
MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA 

ESTADO DO PARANÁ 
                  Rua Argentina, 1546  – CEP 85884 - 000  – Medianeira - PR 

                       Fone: (45) 3264-8617 - Fax: (45) 3264-8616  
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2010 

EDITAL Nº 001.002/2010 
Anexo IV – Quadro de avaliação dos títulos 

Prova de Títulos 

CARGO: ____________________________________________________________________________________________ 

NOME:___________________________________________________________        INSCRIÇÃO:____________________ 

ASSINATURA:________________________________________________________________________________________ 
 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: 
Título Valor de 

cada título 
Valor máximo 

dos títulos 
Total 

(não preencher) 
a.1) Experiência comprovada na docência/serviço público ou 
privado (para Professores), comprovado através de carteira de 
trabalho, contrato de trabalho ou certidão de exercício de ativi-
dade pública.   

1,0 por 
ano 5,00  

a.2)  Experiência comprovada em serviço público ou privado na 
área de atuação do cargo (para demais cargos) comprovado 
através de carteira de trabalho, contrato de trabalho ou certidão 
de exercício de atividade pública.   

1,0 por 
ano 5,00  

b) Diploma, devidamente registrado ou Certificado de Conclu-
são de Curso de Pós Graduação – especialização, acompa-
nhado do histórico escolar, com carga horária mínima de 360 
horas, na área de atuação do cargo. 

3,0 3,0  

c)Diploma, devidamente registrado, de conclusão de mestrado, 
ou certificado de conclusão de mestrado, acompanhado do his-
tórico escolar, na área de atuação do cargo. 

5,00 5,00  

d)Diploma, devidamente registrado, de conclusão de doutorado, 
ou certificado de conclusão de doutorado, acompanhado do 
histórico escolar, na área de atuação do cargo. 

10,00 10,00  

NOTA OBTIDA (não preencher)  
Quanto aos Títulos a que se referem aos subitens “b”, “c” e  “d”, será considerado apenas o de maior titu-
lação, impossibilitada a pontuação cumulativa da mesma titulação ou de titulações diferentes. 
 
 
 
                       _____________________________ 
 Nº de cópias deixadas: _______                                                            Assinatura do atendente 
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NOME:_______________________________________________________________________        INSCRIÇÃO ____________________ 
 
 
 
                                                                                                                                                          ________________________ 
Nº de cópias deixadas:_______          Assinatura do atendente 
 


