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ANEXO I  - Requerimento de Inscrição Definitiva 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO 

  
_______________________________________________, abaixo assinado(a), RG 
n°__________________ (cópia anexa), CPF n° ____________, PIS n° _________________ residente na 
___________________________, n°___, Bairro________________, cidade___________, Estado 
_____, e-mail _________________, telefone: residencial (  ) ______________; Celular (__) __________;  
comercial (__) ____________; recados (__) __________, aprovado(a) na 2ª etapa do Concurso Público para 
provimento de cargos de Juiz Substituto do Estado do Paraná, em conformidade com o Edital n° 001/2021, 
requer sua inscrição definitiva, apresentando os documentos abaixo relacionados, nesta ordem (Relacionar 
documentos) Item 15.1.2; 
( ) fotocópia autenticada do diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo Ministério da 
Educação; 
( ) certidão ou declaração idônea que comprove haver completado, à data da inscrição definitiva, 3 (três) 
anos de atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo, emprego ou função, exercida após a 
obtenção do grau de bacharel em Direito; 
( )  cópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações concernentes ao serviço militar, 
se do sexo masculino; 
( )  cópia autenticada de título de eleitor e de documento que comprove estar o candidato em dia com as 
obrigações eleitorais ou certidão negativa da Justiça Eleitoral; 
( )) certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Militar dos 
lugares em que haja residido nos últimos 5 (cinco) anos; 
( ) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde haja 
residido nos últimos 5 (cinco) anos; 
( ) os títulos definidos no subitem 17.3 deste Edital; 
( ) declaração firmada pelo candidato, com firma reconhecida, da qual conste nunca haver sido indiciado em 
inquérito policial ou processado criminalmente ou, em caso contrário, notícia específica da ocorrência, 
acompanhada dos esclarecimentos pertinentes; 
( ) formulário fornecido pela Comissão do Concurso, em que o candidato especificará as atividades jurídicas 
desempenhadas, com exata indicação dos períodos e locais de sua prestação, bem como as principais 
autoridades com quem haja atuado em cada um dos períodos de prática profissional, discriminados em 
ordem cronológica; 
( ) certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com informação sobre a situação do candidato advogado 
perante a Instituição, inclusive atestando a existência ou não de qualquer punição disciplinar; 
( ) certidão do órgão disciplinar a que estiver sujeito o requerente, comprovando não ter sido punido por 
faltas no exercício da profissão, cargo ou função. 
Nesses termos Pede deferimento,    
 
                           ,      de                                  de 2021. 
 
 
Assinatura: ____________________      Assinatura Procurador(a) (juntar procuração): ___________________ 


