PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2011- PMC
ERRATA N° 003/2012
NO ANEXO VI - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE PROVA DE TÍTULOS

ONDE SE LÊ:
ANEXO VI
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
Nome do Candidato:
N° Inscrição:

Cargo:

ATENÇÃO:
→ Os Títulos deverão ser enviados via SEDEX para sede da empresa, à Rua Manoel Alves de Siqueira, 41, Bairro Bela
Vista, Guaçuí-ES – CEP 29.560-000, no período de 11 a 13 de ABRIL de 2012, conforme previsto no edital n°
001/2011.
→ 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
DOUTORADO - Valor 15,00 (quinze) pontos - Máximo 01 (um) 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

MESTRADO - Valor 10,0 (dez) pontos - Máximo 01 (um) 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

PÓS-GRADUAÇÃO “Latu Sensu” - Valor 5,00 (cinco) pontos - Máximo 01 (um) 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 CPPMC nº 001/2011, que regulamentou o Concurso Público de Provas Objetivas e Prova de Títulos, e que este formulário
está devidamente autuado com _____ folhas.
Castelo – ES., em ____ de _______________ de 2012.

________________________________
Assinatura do Candidato

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LER-SE-Á:
ANEXO VI
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
Nome do Candidato:
N° Inscrição:

Cargo:

ATENÇÃO:
→ Os Títulos deverão ser enviados via SEDEX para sede da empresa, à Rua Manoel Alves de Siqueira, 41, Bairro Bela
Vista, Guaçuí-ES – CEP 29.560-000, no período de 11 a 13 de ABRIL de 2012, conforme previsto no edital n°
001/2011.
→ 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
DOUTORADO - Valor 25,00 (VINTE E CINCO) pontos - Máximo 01 (um) 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.
Pontos atribuídos
pelo Candidato

Descrição do Certificado

Pontos atribuídos pelo
Avaliador

MESTRADO - Valor 15,0 (QUINZE) pontos - Máximo 01 (um) 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.
Pontos atribuídos
pelo Candidato

Descrição do Certificado

Pontos atribuídos pelo
Avaliador

PÓS-GRADUAÇÃO “Latu Sensu” - Valor 5,00 (CINCO) pontos - Máximo 01 (um) 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.
Pontos atribuídos
pelo Candidato

Descrição do Certificado

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 CPPMC nº 001/2011, que regulamentou o Concurso Público de Provas Objetivas e Prova de Títulos, e que este formulário
está devidamente autuado com _____ folhas.
Castelo – ES., em ____ de _______________ de 2012.

________________________________
Assinatura do Candidato
Castelo – ES, 04 de janeiro de 2012.

Cleone Gomes do Nascimento

Crisógono Sabino

Prefeito Municipal

Presidente da Comissão de Concurso

Antônio José Gonçalves de Siqueira
Administrador - CRA – ES nº 7228

