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ANEXO IV 
(EDITAL DE CONCURSO 01/2011)  

 
FORMULÁRIO DE DISCRIMINAÇÃO DE TÍTULOS  

 
CANDIDATO: ____________________________________________ CPF: _________________ 
 
CARGO: _____________________________________ INSCRIÇÃO: _____________________ 
 
 
OS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE FORMULÁRIO SÃO OS SEGUINTES: 
 
A - FORMAÇÃO ACADÊMICA (Item “4.3.”, I do Edital 01 /2011): 
 
1 – Curso de especialização “Lato sensu” . 
(informar título do curso, cidade de realização, instituição promotora e período) 
 
(      ) ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ (Doc. 1.1) (01,00 ponto) 
 
(      ) ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ (Doc. 1.2)  (01,00 ponto) 
 
2 – Curso de pós-graduação, a nível de mestrado. 
(informar título do curso, cidade de realização, instituição promotora e período) 
 
(      )_____________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________ (Doc. 2.1) ( 01,50 ponto) 
 
 
(      )_____________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________ (Doc. 2.2) ( 01,50 ponto) 
 
3 – Curso de pós-graduação, a nível de doutorado. 
(informar título do curso, cidade de realização, instituição promotora e período) 
 
(      )_____________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________ (Doc. 3.1)  ( 02,00 pontos) 
 
(      )_____________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________ (Doc. 3.2)  ( 02,00 pontos) 
 
 

Total da pontuação referente a formação acadêmica = ____ pontos. 
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B) EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL (Item 4.3., II do Edital 01/2011) 
 
4 – TEMPO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA  – art. 19, §1º da Constituição Federal de 1988: 
(informar nome da função desempenhada, período de trabalho e pontuação alcançada de acordo com o item 
4.3 do Edital 01/2011) 
(      ) ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________ (Doc. 4)  (00,20 x ____ anos = ____ pontos) 
 

  Total da pontuação referente à experiência técnico-profissional = ____ pontos. 

 
TOTAL DE PONTOS DA PROVA DE TÍTULOS = ______ PONTOS  
* serão desprezados os pontos que excederem ao limite de 05,00 pontos (item “4.4”, do 
Edital 01/2011). 
 
 
ATENÇÃO:  1.  Os documentos comprobatórios dos títulos discriminados neste formulário 

terão de acompanhá-lo, em anexo, sob pena de não ser considerada a sua 
pontuação.  
2. A apresentação dos títulos pelos candidatos far-se-á, somente  durante o 
período estabelecido na forma do item “4.1.” do Edital de Concurso Público, 
através da entrega dos documentos comprobatórios (títulos) e deste 
formulário discriminativo, pelo candidato, à Comissão de Organização do 
Concurso, por ocasião da realização da inscrição do candidato. A entrega de 
títulos em data fora do prazo estipulado acarretará na desconsideração dos 
mesmos. 
3. Os documentos anexados a este formulário deverão ser numerados e 
ordenados para facilitar a sua análise.  
4. A pontuação total dos títulos, que somente será contabilizada para os 
candidatos aprovados nas provas escritas (observado o preceito do item 
“4.4.”), não ultrapassará a 05,00 (cinco) pontos, desprezando-se os pontos 
que excederem a este limite. 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que os títulos relacionados neste documento 
são a expressão fiel da verdade e que estão comprovados, mediante cópias autenticadas 
em anexo a este, para fins de atribuição de pontos na prova de títulos. Tenho pleno 
conhecimento de todas as normas do edital de concurso 01/2011, do qual este formulário 
é parte integrante.  
 

CRATO, ___ de __________ de 2011. 
      
 
 
                          (assinatura do candidato)  


