
CANDIDATO: _____________________________________________________________________ R.G. ______________________________

CARGO: __________________________________________________________________________ Data: ________/_________/_________

Títulos Comprovantes
(Entregar cópia autenticadas)

Valor
unitário

Quantidade
máxima de

documentos

Valor
máximo

Número de
Documentos

entregues

Total de
folhas

entregues

Campo de
validação da

Comissão

Doutor na área que 
corresponde à vaga

Diploma devidamente registrado ou declaração /certificado de conclusão 
de curso, acompanhado do respectivo Histórico Escolar 2,5 1 2,5

Mestre na área que 
corresponde à vaga

Diploma devidamente registrado ou declaração /certificado de conclusão 
de curso, acompanhado do respectivo Histórico Escolar 1,5 1 1,5

Pós-graduação lato sensu 
(Especialização) na área a 
que concorre, com carga 
horária mínima de 360 
(trezentas e sessenta) horas

 Certificado/declaração de conclusão de curso, em papel timbrado da 
instituição, com carimbo, assinatura do responsável, a respectiva carga 
horária e o período de realização 0,5 2 1

Análise de currículo
Comprovantes 

(Entregar cópias autenticadas)

Valor
unitário

Quantidade
máxima de

documentos

Valor
máximo

Número de
Documentos

entregues

Total de
folhas

entregues

Campo de
validação da

Comissão

Participação em congressos, 
cursos e seminários 
pertinentes à área.

Certificado/declaração de conclusão de curso, em papel timbrado da 
instituição, com carimbo, assinatura do responsável, a respectiva carga 
horária e o período de realização.

0,25 04 1,0

Apresentação de trabalhos 
em congressos, artigos 
publicados, experiência em 
docência, preceptoria e 
supervisão pertinentes à 
área.

Certificado/declaração, em papel timbrado da instituição, com carimbo, 
assinatura do responsável, a respectiva carga horária e o período de 
realização.

0,50 04 2,0

Experiência profissional 
comprovada em serviços 
compatíveis com as vagas 
pretendidas

Comprovante de exercício profissional através de documentos oficiais. 
(Contrato de trabalho, registro em carteira), por ano trabalhado

0,25 por
ano

comprova
do

08 2,0

Nome e visto do profissional da SMS: _______________________________________________________________
Assinatura do candidato na entrega: ________________________________________________________________

Obs: no ato da entrega dos documentos será realizada apenas a conferência do material entregue, a validação dos comprovantes entregues, será 
realizada pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo e publicada no site da Prefeitura Municipal de Suzano.


