PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

ANEXO V – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS
Instruções de preechimento:
- Preencher com o código e nome do cargo público pretendido, seu número de inscrição e seu nome completo.
- No quadro dos títulos, informar a quantidade de cada certificado ou diploma que está sendo entregue anexo à esta
relação.
- Datar e assinar o este documento.
Código/Cargo: ________ - _______________________________________________________________________
Nº. Inscr/Nome: _________ -______________________________________________________________________
Certificado e ou Diploma
Especialização “Lato Sensu”- carga horária mínima 360 horas
Mestrado “Stricto Sensu”
Doutorado “Stricto Sensu”

Quantidade

Encaminho anexo a este, a quantidade de(s) documento(s) relacionado(s) acima, para conferência e avaliação
referente ao Concurso Públiconº 01/2014 da Prefeitura Municipal de Serra Azul - SP.
Tenho ciência de que, de acordo com o item 6.5 do Edital de Abertura, apenas serão apurados os títulos dos
candidatos 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 de abertura, que regem este concurso público, em especial ao Item
8.3 que estipula as condições de avaliação e atribuição de pontos aos certificados/diplomas por mim apresentados.
Serra Azul, 18 de maio de 2014.
Assinatura do Candidato: ___________________________________
destaque aqui (cole esta parte no envelope)
Destaque aqui (NÂO cole esta parte)

destaque aqui (cole esta parte no envelope)
Destaque aqui (NÂO cole esta parte)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2014
COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULOS
Código/Cargo: ________ - __________________________________________________________________________
Nº. Inscr/Nome: _________ - ________________________________________________________________________

Declaro que o candidato acima relacionado apresentou documentos relativos à titulação em envelope lacrado em
acordo com o item 8.5 do Edital de Abertura.

Serra Azul , 18 de maio de 2014.

Assinatura do Responsável pelo Recebimento: ___________________________________

