
INSTRUÇÕES PREENCHIMENTO FORMULÁRIO DE INGRESSO 

CADASTRAMENTO DE PESSOA FÍSICA 

→ ATENÇÃO: Baixar o documento no seu computador preenchendo todos os campos 
solicitados, após o preenchimento imprima o documento. Se o documento for 
preenchido manualmente imprimir e preencher em letra legível (letra de forma). O 
mesmo deverá ser apresentado na data da posse, prevista no cronograma 
determinado pela Administração disponível no site da Secretaria da Educação 
www.educacao.rs.gov.br. 

 
→ Dados de Preenchimento Obrigatório: 

INFORMAÇÕES PESSOAIS: 

� CPF  - preencher com o número do seu documento de Cadastro de Pessoa Física  

� Nome – preencher com seu nome completo conforme certidão de nascimento ou 

casamento (quando for o caso)  

� Sexo – Marcar uma das opções 

� Grupo Sanguíneo – Marcar uma das opções 

� Raça ou Cor – preencher conforme registro de nascimento 

� Deficiente  SIM/NÃO- preencher um dos campos 

� Tipo de Deficiência –  preencher somente no caso de ingresso pela cota de deficientes, 

conforme Decreto 94.300/06. 

� Data Nascimento – preencher com a sua data de nascimento  

� Naturalidade – preencher com o local de seu nascimento  

� Nome do Pai * - preencher com nome completo de seu pai 

� Nome da Mãe * - preencher com nome completo de sua mãe 

� Estado Civil – marcar uma das opções  

� Escolaridade - marcar uma das opções, conforme seu grau de escolaridade 

� Curso Superior – Preencher como nome completo do curso de graduação  

� Nacionalidade –  preencher como  o nome do País onde nasceu 

� Ano 1º Emprego – preencher com o ano do primeiro emprego, conforme consta na  

carteira de trabalho, ou 2012 se nunca trabalhou. 

•••• se não consta incluir como “não informado” 

 



DOCUMENTOS 

� Registro Geral - Preencher com o número da Carteira de Identidade 

� Título Eleitoral - Preencher com o número do documento do título de eleitor 

� Carteira de Habilitação - Preencher com o número da carteira de motorista 

� Documento Militar – para sexo masculino  Preencher com o número do certificado de 

reservista ou  ativo 

� Identidade Profissional - Preencher com o número de registro de conselhos 

representativos, caso o tenha. 

 

ENDEREÇO 

� TIPO DE LOGRADOURO – preencha com Rua, Avenida, Largo, Praça, Ladeira, etc  

� NOME DO LOGRADOURO – preencher como o nome do logradouro que reside  

� NÚMERO – preencha com o número do imóvel onde reside 

� COMPLEMENTO -  preencha com o complemento do endereço, colocando o número 

do apartamento ou bloco... 

� Cidade - Preencher com o nome do  cidade onde reside 

� UF - Preencher com a sigla do estado onde reside  

� CEP - Preencher com o numero correto do Código de Endereçamento Postal de sua 

residência  

� Fone – preencher com o DDD e o número de seu telefone  

� Celular – preencher com o DDD e número de seu celular  

� E-mail* - preencher com o seu endereço eletrônico correto 

* preenchimento obrigatório para acesso ao Portal do Servidor 

 

 

 


