
Nome social (a ser preenchido pelo(a) interessado(a) que se identifica como trans, travesti

ou  transexual,  tendo  em  vista  o  disposto  na  Resolução  CNJ  n°  270/2018):

_________________________________________________________________________

Nome civil (registrado em cartório): ____________________________________________

_________________________________________________________________________

Sexo (conforme registrado em cartório):   [___] masculino              [___] feminino

Gênero com o qual a pessoa transgênero se identifica, para os fins do disposto no § 2°, do

art. 1°, da Resolução CNJ n° 376/2021:    [___] masculino              [___] feminino

Nacionalidade: _____________________________________________________________

Naturalidade: ____________________________________________________ UF: ______

Data de nascimento: _____/_____/________

Tem filhos(as)?         [___] Sim. Quantos? ____________              [___] Não

Tem enteados(as)?          [___] Sim. Quantos? ____________              [___] Não

Carteira de Identidade Civil (RG) n°: ____________________________________________

Órgão expedidor: ___________________________________________________________

Data da expedição: _________________________________________________________

Título de eleitor n°: _________________________________________________________

Zona: ____________________________________________________________________

Seção: ___________________________________________________________________

Data da expedição: _________________________________________________________

CPF: ____________________________________________________________________

NIT ou número de inscrição no PIS ou PASEP (caso tenha): ________________________

Profissão: ________________________________________________________________

Estado civil:

[___] solteiro(a)                                  

[___] casado(a). Nome do cônjuge: ____________________________________________

[___] divorciado(a)                                 

[___] viúvo(a)

Sendo solteiro(a), convive em união estável?   

[___] Sim. Nome do(a) companheiro(a): _________________________________________

_________________________________________________________________________

[___] Não

É portador(a) de necessidades especiais? 

[___] Sim. Qual(is)? _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

[___] Não



Escolaridade:

[___] Superior completo. Informar o seguinte:

Graduação: ____________________________________Data da colação: _____________

Graduação: ____________________________________Data da colação: _____________

[___] Especialização(ões): ___________________________________________________

_________________________________________________________________________

[___] Mestrado: ____________________________________________________________

[___] Doutorado: ___________________________________________________________

[___] Pós-doutorado: ________________________________________________________

Telefone(s) com DDD, inclusive Whats App: _____________________________________

_______________________________ E-mail: __________________________________

Endereço residencial: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Bairro/Setor: _______________________________________ CEP: __________________

Cidade: _________________________________ Estado (UF): ______ País: ___________

Conta bancária de titularidade do(a) interessado(a), mantida no Itaú Unibanco S.A. (código

341 - popularmente conhecido como Banco Itaú) 

Agência n°: __________________________

[___] Conta corrente n°: _______________________________

[___] Conta salário n°: _________________________________

Matrícula (caso tenha no TJGO): ______________________________________________

Cargo efetivo (caso seja titular): _______________________________________________

Cargo em comissão (caso exerça): _____________________________________________

Função por encargo de confiança (caso exerça): __________________________________

Lotação: __________________________________________________________________

Comarca: _________________________________________________________________

______________________________, _______ de ___________________ de _________.

_______________________________________________________________
Assinatura do(a) interessado(a)


