
 

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 SANTA FÉ-PR - EDITAL N.° 001/2022 
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS 

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

 
IDENTIFIQUE-SE NOS CAMPOS ABAIXO:  

Nome:    

Inscrição:    Cargo:    

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 

  Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do cargo/especialidade a que 
concorre. 

  Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do cargo/especialidade a que 
concorre. 

  Diploma de Graduação desde que não seja requisito do cargo. 

  Tempo de serviço devidamente comprovado através de cópia autenticada de certidão/ou declaração para comprovar 
tempo de atuação na área pública, sendo considerado os últimos 10 anos. O período trabalhado acima de 06 (seis) 
meses ininterruptos será considerado com um período inteiro. A experiência deverá ser comprovada na área de atuação, 
ou seja, relacionado ao cargo objeto do concurso público. Não serão somados períodos de vínculos distintos. 

  Certificado de Cursos com no mínimo 16 horas na área do cargo especialidade a que concorre. 

Quantidade de laudas protocoladas:  Totalização de pontos:  

 
Santa Fé-PR, _________de ___de 2022. 

              Assinatura do (a) candidato (a) 

 

Destaque aqui Destaque aqui 

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

 
CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ-PR - EDITAL N.° 001/2022 
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS 

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

 
IDENTIFIQUE-SE NOS CAMPOS ABAIXO:  

Nome:    

Inscrição:    Cargo:    

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 

  Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do cargo/especialidade a que 
concorre. 

  Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do cargo/especialidade a que 
concorre. 

  Diploma de Graduação desde que não seja requisito do cargo. 

  Tempo de serviço devidamente comprovado através de cópia autenticada de certidão/ou declaração para comprovar 
tempo de atuação na área pública, sendo considerado os últimos 10 anos. O período trabalhado acima de 06 (seis) 
meses ininterruptos será considerado com um período inteiro. A experiência deverá ser comprovada na área de atuação, 
ou seja, relacionado ao cargo objeto do concurso público. Não serão somados períodos de vínculos distintos. 

  Certificado de Cursos com no mínimo 16 horas na área do cargo especialidade a que concorre. 

Quantidade de laudas protocoladas:  Totalização de pontos:  

 
Santa Fé-PR, _________de ___de 2022. 

              Assinatura do (a) candidato (a) 


