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ANEXO IV 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS 

 
Nome do candidato: _______________________________________________________________________________ 

Número da Inscrição:_________________________ Número do CPF: _______________________________________ 

Cargo a que concorre:___________________________ 

 
Títulos Enviados: 

Título 
Valor unitário 

em pontos 
Valor máximo de 
pontos possíveis 

Pontuação 
Pleiteada1 

Pontuação do 
Candidato2 

Diploma de doutorado devidamente registrado ou 
certificado/declaração de conclusão de doutorado, 
acompanhado necessariamente do histórico do 
curso, na área a que o candidato concorre. 

2,0 2,0 

  

Diploma de mestrado devidamente registrado, ou 
certificado/declaração de conclusão de mestrado, 
acompanhado necessariamente do histórico do 
curso, na área a que o candidato concorre. 

1,0 1,0 

  

Certificado de curso de pós-graduação em nível 
de especialização, com carga horária mínima de 
360 horas, ou declaração de conclusão de curso, 
acompanhada necessariamente de histórico 
escolar, conferido após atribuição de nota de 
aproveitamento e defesa de monografia, na área a 
que o candidato concorre.  

0,5 1,0 

  

Aprovação em concurso na área a que o 
candidato concorre 

0,5 1,0 
  

Experiência profissional, devidamente 
comprovada, no exercício de atividades inerentes 
ao cargo de opção (até o limite de quatro anos). 

0,5 ponto por 
ano de 

experiência 
comprovada 

2,0 

  

TOTAL DE PONTOS   
1 – Campo a ser preenchido pelo candidato. Sujeito à verificação e comprovação por parte da Comissão Organizadora.  
2 – Campo a ser preenchido pela Comissão Organizadora do Concurso. 
 
Atesto, sob as penas da lei, que os títulos ora enviados com esta declaração são válidos, comprovados por meio de cópia 
autenticada em cartório. Conforme previsão do edital, encaminho em anexo, ainda, a) cópia autêntica de meus documentos de 
identificação(RG e CPF), b) cópia autêntica de meu diploma de graduação e c) currículo resumido.  

 
 

Cristino Castro-PI,_____ de ______________ de 2012. 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 



 

 - 27 -

Anexo VII 
Modelo Padrão de Certidão de Tempo de serviço 

 

CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

 
FREQUÊNCIA 

 

 
 
 
 

 DEDUÇÕES 
ANO Tempo Bruto Faltas Licenças Suspensão Outras Soma Tempo Líquido 

        
        
        
        
        
        
        

Soma do Tempo Liquido  
Certifico que, no período acima referido, o(a) interessado(a) conta com efetivo exercício o tempo liquido de dias. 
Lavrei a Certidão em       /       /2012. 
 
 
................................................................... 
 Chefe do Departamento de Pessoal 

Visto do Dirigente do órgão competente  
Em     /       /2012 
 
 ................................................................. 

Órgão Expedidor 
Nome do Servidor 
Data de Nascimento  
 

Data de Admissão Data de Demissão Cargo 

Lotação: 
Período compreendido nesta certidão: 
Fonte de Informação: 
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ANEXO VI 
MODELO PADRÃO DA APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO PARA  

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
 
Nome do Candidato:_______________________________________________ 
N.º da inscrição: __________________________________________________ 
Cargo a que concorre;______________________________________________ 
 
 
Venho REQUERER, nos termos do edital n° 01/2012, do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cristino Castro, vaga 
especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, pelo que apresento LAUDO MÉDICO em anexo, com o 
respectivo Código da Classificação Internacional de Doença-CID. 
 
Tipo de deficiência de que é portador:___________________________ 
Código correspondente da CID:________________________________ 
 
Nome do Médico Responsável pelo laudo:________________________________________ 
Nº do CRM do Médico:___________________________ 
 
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, 
astigmatismo, estrabismo e congêneres) 
 
Condições especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local, caso necessite de Prova Especial ou não. Em 
caso positivo, discriminar o tipo de prova necessária). 
 
( ) NÃO NECESSITO DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 
 
( ) NECESSITO DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessária) 
 
 
 
 
 
_____________________,________ de ____________________ de 2012. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 
 
 
 
Importante: É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, juntamente com este requerimento. 


