PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento de mandato, nomeio e constituo

meus procuradores os advogados

DÂMARAS SANTOS OLIVEIRA, DANIELA RAMOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, ÉRIC TEIXEIRA SALGADO,
HELBER ASSIS TAVARES, LAILA AGRELLOS VERONESE, LEONARDO DAVID BRAGA GONTIJO, LEONARDO
SPENCER OLIVEIRA FREITAS, MARIA EPHIGÊNIA NETTO SALLES, MICHELLINE RAQUEL SAMPAIO e
SUZANNE ADLA DE OLIVEIRA BAUER MARIOTINI e os estagiários acadêmicos

RICARDO ALVES,

DOUGLAS PEREIRA FERNANDES e SANDRO HENRIQUE BARBOSA SILVA, todos brasileiros, domiciliados
em Belo Horizonte/MG, respectivamente inscritos na OAB/MG sob os nos. 124.332, 109.764, 98.518,
140.055, 129.709, 127.336, 97.653, 38.428, 104.099, 117.950, 31.256E, 34.714E e 37.705E, conferindolhes poderes para o foro em geral, para agir em conjunto ou isoladamente na defesa de meus direitos e
interesses no contencioso administrativo e/ou judicial, em todas as instâncias, podendo os referidos
procuradores acordar, confessar, transigir, desistir, receber, dar quitação, reconhecer a procedência do
pedido, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, requerer os benefícios da assistência
judiciária, autorizando-os ainda nesse ato, a realizar a transferência do meu crédito judicial para a conta
bancária do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais para fins de prestação de
contas e efetivação do meu pagamento, praticando tudo o que for necessário para o fiel desempenho
do presente mandato, inclusive substabelecer.
Belo Horizonte, .................. de ................................................de ..............

____________________________________________
Assinatura
OUTORGANTE:

END:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

IDENTIDADE:

CPF:

DECLARAÇÃO

Eu, _______________________________________________________________________,
brasileiro(a), (estado civil), ______________________________________________________
(profissão), _______________________________________________ inscrito no CPF sob o nº
______________________________________________________, carteira de identidade nº
____________________________________________________________, residente na Rua
_______________________________________________________________________, nº
________________, Bairro ______________________________________________, Cidade
______________________________, CEP ______________, declaro para os fins da Lei nº
7.510/86, que deu nova redação aos dispositivos da Lei nº 1.060/50 e alterações posteriores,
que não possuo condições de arcar com despesas em juízo, especificamente com custas
processuais e honorários advocatícios, de acordo com o Art 4º da referida lei, sem prejuízo de
meu sustento e de minha família, necessitando dos benefícios da justiça gratuita.

Belo Horizonte, .................. de ........................................de...........

______________________________________________
Assinatura

FICHA DE ATENDIMENTO (SUBSEDE/SEDE CENTRAL)

AÇÃO JUDICIAL – Nomeação dos Candidatos aprovados no Concurso
Edital SEPLAG/SEE Edital nº 01/2011
NOME DO SERVIDOR: _________________________________________________________________
MASP: ____________________________
Endereço: _________________________________________________________________________
Telefones: _________________________________________________________________________

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE
(

) Procuração (modelo próprio do Sindicato);

(

) Declaração de pobreza (modelo próprio do Sindicato);

(

) Cópia do CPF e da identidade;

( ) Cópia da aprovação com a classificação no Concurso Edital SEE/SEPLAG 01/2011 dentro do número
de vagas;
(

) Cópia do Edital por área (para demonstrar as vagas) ;

(

) Cópia de todas as nomeações já publicadas para o cargo do candidato;

(

) Cópia de todas as nomeações já publicadas para o cargo do candidato;

(

) Cópia da Habilitação do candidato.

Obs: Os documentos acima somente serão recebidos na sede central de maneira completa, POIS SÃO
OBRIGATÓRIOS.

SUBSEDE: ___________________________________________________________________________
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA (nome legível):__________________________________________
DATA DA CONFERÊNCIA: _____________________________________________________________

