PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2018
FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS
Inscrição: _______ Candidato(a): ____________________________________________________________
Cargo: __________________________________________________________________________________
Certificado e/ou Diploma
Quantidade
Diploma de conclusão de Curso de Doutorado “Stricto Sensu”.
Diploma de conclusão de Curso de Mestrado “Stricto Sensu”.
Diploma de conclusão de Curso de Especialização (mínimo de 360 horas), em nível de pósgraduação, específico para a área na qual concorre.
Encaminho anexo a este, a(s) quantidade(s) de documento(s) relacionado(s) acima, para conferência e
avaliação referente ao Processo Seletivo nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista.
Tenho ciência de que, de acordo com o item 7.11 do Edital Completo, apenas serão apurados os títulos dos
candidatos habilitados nos termos do item 10.3 e de que a entrega de títulos não assegura direito a
pontuação, devendo os mesmos passarem por análise da Banca Examinadora.
Li e concordo com todos os itens do Edital Completo, que regem este Processo Seletivo, em especial ao Item
7 que estipula as condições de avaliação e atribuição de pontos aos certificados/diplomas por mim
apresentados.
São José da Bela Vista, _____ de ________________ de 2018.
Assinatura do Candidato: ___________________________________

destaque aqui (cole esta parte no envelope)

destaque aqui (cole esta parte no envelope)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÃO cole esta parte. Este canhoto ficará de posse do candidato como comprovante de entrega do envelope.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2018
COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULOS

Inscrição: _______ Candidato(a): ____________________________________________________________
Cargo: __________________________________________________________________________________
DECLARO que o(a) candidato(a) acima mencionado(a), apresentou um envelope lacrado, discriminando em
sua parte externa, documentos relativos à titulação de acordo com o item 7 e seus subitens do Edital
Completo, e que o mesmo será conferido posteriormente para validação.
São José da Bela Vista, ____ de _______________ de 2018.

Assinatura do Responsável pelo Recebimento
S.R. Digitalizações e Serviços Eireli-Me.
CNPJ nº 02.988.479/0001-41

