
 

 

VIA DA FAU 

ATENÇÃO: PREZADO(A) CANDIDATO(A), FAVOR COLAR ESTA VIA NO LADO DE FORA DO ENVELOPE DE ENTREGA DOS TÍTULOS. 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA - EDITAL N.º 002/2019 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS  

 
ATENÇÃO: OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SOLICITADOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DE ENVELOPE, 

 
IDENTIFIQUE-SE NOS CAMPOS ABAIXO: 

Nome: ___________________________________________________________________________________________ 

Inscrição: ____________________  Cargo: AGENTE DE DEFESA CIVIL  

 
À FAU – FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO UNICENTRO. 
Para fins de participação na prova de títulos, apresento os seguintes documentos: 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

Qtde.  Assinale “X” CURSOS 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

  
a) Curso de primeiros socorros, com carga horária mínima de 40 (quarenta) 
horas, devidamente certificado. 

  
b) Curso de Combate a incêndios, com carga horária mínima de 40 (quarenta) 
horas, devidamente certificado. 

  

c) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ‐Tempo de serviço na função de Agente de 
Defesa Civil, ou em cargos com funções equivalentes às descritas no anexo I 
deste Edital, no setor privado e/ou público. c.1) Não serão consideradas frações 
de tempo, devendo ser comprovada o tempo ininterrupto de 6(seis) meses para a 
pontuação. c.2) Não serão consideradas frações de tempo de empregadores 
diferentes ou do mesmo empregador, para a comprovação 6 (seis) meses para a 
pontuação. 

  

d) Certificados de participação em cursos, congressos, conferências, jornadas, 
encontros, palestras ou capacitações relacionadas à área específica do emprego 
pretendido ou equivalente, com carga horária mínima de 08 horas até 
199horas. 

Quantidade de laudas protocoladas:  Totalização dos Pontos:  

                                                  
 

Corbélia-PR, _____ de _____________ de 2019. 
 

                            
               _________________________________________ 

                                     Assinatura do(a) candidato(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

VIA DO(A) CANDIDATO(A) 

ATENÇÃO: PREZADO(A) CANDIDATO(A), FAVOR RETER ESTA VIA PARA COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA - EDITAL N.º 002/2019 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS  

 
ATENÇÃO: OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SOLICITADOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DE ENVELOPE, 

 
IDENTIFIQUE-SE NOS CAMPOS ABAIXO: 

Nome: ___________________________________________________________________________________________ 

Inscrição: ____________________  Cargo: AGENTE DE DEFESA CIVIL  

 
À FAU – FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO UNICENTRO. 
Para fins de participação na prova de títulos, apresento os seguintes documentos: 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

Qtde.  Assinale “X” CURSOS 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

  
a) Curso de primeiros socorros, com carga horária mínima de 40 (quarenta) 
horas, devidamente certificado. 

  
b) Curso de Combate a incêndios, com carga horária mínima de 40 (quarenta) 
horas, devidamente certificado. 

  

c) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ‐Tempo de serviço na função de Agente de 
Defesa Civil, ou em cargos com funções equivalentes às descritas no anexo I 
deste Edital, no setor privado e/ou público. c.1) Não serão consideradas frações 
de tempo, devendo ser comprovada o tempo ininterrupto de 6(seis) meses para a 
pontuação. c.2) Não serão consideradas frações de tempo de empregadores 
diferentes ou do mesmo empregador, para a comprovação 6 (seis) meses para a 
pontuação. 

  

d) Certificados de participação em cursos, congressos, conferências, jornadas, 
encontros, palestras ou capacitações relacionadas à área específica do emprego 
pretendido ou equivalente, com carga horária mínima de 08 horas até 
199horas. 

Quantidade de laudas protocoladas:  Totalização dos Pontos:  

                                                  
 
 

Corbélia-PR, _____ de _____________ de 2019. 
 
 
 

                            _________________________________________ 
                                     Assinatura do(a) candidato(a) 

 


