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CURRÍCULO PADRONIZADO PARA A AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
(Nível Superior)
Eu, ________________________________________________________________________________,
candidato(a) do Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao provimento de cargos efetivos, com
lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE) e no Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE) da Prefeitura Municipal de Sobral/CE, inscrito(a) sob o no __________, optante pelo
cargo ______________________________________________________________________, declaro:
a)

Que os títulos entregues são verdadeiros e válidos na forma da lei e são cópias dos documentos originais;

b) Que os títulos entregues estão organizados na sequência Doutorado, Mestrado, Especialização e Graduação;
c)

Que os títulos entregues estão com páginas por mim numeradas sequencialmente a partir da terceira (páginas 1,
2) seguindo a ordem mencionada na alínea b) anterior.

d) Que estou ciente de que os títulos que serão analisados para possível pontuação são, exclusivamente, os que se
encontram a seguir descritos:
DESCRIÇÃO/COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS ENTREGUES PARA A AVALIAÇÃO
1.

DOUTORADO

1.1. NOME DO CURSO

1.2. INSTITUIÇÃO

ANO DE CONCLUSÃO

1.3. TÍTULO DA TESE DO DOUTORADO

1.4. COMPROVAÇÃO
(i) Fotocópia, frente e verso, de diploma de curso de Doutorado acompanhado do histórico escolar ou (ii) declaração (ou certidão) de
conclusão do Curso de Doutorado, acompanhada do histórico escolar do candidato constando carga horária do curso, as disciplinas
cursadas com as respectivas menções, o resultado do julgamento da tese e a comprovação da apresentação e aprovação.

2.

MESTRADO

2.1. NOME DO CURSO

2.2. INSTITUIÇÃO

ANO DE CONCLUSÃO

2.3. TÍTULO DA DISSERTAÇÃO DO MESTRADO

2.4. COMPROVAÇÃO
(i) Fotocópia, frente e verso, de diploma de curso de Mestrado Acadêmico ou Profissional acompanhado do histórico escolar ou (ii)
declaração (ou certidão) de conclusão do Curso de Mestrado Acadêmico ou Profissional, acompanhada do histórico escolar do
candidato constando carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções, o resultado do julgamento da
dissertação e a comprovação da apresentação e aprovação.
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3.

ESPECIALIZAÇÃO 1

3.1. NOME DO CURSO

3.2. INSTITUIÇÃO

ANO DE CONCLUSÃO

3.3. TÍTULO DA MONOGRAFIA/TCC DA ESPECIALIZAÇÃO

3.4. COMPROVAÇÃO
(i) Fotocópia, frente e verso, de certificado de curso de Especialização que deverá conter em seu verso, ou em documento anexo, o
histórico escolar, as menções obtidas nas disciplinas, o título da Monografa ou do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e a
informação de que houve apresentação e aprovação da Monografa ou do TCC apresentado, acompanhado de cópia frente e verso
do diploma de graduação ou (ii) declaração (ou certidão) de conclusão do Curso de Especialização, acompanhada do histórico
escolar do candidato constando carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções, o resultado do
julgamento da Monografia/TCC e a comprovação da apresentação e aprovação, acompanhado de cópia frente e verso do diploma
de graduação.

4.

ESPECIALIZAÇÃO 2

4.1. NOME DO CURSO

4.2. INSTITUIÇÃO

ANO DE CONCLUSÃO

4.3. TÍTULO DA MONOGRAFIA/TCC DA ESPECIALIZAÇÃO

4.4. COMPROVAÇÃO
(i) Fotocópia, frente e verso, de certificado de curso de Especialização que deverá conter em seu verso, ou em documento anexo, o
histórico escolar, as menções obtidas nas disciplinas, o título da Monografa ou do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e a
informação de que houve apresentação e aprovação da Monografa ou do TCC apresentado, acompanhado de cópia frente e verso
do diploma de graduação ou (ii) declaração (ou certidão) de conclusão do Curso de Especialização, acompanhada do histórico
escolar do candidato constando carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções, o resultado do
julgamento da Monografia/TCC e a comprovação da apresentação e aprovação, acompanhado de cópia frente e verso do diploma
de graduação.

5.

GRADUAÇÃO

5.1. NOME DO CURSO

5.2. INSTITUIÇÃO

ANO DE CONCLUSÃO

ATENÇÃO
Segundo o Edital de Abertura do Concurso, subitem 115, VII, não serão avaliados os títulos
desacompanhados do diploma de graduação para os candidatos que apresentarem Certificado
de Especialização, tendo em vista que será verificado se o Curso de Especialização foi iniciado
antes da conclusão da graduação, em atendimento às normas estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE).

_______________________, ____ de janeiro de 2020
Local

__________________________________________
Assinatura do Candidato
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