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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
NOME DO(A) CANDIDATO(A): 

N° INSCRIÇÃO: CARGO: 

ATENÇÃO:  
→ Os Títulos deverão ser apresentados no período 06 a 08 de março de 2013, via SEDEX, para a empresa 

Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda, no endereço: Rua Manoel Alves de Siqueira, 41, Bairro Bela Vista, 
Guaçuí-ES – CEP 29.560-000. 

→ É necessário ANEXAR cópia autenticada dos títulos abaixo relacionados. 
→ A escolha dos documentos a serem apresentados é exclusiva do candidato. 
→ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE AUTUAR (NUMERAR e ASSINAR) todas as folhas apresentadas 

para a prova de títulos, sob pena de serem considerados como inválidos. 
 

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES - Máximo 02 (dois) certificados 
 

Alínea “a” DOUTORADO - Valor 25,00 (vinte e cinco) pontos cada certificado 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de doutorado. Também será aceito Certificado/declaração de 
conclusão de doutorado, desde que acompanhado do histórico do curso, na área de formação a que concorre.  

Descrição do Certificado Pontos atribuídos 
pelo Candidato 

Pontos atribuídos 
pelo Avaliador 

   

   

 

Alínea “b” MESTRADO - Valor 15,00 (quinze) pontos cada certificado 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de mestrado. Também será aceito certificado/declaração de 
conclusão de mestrado, desde que acompanhado do histórico do curso, na área de formação a que concorre. 

Descrição do Certificado Pontos atribuídos 
pelo Candidato 

Pontos atribuídos 
pelo Avaliador 

   

   

 

Alínea “c” PÓS-GRADUAÇÃO “Latu Sensu” - Valor 5,00 (cinco) pontos cada certificado 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de especialização com carga horária mínima de 360 horas 
(monografia aprovada) na área de formação a que concorre. Também será aceita declaração de conclusão de 
especialização, desde que acompanhado do histórico escolar do curso. 

Descrição do Certificado Pontos atribuídos 
pelo Candidato 

Pontos atribuídos 
pelo Avaliador 

   

   

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   
 

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

Declaro o cumprimento das regras contidas neste formulário, bem como estar ciente e de pleno acordo com as 
normas contidas no Edital de Concurso Público - PMBE nº 001/2012 que regulamentou o Concurso Público de 
Provas Objetivas, Prova Prática e Prova de Títulos, e que este formulário está devidamente autuado com _____ 
folhas. 
 
Boa Esperança – ES, em ____ de _______________ de 2013.      
 

________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 


