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ATENÇÃO 

1. Leia atentamente o item 11 – Da Prova de Títulos – do Edital do concurso antes de preencher este formulário. 
2. Verifique cuidadosamente se o modelo deste formulário corresponde ao cargo a que concorre, pois há diferença de pontuação entre os vários 
modelos. 
3. Este formulário apenas resume as informações a serem consideradas na Prova de Títulos, não significando, portanto, a concessão de qualquer 
pontuação prévia ao candidato. A concessão de pontos nesta fase depende exclusivamente de avaliação da Banca Examinadora. 
4.  As pontuações pretendidas devem estar baseadas nos quantitativos descritos no Anexo VI – Critérios para a Prova de Títulos do Edital do 
concurso. 

 

QUADRO 1: Preencher seu nome e seu número de inscrição. 

Nome do Candidato: Nº de Inscrição: 

 

QUADRO 2: Preencher os campos de quantidade de documentos entregues e os campos de pontuação pretendida. 

Descrição da Titulação 
Valor 

unitário em 
pontos 

Valor 
máximo 

em pontos 
Objeto do Título 

Quantidade de 
documentos 

entregues 

Pontuação 
pretendida pelo 

Candidato 

Curso de Especialização com duração mínima de 
360 horas 

20 20 No cargo 
requerido ou afins 

 

(A) (C) 

Curso de Aperfeiçoamento ou de Extensão com 
duração mínima de40 horas 

10 20 (B) (D) 

Pontuação Máxima de Titulação 40 pontos  

( A + B ) 

 

( E = C + D ) 

 

QUADRO 3: Preencher os campos de quantidade de períodos e de pontuação pretendida. 

Descrição da Experiência Profissional 
Valor 

unitário em 
pontos 

Valor 
máximo 

em pontos 
Objeto do Título 

Quantidade de 
períodos 

completos de 6 
meses  

Pontuação 
pretendida pelo 

Candidato 

Tempo de Trabalho 

5 pontos a 
cada período 
completo de 

6 meses 

60 
No cargo 

requerido ou afins 

 

 

(F) 

 

 

( G = F x 5 ) 

Pontuação Máxima de Experiência Profissional 60 pontos  
 

(G) 

 

QUADRO 4: Preencher o campo de total de pontos pretendidos. 

Pontuação Máxima Total 100 pontos  
 

( E + G ) 

 

QUADRO 5: Datar e assinar. 

Rio de Janeiro,  de de 2014. 
Assinatura do Candidato: 

 

QUADRO 6: Quadro reservado para a administração. 

Quantidade Total de Páginas Entregues: 
Nome do Atendente: 
 

     
SIAPE do Atendente: 
 

   
Assinatura do Atendente: 
 

 


