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(timbre da instituição) 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 
(MODELO) 

 
 
 

Declaro para os devidos fins que,__________________(Nome do Interessado)  portador do RG. 

_____________(nº do RG), conta até a presente data com _________________(número de dias) (extenso) 

dias no efetivo exercício de____________(função) nesta unidade de ensino. Declaro ainda que o tempo 

está compreendido entre o período de: 

Relação de períodos de efetivo exercício 
Data de 
Início 

Data de 
Término 

Total em 
dias 

   

   

 

 

 

__________________, _______ de ____________ de 20__.  
                                                 
  

 
 
Obs. Para o período colocar a data de início e de término para fim de verificar possíveis concomitâncias 
com outras declarações. Sendo período intercalado colocar início e término de cada um. 

 
   
  

 
 
 
 
 

 ___________________________________________ 
  

(Carimbo e Assinatura do Diretor de Escola)  
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ANEXO IV - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2013 
FICHA DE TÍTULOS (Item 5. DO EDITAL) 

EMPREGO: 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS  
Item valor Valor 

declarado pelo 
candidato 

Cálculo da 
banca 

examinador 
Revisão 

Doutorado na Área de Educação 
10,0 (dez) pontos    

Mestrado na Área de Educação 
5,0 (cinco) pontos    

Especialização na área de Educação com duração 
mínima de 360 horas (máximo de duas, valendo 2,0 
(dois) pontos cada uma, com curso concluído e em 
nível de Pós-Graduação) 

4,0 (quatro) pontos    

Capacitação na área de educação com duração  
mínima de 8 (oito) horas, realizada entre 02/10/09 a 
31/10/2012 

0,005 (cinco 
milésimos) hora, no 
máximo 2,0 (dois) 
pontos 

   

Tempo de serviço no Magistério Público ou Magistério 
Particular com registro em carteira, não concomitante, 
até 30/09/2012  
 
Para a comprovação de tempo de serviço o candidato 
deve apresentar: 
Original de Atestado de Tempo de Serviço na Área 
Docente Expedido pela Escola ou Entidade 
Educacional onde foi ou é funcionário ou servidor, 
apresentado em papel timbrado e devidamente 
assinado e carimbado pelo responsável pela 
instituição, contendo data de admissão e demissão, e 
total de dias trabalhados. Para comprovar o tempo de 
Serviço Particular o candidato deve apresentar além da 
declaração de tempo de serviço contendo contendo 
data de admissão e demissão e total de dias 
trabalhados, Cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS, da página onde encontra a 
qualificação civil e página onde consta os registros 
referentes às declarações apresentadas. 

computados 0,002 
(dois milésimos) por 
dia trabalhado (na 
função de professor) 
sendo considerado no 
máximo 9,0 (nove) 
pontos  
 

   

Total de Pontos 
     
     

Número de documentos apresentados (incluir na soma a ficha de títulos)  
     

Nome do Candidato:   

Data:   

       
________________________________ 
    ASSINATURA DO CANDIDATO  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 01/2013 
EMPREGO:  
Nome do Candidato:  
RG.  
Número de documentos apresentados (incluir na soma a ficha de títulos)  
Total de Pontos considerados pelo candidato (a 
contagem apresentada será reavaliada pela banca 
examinadora) 

 

Data e visto do encarregado  

 


