
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O QUADRO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA (SAPeJUS)

FORMULÁRIO COM A RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PROTOCOLADOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

INSCRIÇÃO No:      NOME DO CANDIDATO:      
 

Quantitativo Itens de avaliação
Pontuação

por item
Pontuação

máxima

[     ]

Experiência  em Segurança Prisional  ou Segurança Pública:
Somente  para  a  iniciativa  pública,  de  qualquer  um dos  órgãos
responsáveis  pelo  sistema  de  administração  penitenciária  e  de
execução penal, da União ou dos Estados: declaração ou certidão
de tempo de serviço, cópia autenticada do contrato de trabalho,
em papel timbrado da instituição contratante, datados e assinados,
informando o período da contratação (com início e fim, se for o
caso) e a função desenvolvida.

0,1 (zero
vírgula um)
ponto por

mês
trabalhado

5,00 (cinco)
pontos

     ,    de abril de 2019.

____________________________________________________
Assinatura do Candidato(a)

____________________________________________________
Assinatura do Conferente 

Instruções
No ato do envio dos títulos e dos comprovantes, o candidato deverá:
 Entregar duas vias desse formulário preenchido com a relação de documentos protocolados para a avaliação de títulos e de experiência profissional juntamente com as cópias

autenticadas em cartório, de cada título e de cada comprovante declarado;
 À exceção do campo assinatura, todos os demais campos dos formulários deverão ser digitados;
 A documentação entregue não será conferida no ato da entrega pela equipe de atendimento da Escola de Governo com a finalidade de pontuação; 
 É de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos campos do formulário e a entrega da documentação em conformidade com o Edital

Normativo e suas retificações;
 O candidato deverá observar atentamente o exposto no item 9 do Edital n.º 001/2014 – Agente de Segurança Prisional, de 28 de novembro de 2014.

INSCRIÇÃO No: ________________________

NOME DO CANDIDATO:  ___________________________________________________________________________________

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O QUADRO DA

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA (SAPeJUS)

DATA DO PROTOCOLO: ______/____/2019   HORÁRIO: _______h ______    QUANTIDADE DE PÁGINAS ANEXADAS: ______

NOME E ASSINATURA : _______________________________________________________________

PROTOCOLO DE ENTREGA – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS




	

