DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VOLTA REDONDA-RJ
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO DE PERITOS ADUANEIROS

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Dados Pessoais:
Nome
Endereço
Telefone

(

)

e-mail

Data Nasc.

Assinale a área a que pretende concorrer:
Mecânica

Automobilística

Metalurgia

Siderurgia

Elétrica/Eletrônica/Computação

Telecomunicação

Naval

Aeronáutica

Petróleo

Plásticos

Demais Produtos e Preparações da
Indústria Química

Têxteis

Farmácia

Equipamentos Médicos

Nuclear

Documentação de Inscrição:
Documento
Comprovante de vinculação ao órgão regulador do respectivo exercício profissional

Fls.

Certidão de regularidade das contribuições exigidas para o exercício profissional,
por meio de apresentação de certidão negativa de débitos do respectivo Conselho
Regional de Classe
Certidão de regularidade das contribuições devidas junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, por meio de apresentação de certidão negativa de débitos
Certidão de regularidade do imposto sobre serviços de qualquer natureza, por meio
da apresentação de certidão negativa de débitos
Certidão de regularidade dos tributos federais de competência da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, por meio de apresentação de certidão negativa de
débitos, emitida conjuntamente pela RFB e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN)
Cédula de identidade
Curriculum Vitae
Atestado do órgão regulador do exercício profissional, comprobatório da habilitação
ao exercício da profissão e da especialização na área técnica pretendida
Certificado do curso de graduação pertinente à área técnica pretendida
Comprovante de experiência profissional mínima
pretendida, com ou sem vínculo empregatício
Declaração
Federal do
exportadora
aduaneiro,
depositário

de

dois

anos

na

área

técnica

de que não mantém e não manterá, enquanto credenciado pela Receita
Brasil, vínculo societário ou empregatício com empresa importadora ou
de qualquer natureza, com comissária de despacho aduaneiro, despachante
empresa vistoriadora ou supervisora de cargas, transportador ou
de mercadoria sujeita a controle aduaneiro

Declaração de que não mantém e não manterá, enquanto credenciado pela Receita
Federal do Brasil, vínculo empregatício com entidade representativa de classe
empresarial
Duas fotografias 3 x 4 recentes

Pontuação:
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Preencher em acordo com a documentação comprobatória anexa:
Fls.
Tempo de atuação como perito credenciado pela RFB
Data de
Início

Data de
Fim

Data de
Início

Data de
Fim

Data de
Início

Data de
Fim

Data de
Início

Data de
Fim

Data de
Início

Data de
Fim

Tempo de experiência como empregado ou autônomo na área específica
Data de
Início

Data de
Fim

Data de
Início

Data de
Fim

Data de
Início

Data de
Fim

Data de
Início

Data de
Fim

Curso de pós-graduação lato sensu na área específica
Curso de pós-graduação lato sensu na área específica
Curso de pós-graduação lato sensu na área específica
Curso de pós-graduação lato sensu na área específica
Curso de pós-graduação stricto sensu, na área específica
Curso de pós-graduação stricto sensu, na área específica
Curso de especialização
(sessenta) horas/aula

na

área

específica

com

carga

horária

superior

a

60

Curso de especialização
(sessenta) horas/aula

na

área

específica

com

carga

horária

superior

a

60

Declaração:
Eu, abaixo assinado, declaro estar ciente das normas constantes da IN RFB nº 1.020/2010, que
regem o processo de seleção de peritos na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta
Redonda, inclusive dos critérios de seleção, a que se refere o Aviso de Seleção e
Credenciamento de Peritos, publicado no jornal “O Diário do Vale” de 30/07/2015 e Edital de
Abertura publicado no Diário Oficial da União de 30/07/2015
Declaro ainda que numerei (de 01 até _____) e rubriquei todos os documentos entregues
Volta Redonda, _____ de ___________ de 2015

_____________________________________
Assinatura
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