
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DELTA DO PARNAÍBA 

Rua Merval Veras, 80,  Bairro do Carmo -  Parnaíba - CEP 64200030 

Telefone: (86)33211615 – E-mail: apa.delta@icmbio.gov.br 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

APA Delta do Parnaíba 
Sede em Parnaíba 

1 VAGA 

APA Delta do Parnaíba 
Base em Cajueiro 

1 VAGA 

☐ Agente Temporário Ambiental ☐ Agente Temporário Ambiental  

Atenção: Conforme previsto no Edital, a inscrição deve ser feita para apenas uma das vagas existentes.  

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:________________________________________________________ 

Sexo: M  ☐      F ☐ 

Cidade de Nascimento:__________________________________ UF:______ 

Data de Nascimento: _______/_______/_________. 

Escolaridade 

☐ Analfabeto 
☐ Alfabetizado sem 

cursos regulares 

☐ Ensino fundamental 

incompleto 

☐ Ensino fundamental 

completo 

☐Ensino médio 

incompleto 

☐ Ensino médio 

completo 

☐ Ensino superior 

incompleto 

☐ Ensino superior 

completo 
  

  

Endereço:_____________________________________________________ 

Bairro:_________________________________________  

mailto:apa.delta@icmbio.gov.br


Cidade: _____________________ UF: _____ CEP: _____________  

CPF No _____________________________  

RG No_________________________ Órgão Expedidor: ________________ 

E-mail_______________________________________________________ 

Fone/Whatsapp (    ) _________________________________  

Tipagem Sanguínea e Fator RH:  

☐ AB          ☐ AB+      ☐ A+      ☐ B -       ☐ B+         ☐  O -         ☐ O 

 

2. EXPERIÊNCIAS DE TRABALHO  

Caso seja de seu interesse: 

a.                  Informe quais trabalhos você realizou nos últimos anos, que 

mereçam ser destacados: 

  

  

  

  

 

 

 

  

b.                 Informe quais os equipamentos e ferramentas agrícolas e 

florestais que você possui habilidade em manusear: 

  

  

 

  

  

 

 



 

DECLARAÇÃO 

Eu declaro, sob as penas previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro:  

1. Que não possuo parente, até o terceiro grau*, nomeado para cargo 

comissionado ou função de confiança no âmbito do ICMBio, bem como 

servidor efetivo que tenha participado do processo de seleção para 

contratação temporária previsto no art. 12 da Lei nº 7.957/1989; 

2. Estar ciente da vedação de nepotismo no âmbito da Administração 

Pública Federal, conforme Decreto n. 7.203 de 4 de junho de 2010 e que 

em consequência, não infrinjo nenhum dos seus dispositivos; 

3. Não ser servidor da Administração direta ou indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nem empregado ou 

servidor de suas subsidiárias e controladas, ressalvadas as hipóteses do 

inciso XVI do art. 37 da CRFB/88 e do §1º do art. 6º da Lei nº 8.745/93”; 

4. Estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais; 

5. Não ter firmado contrato temporário com o ICMBio e IBAMA nos 

últimos 24 meses; 

6. Ter lido e estar de acordo com os termos do Edital de Processo Seletivo 

Simplificado para a contratação de Agentes temporários ambientais e 

para o qual estou me candidatando; 

7. Que todas as informações prestadas nesta inscrição são verdadeiras.     

 

  

Assinatura do candidato 

  

Local e data 

 

 

 


