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FORMULÁRIO DE ENTREGA DOS TÍTULOS1 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: _____________________________________________________________________Inscrição: __________________  
Cargo: __________________________________________________________Código do Cargo: _____________________ 
Data de Colação de Grau: _______/_______/________ (Termo Inicial de Contagem para todos os 
títulos)  

 

À Comissão Organizadora da Prefeitura Municipal de PAULISTANA para fins de participação na 

prova de títulos, apresento os seguintes documentos: 

 

MARQUE 

SIM 

OU  

NÃO 

DESCRIÇÃO DO TÍTULO PONTOS 

ALMEJADOS 

Sim (   )  Não (   )  Diploma, declaração ou certidão de Conclusão de 

Curso.  

JUNTADA 

OBRIGATÓRIA 

Sim (   )  Não (   )  Mestrado  

Sim (   )  Não (   )  Curso de Especialização ou Pós-graduação  

Sim (   )  Não (   )  Tempo de serviço   

Nº de documentos entregues:  

Quantidade de laudas protocoladas:  

Totalização de pontos:  

 

 

______________, __________de _____________________________ de 2016. 

 

 

__________________________________________________________________ 

Visto de recebimento 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato (a). 

 

 

                                                           
1 É dever do candidato imprimir o formulário de apresentação dos títulos em anexo, bem como seu correto 

preenchimento, sendo OBRIGATÓRIO a sua juntada com os títulos, independente da modalidade de envio. 
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Por ser oportuno e visando melhor entendimento dos candidatos, RESSALTAMOS que: 

 

01 – Os títulos somente serão considerados a partir da data de colação de grau do curso, 

sendo obrigatória a apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso no qual o 

candidato está concorrendo, sob pena de ter pontuação zerada. 

02- É OBRIGATÓRIA a juntada do formulário de títulos em anexo a este aviso, bem 

como seu correto preenchimento. 

03 – NÃO é necessário o envio de: Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, 

comprovante de residência, cópia do RG e CPF ou demais documentos pessoais, cópia do Título de 

eleitor ou comprovante de eleição, cópia de carteira de reservista. 

04 – Na categoria “TEMPO DE SERVIÇO”:  

a) NÃO serão aceitos como títulos: Termo de Posse, Portaria de Nomeação, Contrato 

celebrado com a Administração, Cópias de Contracheques e outros que não sejam os 

especificados no item 6.5.5.A.  

b) Somente serão aceitas comprovações de Tempo de Serviço quando no documento 

houver clara referência ao exato cargo para o qual o candidato está concorrendo2. 

c) O “ano” que deve ser comprovado é “ano letivo”, mas serão desprezadas frações de 

ano. 

05 – Na categoria “ESPECIALIZAÇÃO”: 

a) NÃO serão considerados cursos ainda não concluídos, não importa quão próximo disso 

possa estar. Nem mesmo em caso de faltar apenas a apresentação do Trabalho de 

Conclusão do Curso. 

b) O curso deve guardar RELAÇÃO DIRETA com o cargo para o qual está concorrendo e 

com os requisitos necessários da função3 bem como as atribuições do cargo4. 

 

                                                           
2 Por exemplo, se o candidato for Professor de Matemática, é necessário haver referência exata a este cargo e não apenas “Professor”. 
Exceção para Professor Polivalente ou Professor de Educação Infantil em que será considerado mesmo que haja apenas “Professor”. 
3 Por exemplo, para Professor de Matemática, só serão aceitos cursos na área de Matemática e não na categoria de Educação 
genericamente. Exceção para Professor Polivalente ou Professor de Educação Infantil em que serão considerados cursos em todas as 
áreas e na área de Educação. 
4 A especialização deve ser aproveitada no desempenho da função. Assim, por exemplo, não terá validade um título de Docência do 
Ensino Superior quando o candidato dará aula nas Séries Iniciais ou na Educação Infantil. 


