
 

 

 

 

           

 

ANEXO  IV 

FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS- SC 
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº /2012 

 

NOME: ______________________________________   

INSCRIÇÃO: _______________________ 

FUNÇÃO: _______________________________________________________ 

QUADRO DE PROVA DE TÍTULOS/PONTOS (PROFESSORES): 

TITULO máximo 
títulos 

        Valor do
          Titulo 

  Total Pontuação 

Obtida 
pelo 
candidato 

Certificado de conclusão de curso de Pós-
Graduação na Área específica, e ou, da 
Educação.  

 
01 

 
0,25 

 
0,25 

 

Certificado de conclusão de curso de Pós
Graduação na Área específica, e ou, da 
Educação nível Mestrado. 

 
01 

 
0,25 

 
0,25 

 

Comprovante de atuação na rede de 
ensino, sendo 0,05 (zero virgula zero 
cinco) ponto por ano, com carga horária 
mínima de 20 horas semanais e mínimo 
de 150 dias por período. Períodos 
concomitantes não serão contados.    

 
05 

      
0,05 pontos 
por período 
comprovado 

 
0,25 

 

Curso de Aperfeiçoamento na área 
especifica de atuação ou na área da 
educação, realizado nos anos de 2009 à 
2011. 

05 0,05 por 
cada dez 
horas de 
curso 

0,25  

TOTAL        -  1,00  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

           

 

a) Prova de tempo de experiência Profissional (Professores) - Valendo no total 
0,25 (zero virgula vinte e cinco) pontos, sendo considerado: 
b) Professor- o valor de 0,01 (zero vírgula zero um) ponto para cada mês de 
efetivo exercício de docência no magistério, seja na rede de ensino municipal, 
estadual, particular, filantrópica ou outras instituições de ensino. 
c) A data de contagem do tempo de serviço será considerada como data fim 30 
de agosto de 2012; 
d) A comprovação de Tempo de Serviço, será avaliada mediante apresentação 
de Certidão específica, emitidas pelo órgão correspondente ou Carteira de 
Trabalho. 
e) Entende-se por Tempo de Serviço o tempo que o candidato exerceu 
atribuições em função no magistério. 
f) A certidão não poderá conter rasuras.  
 
 

___________________________ 

Assinatura –Resp.pela Inscrição 

 

_________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

Nºde Cópias entregues:_________ 

 

 

................................................................................................................. 

ANEXO IV- FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS- SC 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº /2012 

COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULOS 

 

Nº de cópias entregues:_______  Pontuação:_______   

 

Ass.Resp.Comissão: ________________  __________________  
___________________ _______________ 



 

 

 

 

           

 

FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS- SC 
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº /2012 

 

NOME: ______________________________________  INSCRIÇÃO: 
_______________________ 

FUNÇÃO: 
_______________________________________________________________
________ 

QUADRO DE PROVA DE TITULOS/PONTOS (AUXILIAR DE ENSINO): 

TITULO máximo 
títulos 

        Valor do 
          Titulo 

  Total 

Comprovante de atuação em rede de ensino, 
sendo 0,01 (zero virgula zero um) ponto por mês 
trabalhado     

 
50 
meses 

     0,01 pontos 
por mês de 
serviço 
comprovado 

 
 

Curso de Aperfeiçoamento na área especifica de 
atuação ou na área da educação. 

10 0,05 por cada 
dez horas de 
curso 

 

TOTAL           Total  
 
a) Auxiliar de Ensino – com experiência profissional terá como valor de 0,01 
(zero vírgula zero um) ponto para cada mês de efetivo exercício de docência no 
magistério, seja na rede de ensino municipal, estadual, particular, filantrópica ou 
outras instituições de ensino. 
b) As cópias dos documentos para Prova de Títulos deverão ser entregues no 
ato da inscrição para o concurso, juntamente com a original para conferência, 
(ficarão retidas somente as cópias).  
c) Curso de atualização na área de educação, somente serão considerados os 
cursos que tenham relação direta com a disciplina para a qual o candidato se 
inscreveu, e realizados no período de, 2010, 2011 e 2012. Importante destacar 
que cada dez horas de curso, equivalem a 0,05, na pontuação. O candidato que 
apresentar um total de 100 horas de curso nos anos acima citados somará 0,5 
(zero vírgula cinco) pontos. Períodos concomitantes não serão contabilizados. 
d) Os Títulos serão relacionados em formulário próprio com assinatura do 
candidato e do responsável pela inscrição. 
 



