Formulário de Inscrição de Candidatura
Este formulário deve ser preenchido, assinado e rubricado em todas as páginas, escaneado em arquivo único juntamente
com a documentação determinada no Edital, item 4.1, e enviado até 31/1/2019 para o e-mail selecao@incratecnico.org.br

1. Dados pessoais
Nome: _________________________________________________________________________________
Data de nascimento: ___/___/______ RG/Emissor: ____________________ CPF: _____________________
Nacionalidade: ________________________ Naturalidade: ______________________________ UF: _____
Endereço: ______________________________________________________________________________
Bairro/Complemento: _____________________________________________________________________
Cidade: ______________________________________________ UF: _______ CEP: __________________
Telefones: (___)_______________________________________ Whatsapp: (___)____________________
E-mail*: ________________________________________________________________________________
As comunicações da Seleção serão feitas prioritariamente por e-mail. Colocar o domínio incratecnico.org.br nas exceções de filtros de spam.

É servidor efetivo do Incra? [ ]Sim [ ]Não. Se sim, data de Ingresso: ___/___/______ SIAPE: ___________
É [ ]da ativa [ ]aposentado. Se da ativa, unidade atual de lotação (SR): _____________________________

2. Cargo(s) pretendido(s)
[ ] Superintendente Regional [ ] Diretor
De acordo com o Edital, item 3.4, o postulante poderá candidatar-se a até 3 (três) Superintendências Regionais e 2 (duas) Diretorias, desde que apresente Plano de Trabalho
específico para cada uma.

Superintendências Regionais
[ ] SR - 01 / PA
[
[ ] SR - 02 / CE
[
[ ] SR - 03 / PE
[
[ ] SR - 04 / GO
[
[ ] SR - 05 / BA
[
[ ] SR - 06 / MG
[
[ ] SR - 07 / RJ
[
[ ] SR - 08 / SP
[
[ ] SR - 09 / PR
[
[ ] SR - 10 / SC
[

] SR - 11 / RS
] SR - 12 / MA
] SR - 13 / MT
] SR - 14 / AC
] SR - 15 / AM
] SR - 16 / MS
] SR - 17 / RO
] SR - 18 / PB
] SR - 19 / RN
] SR - 20 / ES

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] SR - 21 / AP
] SR - 22 / AL
] SR - 23 / SE
] SR - 24 / PI
] SR - 25 / RR
] SR - 26 / TO
] SR - 27 / MBA
] SR - 28 / DFE
] SR - 29 / MSF
] SR - 30 / STM

Diretorias
[ ] Diretoria de Gestão Administrativa (DA)
[ ] Diretoria de Gestão Estratégica (DE)
[ ] Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária (DF)
[ ] Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento (DT)
[ ] Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento (DD)

3. Atendimento a critérios de elegibilidade e idoneidade
Lei Complementar nº 64/1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135/2010), art. 1º-I: Ficha limpa
a) é pessoa inalistável ou analfabeto?
b) é membro do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais,
que haja perdido o respectivo mandato por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição
Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos
Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para
o qual foi eleito e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura?
c) foi Governador ou Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal ou Prefeito ou Vice-Prefeito que perdeu seu
cargo eletivo por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei
Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos
subsequentes ao término do mandato para o qual tenha sido eleito?
d) tem contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição
na qual concorre ou tenha sido diplomado, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes?
e) foi condenado criminalmente, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a
condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, por qualquer dos crimes
abaixo?
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; 2. contra o patrimônio
privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; 3. contra o meio
ambiente e a saúde pública; 4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 5. de abuso de
autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função
pública; 6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins,
racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 8. de redução à condição análoga à de escravo; 9. contra a vida e a
dignidade sexual; e 10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando
f) foi declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, pelo prazo de 8 (oito) anos?
g) teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que
configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição
Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição?
h) foi detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a terceiros,
pelo abuso do poder econômico ou político, condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou tenha sido diplomado, bem como para as que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes?
i) exerceu cargo ou função de direção, administração ou representação em estabelecimentos de crédito,
financiamento ou seguro que tenham sido ou estejam sendo objeto processo de liquidação judicial ou extrajudicial,
nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação?
j) foi condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por
corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha
ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do
diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição?
k) foi Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, membro do Congresso
Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciou a seu
mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por
infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da
Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o
qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da legislatura?
l) foi condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento
da pena?
m) foi excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em
decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou
suspenso pelo Poder Judiciário?
n) foi condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de ter
desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo
prazo de 8 (oito) anos após a decisão que reconhecer a fraude?
o) foi demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos,
contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário?

Se enquadra?
[ ] Sim [ ] Não
[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não
[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não

p) é pessoa física e ou dirigente de pessoa jurídica responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão
[ ] Sim [ ] Não
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos após a
decisão?
q) é magistrado ou membro do Ministério Público que foi aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória,
[ ] Sim [ ] Não
que tenha perdido o cargo por sentença ou que tenha pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência
de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos?
4. Lei 12.813/13, art. 5 e 6: Conflito de interesse
Se enquadra?
Art. 5º Configura conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal:
I – Em algum momento divulgou ou fez uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiro, obtida em
[ ] Sim [ ] Não
razão das atividades exercidas?
II – Em algum momento exerceu atividade que implicasse a prestação de serviços ou a manutenção de relação de
[ ] Sim [ ] Não
negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este
participe?
III – Em algum momento exerceu, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível
[ ] Sim [ ] Não
com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou
matérias correlatas?
IV – Em algum momento atuou, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de
[ ] Sim [ ] Não
interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios?
V – Em algum momento praticou ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público,
[ ] Sim [ ] Não
seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que
possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão?
VI – Em algum momento recebeu presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do
[ ] Sim [ ] Não
qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento?
VII – Em algum momento prestou serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada
[ ] Sim [ ] Não
ou regulada pelo ente ao qual o agente público está vinculado?
Art. 6º Configura conflito de interesses após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal:
I - a qualquer tempo, divulgou ou fez uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas?
[ ] Sim [ ] Não
II - no período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente
autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da União:
a) prestou, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido
[ ] Sim [ ] Não
relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego?
b) aceitou cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica
[ ] Sim [ ] Não
que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado?
c) celebrou com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento
[ ] Sim [ ] Não
ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou
emprego?
d) interviu, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que haja ocupado
[ ] Sim [ ] Não
cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou
emprego?

4. Declaração de veracidade
Ciente das possíveis penalidades cíveis, administrativas e penais que eventuais declarações falsas podem
acarretar, afirmo que as informações prestadas e os comprovantes anexos são exatos, verdadeiros e sem
rasuras de qualquer espécie, podendo ser utilizados pelas Comissões Organizadora e de Avaliação.
Local e data: ___________________________________________, ___/___/_______.

Assinatura: ____________________________________________________________

