FICHA DE INSCRIÇÃO – PSS – 01/2015

NOME DO CANDIDATO :
DATA DA INSCRIÇÃO: / / 2015
DATA DE NASCIMENTO: / /

CARGO PLEITEADO:
SEXO: ( ) M ( ) F

IDADE:
N⁰:

ENDEREÇO:
BAIRRO:

CEP:

Complemento:

TELEFONES:

Residencial ( )

Celular: ( )

Casado ( )

Viúvo ( )

E-mail:
ESTADO CIVIL: Solteiro ( )

Outros ( )

ESCOLARIDADE: Superior Completo ( ) - Pós-graduação ( )
Assinatura do candidato :
* N° de Inscrição:
* Para usos da comissão

ITEM

TÍTULOS ENTEGUES

01

Efetivo exercício profissional na área especifica ao cargo pretendido,
comprovado através da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), carnê de autônomo devidamente quitado ou de
Certidões expedidas por Órgãos Oficiais.

02

Curso de atualização concluído na área específica ao cargo
pretendido (carga horária mínima de 20 horas/aula).

03

Especialização lato sensu concluída na área específica (carga horária
igual ou superior a 360 horas).

04

Mestrado concluído na área específica.

05

Doutorado concluído na área específica.

05

Aprovação final em concurso público ou processo seletivo público
na área específica ao cargo pretendido.

* TOTAL MÁXIMO DE PONTOS:
* Para usos da comissão

QUANTIDADE

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – PSS – 01/2015
NOME DO CANDIDATO:
DATA DE INSCRIÇÃO: / / 2015.

SEXO: ( ) M ( ) F

DATA DE NASCIMENTO: /

IDADE:

/

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
N° DE INSCRIÇÃO:
Assinatura do Responsável pela Inscrição :
Recibo de documentos entregues:
ITEM

TÍTULOS ENTEGUES

01

Efetivo exercício profissional na área especifica ao cargo pretendido,
comprovado através da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), carnê de autônomo devidamente quitado ou de
Certidões expedidas por Órgãos Oficiais.

02

Curso de atualização concluído na área específica ao cargo
pretendido (carga horária mínima de 20 horas/aula).

03

Especialização lato sensu concluída na área específica (carga horária
igual ou superior a 360 horas).

04

Mestrado concluído na área específica.

05

Doutorado concluído na área específica.

05

Aprovação final em concurso público ou processo seletivo público
na área específica ao cargo pretendido.

Antonina, de Novembro de 2015.
________________________________________________
Assinatura responsável pelo recebimento da documentação

QUANTIDADE