 

 

 

 

           

 

 

___________________________ 

Assinatura –Resp.pela Inscrição 

 

_________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

Nºde Cópias entregues:_________ 

 

 

................................................................................................................. 

ANEXO IV- FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS- SC 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº /2012 

COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULOS 

Nº de cópias entregues:_______  Pontuação:_______   

 

Ass.Resp.Comissão: ________________  __________________  
___________________ _______________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           

 

FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS- SC 
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº /2012 

 

NOME: ______________________________________   

INSCRIÇÃO: _______________________ 

FUNÇÃO: _______________________________________________________ 

QUADRO DE PROVA DE TITULOS/PONTOS (INSTRUTORES): 

TITULO máximo 
títulos 

        Valor do 
          Titulo 

  Total 

Comprovante de atuação em rede de 
ensino, sendo 0,01 (zero virgula zero um) 
ponto por mês trabalhado     

 
100 
meses 

     0,01 pontos 
por mês de serviço 
comprovado 
 

 
 

TOTAL           Total  
 
a) Os pontos destinados ao tempo de serviço somente serão válidos com 
comprovante de atuação em rede de ensino oficial (prefeitura, escola particular 
etc) com CNPJ, sendo 0,01 (zero vírgula zero um) pontos por mês trabalhado. 
Períodos concomitantes não serão contabilizados. 
b) As cópias dos documentos para Prova de Títulos deverão ser entregues no 
ato da inscrição para o concurso, juntamente com a original para conferência, 
(ficarão retidas somente as cópias).  
c) Os Títulos serão relacionados em formulário próprio com assinatura do 
candidato e do responsável pela inscrição. 
 
 

___________________________ 

Assinatura –Resp.pela Inscrição 

 

_________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

Nºde Cópias entregues:_________ 

 

 

................................................................................................................. 

 



 

 

 

 

           

 

ANEXO IV- FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS - SC 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº /2012 

COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULOS 

 

 

 

Nº de cópias entregues:_______  Pontuação:_______   

 

Ass.Resp.Comissão: ________________  __________________  
___________________ _______________ 

 



 

 

 

 

           

 

ANEXO V 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS/SC 

 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº /2012 

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PROVA DE 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

 

Função:..................................................................................................................
. 

 

Declaro que recebi de (nome do 
candidato)__________________________________________, os seguintes 
documentos, para avaliação na computação de pontos para a prova de 
experiência profissional, de acordo com o Edital nº 008/2011. 

 NOME DA ENTIDADE 
TRABALHADA 

PERÍODO 
TRABALHADO 

PONTOS  
 

 1    

2    

3    

4    

5    

6    

 



 

 

 

 

           

 

AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO EXAMINADORA.   

Os títulos relacionados, válidos para a prova de títulos em referência, foram 
avaliados em ____ pontos. 

 

  

Tunápolis  (SC), ..............  de  .......... de 2012. 

  

 

 

 

Assinatura do Candidato                                         

 

 

 

 

Ass.Resp.Comissão: ________________  __________________  
___________________ _______________ 



 

 

 

 

           

 

ANEXO VI 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS 

 

REQUERIMENTO PORTADOR DE NECESSIADES ESPECIAIS 

 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº. /2012. 

 

Nome do candidato: 
________________________________________________________________
__ 

 

 

Nº da inscrição: ________ Função: 
______________________________________________________ 

 

Tipo de deficiência de que é portador: 
____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________
___________________ 

 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – 
CID:_________________________  

 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: 
________________________________________________ 

 



 

 

 

 

           

 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade 
visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e 
congêneres). 

Dados 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 necessário) 

(  ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 

(  ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de 
prova necessário) 

________________________________________________________________
___________________ 

 

________________________________________________________________
___________________ 

 

________________________________________________________________
___________________ 

 

________________________________________________________________
___________________ 

 

________________________________________________________________
__________________ 

 

Data: ____/____/____ 

 

 

______________________ 

Assinatura do Candidato 


