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SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO SUBSTITUTOS DA 

ÁREA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS  
EDITAL 10/2012 

 
 

ANEXO III 
MODELO DO CURRICULUM VITAE 

 
 

CURRICULUM VITAE PADRONIZADO PARA OS CANDIDATOS À FUNÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 
 
 
_______________(NOME)_________________________________________, candidato a função 
________________________________________, cujo número de inscrição é _______________, declara que é 
de sua exclusiva responsabilidade o teor das informações apresentadas e que os títulos, declarações e 
documentos a seguir relacionados são verdadeiros e válidos na forma da lei, sendo comprovados mediante 
cópias em anexo, autenticadas em cartório, numeradas e ordenadas, num total de________ folhas, que compõe 
este currículo padronizado, para fins de atribuição de pontos de conformidade com a análise do currículo pela 
banca examinadora, com vistas à classificação na prova de títulos. 
 
1. Diploma de doutorado e ou mestrado, expedido por Instituição de Ensino Superior nacional credenciada pelo 
MEC ou revalidado na forma da lei, quando estrangeiro (informe o título do curso, a cidade de realização, a 
instituição promotora e o período) 
 

NOME DO CURSO 
1.1. 
1.2. 

 
2. Curso de Especialização em área relacionada a função, realizado de acordo com a Resolução n.º 03/99, de 
05.10.99, do Conselho Nacional de Educação – CNE/CES (Informe o curso, a instituição de ensino, a carga 
horária, o local e o período de estudo) 
 

NOME DO CURSO CARGA HORÁRIA 
2.1.  
2.2.  

 
3. TEMPO DE SERVIÇO / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL na área específica de atuação do candidato - 1,0 
ponto por ano, até o limite máximo de 5 (cinco) anos (no caso de empregado, deverá ser comprovado, 
exclusivamente, por certidão de tempo de serviço fornecida pelo INSS, por cópia autenticada do inteiro teor do 
contrato de trabalho ou por declaração original de órgãos públicos contendo o tempo de serviço, datado e 
assinado pelo representante legal, ou, ainda, por meio de cópias das páginas da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS, que contenham a foto, a qualificação (dados pessoais), a anotação do último 
contrato de trabalho, da última alteração salarial e da página imediatamente subsequente e, no caso de servidor 
público, certidão de tempo de serviço ou declaração original da qual conste, obrigatoriamente, o tempo líquido 
de serviço e a função ocupada) 
 
3.1.____________________________________________________________ 
 
3.2.____________________________________________________________ 
 
3.3.____________________________________________________________ 
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3.4.____________________________________________________________ 
 
3.5.____________________________________________________________ 
 
 
 

Fortaleza,       de                   de 2012 
 

______________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) ou procurador(a) 

 
 
 

 
OBS: Os documentos comprobatórios devem ser apresentados em fotocópia autenticada, numerados, 
ordenados e anexados para a análise do currículo. 
 
Recebido por __________________________________________________ 
                      (Nome do responsável pelo recebimento deste documento) 
 
 
 


