ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROGRAMA EDUCACIONAL BOMBEIRO MIRIM

FICHA DE INSCRIÇÃO

1. DADOS PESSOAIS
NOME:__________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ________/_______/_________
ESTÁ CURSANDO QUAL SÉRIE:___________________
NOME DO RESPONSÁVEL:_________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
TELEFONE: _________________________ EMAIL: _____________________________

Vagas específicas ( )
(renda mensal familiar até 1,5 salário mínimo)

Vagas de ampla concorrência ( )
(renda mensal familiar superior 1,5 salário mínimo)

_________________________________________
ASSINATURA DO PAI/MÃE OU RESPONSÁVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DADOS PESSOAIS
NOME:__________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ________/_______/_________
ESTÁ CURSANDO QUAL SÉRIE:___________________
NOME DO RESPONSÁVEL:_________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
TELEFONE: _________________________ EMAIL: _____________________________

Vagas específicas ( )

Vagas de ampla concorrência ( )

(renda mensal familiar até 1,5 salário mínimo)

(renda mensal familiar superior 1,5 salário mínimo)

_________________________________________
ASSINATURA DO PAI/MÃE OU RESPONSÁVEL
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ANEXO 2
DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDA
(estudantes, do lar, desempregados ou trabalhadores informais)

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROGRAMA EDUCACIONAL BOMBEIRO MIRIM

EU,_____________________________________________________, brasileiro(a), estado civil,
profissão, portador do R.G nº:__________________ e CPF nº:___________________, residente
e
domiciliado_____________________________________________________________________
________________________________________________, abaixo assinado, pai ou responsável
pelo

menor

_____________________

_____________________________________________________________________,

afirmo,

sob as penas da lei(criminal, civil e administrativo), para fins de inscrição no Programa
Educacional Bombeiro Mirim-PROEBOM, que recebo como renda mensal familiar o valor de
____________________________a título de _____________________(renda informal indicando
qual a natureza, pensão, ajuda de custo, etc).

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.
E dou-me por ciente que a inveracidade desta informação implicará no imediato desligamento do
programa, bem como na impossibilidade de cursar outra edição do PROEBOM.

Goiânia, ....... de ........................... de 2019.

__________________________________
Assinatura do declarante conforme R.G

Não é necessário reconhecer firma da assinatura
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ANEXO 3
TERMO DE USO DE IMAGEM

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROGRAMA EDUCACIONAL BOMBEIRO MIRIM

EU,

____________________________________________________________________,

brasileiro(a), estado civil____________________, profissão___________________, portador do
R.G

nº:__________

e

CPF

nº:_________________,

residente

e

domiciliado______________________________________________________________, abaixo
assinado, pais ou responsável pelo menor________________________________, AUTORIZO o
uso da imagem do menor, sem qualquer ônus e em caráter definitivo.
A presente autorização abrangendo o da minha imagem acima mencionada é concedida à a título
gratuito, abrangendo inclusive a licença a terceiros, de forma direta ou indireta, e a inserção em
materiais para toda e qualquer finalidade, seja para uso comercial, de publicidade, jornalístico,
editorial, didático e outros que existam ou venham a existir no futuro, para veiculação/distribuição
em território nacional e internacional, por prazo indeterminado.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ora autorizada ou a qualquer
outro, e assino a presente autorização.
Local e data:_______________________________________
Assinatura:________________________________________
Telefone para contato: ( )____________________________

Não é necessário reconhecer firma da assinatura

3

