
                                                                                                                     , inscrição no.                                                    , 

vem apresentar para pontuação e validação a documentação abaixo assinalado, para fazer face à prova de 

tulos para: 

Para preenchimento do candidato  Para preenchimento da
Comissão

Título *Assinale Pontos Validaçã
o Resp 1 Resp 2

Título de Doutor      8    
Título de Mestre      4    
Curso de Pós-graduação Lato Sensu      3    
Curso de Graduação      3    
Curso Técnico      1,5    
Curso avulso com duração igual ou 
superior a 80 horas      0,5    

* Caso esteja entregando o tulo preencha a caixa.

DECLARO, para os devidos fins de direito, que estou ciente e de pleno acordo com as normas con das no Edital n°
01/2022 da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Petrópolis e demais comunicados publicados, e assumo
total  responsabilidade  pela  idoneidade  do(s)  documento(s)  apresentado(s)  e  pela  veracidade  das  informações
prestadas neste formulário. DECLARO, igualmente estar ciente das penas cabíveis em caso de tenta va de fraude.

Atenciosamente,

Petrópolis, ___de ___________de2022

-  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comprovante de Entrega do Envelope

Recebemos do candidato iden ficado acima, um envelope para verificação e validação dos documentos que estão
sendo apresentados para a Prova de Títulos da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Petrópolis.

Petrópolis, ___de ___________de2022

Formulário para entrega de Títulos

Nome Completo

Nome do cargo a que concorre

Assinatura do candidato

Nome completo do candidato Número de inscrição

Nome do recebedor



Do Trabalhodo

Prezado candidato (a)

É importante que atenda essas recomendações para agilizar o processo de recebimento.

Instruções para preencher e entregar o Formulário e a Documentação

Preencha seu nome e seu número de inscrição nos quatro campos do formulário.

Marque as quadrículas nas quais estão iden ficados os tulos que que você está entregando.

Lembre-se que somente um tulo por linha será validado.

Date e assine o formulário.

Coloque o (os) tulo (os) dentro de um envelope e lacre-o.

Coloque seu nome e inscrição no envelope.

O formulário, devidamente preenchido, deve ser levado fora do envelope para que seu 
comprovante de entrega seja auten cado na Fundação Dom Cintra.

Local para entrega:  UCP – Universidade Católica de Petrópolis – Campus Barão do Amazonas 

(Relógio das Flores). Rua Barão do Amazonas, 124 – Centro – Petrópolis/RJ. 

Data e horário: Do dia 28/10 até o dia 04/11 das 09 às 17 horas.

Exija do atendente, seu comprovante rubricado. 

Muito Obrigado pela colaboração!


