedentes da Polícia Civil Estadual;
10) Certidão de distribuição da Polícia Federal (90 dias);
11) Certidão de quitação e negativa de crime da Justiça Eleitoral (90 dias);
12) Certidão negativa da Justiça Militar Federal (90 dias);
13) Certidão negativa expedida por órgão público a que esteja vinculado o candidato e/ou pela Ordem dos 

Advogados do Brasil.

REQUERIMENTO

EXMO. JUIZ PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XVIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A 

MAGISTRATURA DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

__________________________________________________________, inscrito(a) sob nº 

______________, e aprovado(a) na primeira, segunda e terceira provas do Concurso em epígrafe, 

respeitosamente, requer a Vossa Excelência a sua inscrição definitiva, juntando para tanto os documentos 

exigidos no ANEXO V do Edital.

Termos em que pede deferimento:

&

Apoio:


