
 
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

CADASTRO DE SERVIDORES 

Nome: 

Nome Social (se houver):   

Deseja ser chamado pelo nome social? 

Telefone: (   ) e-mail: 

Logradouro: C.E.P.: Nº.: 

Complemento: 

Local de Nasc.: Data de Nasc.:      /      / 

Sexo: Nacionalidade: 

 

Grau de Instrução: (   ) analfabeto  (   ) ensino fundamental incompleto  (   ) ensino 
fundamental completo  (   ) ensino médio incompleto  (   ) ensino médio completo (   ) ensino 
superior incompleto  (   ) ensino superior completo 

Se possui ensino superior completo, qual a área? 

Se possui pós-graduação, qual a área?  

Se possui mestrado, qual a área?  

Se possui doutorado, qual a área? 

 

Estado Civil: (   ) solteiro  (   ) casado  (   ) divorciado  (   ) união estável  (   ) concubinato  (    ) 
viúvo  (   ) separado 

 

R.G.: Órgão/U.F.: Data de Emissão:      /      / 

C.P.F.: 

PIS/PASEP/NIT/NIS.: Data de Emissão:     /      / 

Carteira Profissional:  Série/U.F.:      

Data de Emissão:      /      / 

 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

 

Reservista / Dispensa incorporação: 

Zona Eleitoral:  Seção: Nº.: do Título: 

Raça: (   ) indígena  (   ) branca  (   ) negra  (   ) amarela  (   ) parda 

 

Trabalha como empregado, empregado doméstico ou autônomo? 

Se sim, qual a sua remuneração mensal? R$ 

 
 

_______________________________, _____/_____/_______. 
                                               local                                            data 

 
 

__________________________________________________. 
assinatura 

 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS 
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

 

1. O número do documento de identificação precisa ser válido, o que significa que 

documentos de com data de validade expirada não serão aceitos. 

2. Nome social: é o nome pelo qual pessoas transexuais, travestis (em geral) de quaisquer 

gêneros preferem ser chamadas cotidianamente, em contraste com o nome oficialmente 

registrado, que não reflete sua identidade de gênero. A identidade do nome social é 

vinculada com a identidade civil original. 

3. Raça: a categoria “amarelo” é reservada para pessoas de origem oriental. A categoria 

“pardo” é reservada a pessoas que se declaram mulatas, caboclas, cafuzas, mamelucas, 

ou mestiças de negro com pessoa de outra raça. 

4. PIS/PASEP/NIT/NIS: será PIS se a fonte de cadastro for a Caixa Econômica Federal. Será 

PASEP se a fonte do cadastro for o Banco do Brasil. Será NIT se a fonte do cadastro for 

o INSS. E será NIS se a fonte de cadastro for órgão do governo que presta serviço de 

assistência social. Qualquer destas fontes de cadastro serve como comprovante. 

 

USO EXCLUSIVO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 
(   ) SERVIDOR EFETIVO - admissão por concurso público      
(   ) CARGO EM COMISSÃO / ADMINISTRATIVO - admissão por nomeação 
(   ) CARGO EM COMISSÃO / ASSESSOR PARLAMENTAR - admissão por nomeação 
 

Data de Admissão:     /         /  Matrícula: 

Função no Ato de Admissão: 

Função Atual: 

 

Conta:                      Operação:                Agência: Banco: 

Lotação: Setor: 

Cargo: 

Jornada de Trabalho: ______ horas. 

Horário de trabalho diário: de ______ às ______ e de ______ às ______ horas. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Travestis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_de_g%C3%AAnero



