ANEXO VI - CURRICULUM VITAE
OBS: Preencher o currículo de acordo com os requisitos exigidos no ANEXO I.

Possui alguma deficiência física? Em caso afirmativo especifique:
__________________________________________________________________
Anexar todos os comprovantes ao Curriculum

1. Dados de identificação:

Nome: ____________________________________________________________
Data de Nascimento: _______ de _____________ de ________________________
Naturalidade (Cidade e Estado): _______________/_________________________
Estado Civil: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________________________________
RG: ____________________________ órgão expedidor_____________________
Endereço: _________________________________________________________
_______________________________ Bairro: _____________________________
Estado: ________________________ CEP: _______________________________
Telefone: ( __ ) _______________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Responsabilizo-me pela veracidade das informações aqui prestadas, por meio de
minha assinatura.
Rialma, ______ de janeiro de 2021

____________________________________________________________________
Assinatura do responsável pelas informações prestadas por extenso
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2- Formação Acadêmica
1.1. Nível de Escolaridade

a- (

) Ensino Fundamental incompleto

b- (

) Ensino Fundamental Completo Superior Completo

c- (

) Ensino Médio incompleto

d- (

) Ensino Médio completo

e- (

) Ensino Superior Completo

1.2. Graduação:

Curso:
Período de realização:
Instituição de ensino:
Observação: Informar caso tenha mais do que uma graduação.
Curso:
Período de realização:
Instituição de ensino:
2.3. Pós-graduação
2.3.1. Especialização - Lato Sensu (

) concluída

Curso:
Período de realização:

a

Instituição de ensino:

Curso:
Período de realização:

a
2

(

) em andamento

Instituição de ensino:

2.3.2. Stricto Sensu - Mestrado
Área de concentração:

(

) concluída (

) em andamento

Título da Dissertação defendida:

Período de realização:

a

Instituição de ensino:
2.3.3. Stricto Sensu - Doutorado

(

) concluída (

) em andamento

Área de concentração:
Título da Dissertação defendida:

Período de realização:

a

Instituição de ensino:

3- Aperfeiçoamento
Registre abaixo os cursos de aperfeiçoamento (realizados nos últimos 2 anos) que
segundo seu ponto de vista podem auxiliar no desempenho das atividades da função a
qual está se candidatando dentro do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura
Municipal de Rialma, conforme (Anexo I). Considerar os cursos relevantes realizados por
conta própria ou patrocinados por alguma Entidade. Procure listá-los em ordem
cronológica decrescente.
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Cursos Realizados

4

Ano

4-Experiência Profissional
Indique suas experiências.
Instituição:

Nome, telefone do chefe imediato:

Cidade:

Período:

Total de anos:

Função desempenhada:

Descrição das atividades:

Instituição:

Nome, telefone do chefe imediato:

Cidade:

Período:

Total de anos:

Função desempenhada:

Descrição das atividades:
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Instituição:

Nome, telefone do chefe imediato:

Cidade:

Período:

Total de anos:

Função desempenhada:

Descrição das atividades:

Assinatura do Candidato
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