
    PREFEITURA MUNICPAL DE CAOÃO DA CANOA 
 

ANEXO 5 – RELAÇÃO DE TÍTULOS ENCAMINHADOS  
 

FORMULÁRIO PARA RELACIONAR AS CÓPIAS AUTENTICADAS DOS  DOCUMENTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS,  
QUE SERÃO COLOCADAS EM ENVELOPE, O QUAL DEVE SER ENTREGUE NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  OU ENCAMINHADO PELO CORREIO  

 
 

1. Este formulário deve ser preenchido em 02 (duas) vias. Uma via fica com o candidato, com os respectivos 
originais. A outra via preenchida deve ser colocada no envelope, junto com as respectivas cópias  dos documentos 
para a prova de títulos,   o qual deve ser entregue no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Capão da 
Canoa, ou encaminhado pelo Correio, somente no prazo e para o endereço que constam no subitem 8.6.2. deste 
Edital.  
 
2. A escolha dos títulos para cada item é de inteira responsabilidade do candidato. À Banca Avaliadora cabe 
apenas avaliar os títulos relacionados e encaminhados pelo candidato. 

 

RELAÇÃO DE TÍTULOS 
                                                                       (a ser preenchida pelo candidato) 

 
NOME: __________________________________________________________________ 

 
N.º INSCRIÇÃO:___________ 

 
CARGO:_________________________________________________________________ 

 
8.3.1. Comprovante de graduação em licenciatura (desde que não seja o exigido para inscrição no concurso – 

ver observação 1). 
Quantidade: __________ (no máximo 01)             
 
 
8.3.2. Comprovante de Pós-Graduação em nível de especialização, atualização, aperfeiçoamento, extensão, ou 

outro na área da educação, com carga horária mínima de 360 horas. 
Quantidade: __________(No máximo 01 
  
8.3.3. Comprovante de Pós-Graduação em nível de mestrado na área da educação. 
Quantidade: ___________ (no máximo 01) 
 
8.3.4. Comprovante de Pós-Graduação em nível de doutorado na área da educação. 
Quantidade: ___________(No máximo 01) 
 
8.3.5. Comprovante de participação em cursos, seminários, simpósios, congressos e outros eventos 
na área da  educação ou de Língua Portuguesa ou de Informática, com o mínimo de 40 (quarenta) horas, 
CONCLUÍDOS no período de 01/01/2002 até 15/10/2007. 
Quantidade:________(No máximo 03) 

  
 
OBSERVAÇÕES:  
1) Os candidatos para o Concurso C. 28/07 – Professor de Educação Infantil que possuírem curso de Magistério e de 
Licenciatura Plena em Pedagogia deverão apresentar os comprovantes dos dois cursos, para que o de licenciatura 
concorra como título. 
 
2) Encaminhou documento comprovando alteração de nome: SIIM              NÃO  
  
   
Declaro serem verdadeiras as informações aqui descritas, bem como a validade dos documentos encaminhados. 

Total de documentos encaminhados: _____  

 
                  ___________________________________________________,     _____ de ___________ de 2007. 

   
_________________________________                        ___ ______________________________ 
                Nome do Candidato                                                                            Assinatura da Candidato 
                           
 

  


