
 
 
 

 

 

EDITAL PSS-SMS Nº 001/2023  
 

ANEXO IV 

DO CURRICULUM VITAE PADRONIZADO 

 

Eu, ______________________________________________, 

candidato (a) à Função Pública de , área de atuação 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , contratado por tempo determinado, apresento e declaro 

ser de minha exclusiva responsabilidade o preenchimento das informações 

apresentadas e que os títulos, declarações e documentos a seguir relacionados são 

verdadeiros e válidos na forma da Lei, sendo comprovados mediante cópias em anexo 

autenticadas que compõem este currículo padronizado, para fins de atribuição de 

pontos através  da análise curricular pela banca examinadora, com vistas à atribuição da 

nota na Prova de Títulos. 

 

1. Título de especialização, dentro da sua área de atuação, atestado por certificado, 

com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, limitado a um curso, 

sendo 02 (dois) pontos.  

Nome do curso e Carga Horária: 

  

  

 

2. Título de mestrado, dentro da sua área de atuação, atestado por certificado , com 

 carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, limitado a um curso, sendo 

03 (três) pontos. 

Nome do curso e Carga Horária 

  

 

 



 
 
 

 

 

3. Título de doutorado, dentro da sua área de atuação, atestado por certificado, com 

carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, limitado a um curso, 

sendo 04 (quatro) pontos. 

Nome do curso e Carga Horária 

  

 

4. Certificado  de capacitação na área de atuação, com carga horária mínima igual ou 

superior a  40h/a, limitado a dois (02) cursos, sendo 02 (dois) pontos por cada curso. 

Nome do curso e Carga Horária 

  

  

 

5. Certificados, cursos, congressos, assembléias, estágios e seminários na área de 

atuação, com carga horária mínima de  20h/a, limitando-se a (02) dois cursos, 

sendo 1,0 (um ponto) pontos por cada  curso. 

Nome do curso e Carga Horária 

  

  

 

6. Experiência de trabalho no exercício da atividade de, no mínimo, 06 (seis) meses, 

limitado a 05 (cinco) anos, sendo 2,0 (dois) pontos por cada título. 

Nome da Instituição e Período de atuação 

  

  

 

Jati (CE), de de 2023. 

 

Assinatura do Candidato (a) 


