
                                              ANEXO 2 
                   PROCESSO SELETIVO DA FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI – RÁDIO E TELEVISÃO  

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 01/2012 
LEI N.º 13.831 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 - (publicada no DOE nº 222 de 21 de novembro de 2011) 

 
FORMULÁRIO DA RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES – EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
1. Este formulário deve ser preenchido pelo candidato em 02 (duas) vias. Uma via preenchida fica com o candidato, 
com os respectivos originais. A outra via preenchida deve ser colocada no envelope (tamanho A-4), junto com as  
cópias dos documentos para a Prova de Títulos, o qual deve ser entregue fechado no Protocolo da FDRH, ou 
encaminhado por SEDEX somente no prazo  e endereço que constam nos subitens  7.4 e 7.5 do Edital. 
2. A escolha dos títulos para cada alínea é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Avaliadora avaliará 
os títulos na alínea indicada pelo candidato neste Formulário. A cópia dos documentos deve ser autenticada em 
Cartório. (Caso, ao abrir o envelope, os integrantes da Banca Avaliadora constatem que o mesmo não contém todos  os 
documentos relacionado neste Formulário, este fato será registrado em Ata). 

 
NOME: ___________________________________________________ Nº DA INSCRIÇÃO: ____________ 

 
EMPREGO:_______________________________________________________________ 

 
RELAÇÃO DE TÍTULOS (a ser preenchida pelo candidato) 

 
Alínea A - Comprovante de Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização, Atualização, 
Aperfeiçoamento ou Extensão em área relacionada às atribuições do emprego, com carga horária mínima de 
360 horas. 
Quantidade encaminhada: ......... (máximo 4) 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Alínea B - Comprovante de Curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado em área relacionada às 
atribuições do emprego. 
Quantidade encaminhada: .........  (máximo 1) 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Alínea C – Comprovante de Curso de Pós-Graduação em nível de Doutorado em área relacionada às 
atribuições do emprego. 
Quantidade: ......... (máximo 1) 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Alínea D - Comprovante de participação, como aluno, em cursos de Língua Portuguesa, de Informática ou em 
cursos de área relacionada às atribuições do emprego, com carga horária mínima de 40 horas. 
Quantidade encaminhada: ........... (máximo 5) 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Alínea E - Comprovantes de experiência profissional (estágios) na área específica do emprego. 
Quantidade de comprovantes entregues: ......-- Nº de semestres: ...... (máximo 30 semestres) 
 
Encaminhou documento comprovando alteração de nome?   SIM  (    )        NÃO  (    ) 
 
Total de documentos encaminhados: ____  
                                                                     Declaração 

Declaro que o envelope fechado, entregue ou encaminhado por SEDEX, contém a cópia de todos os documentos 
relacionados neste Formulário. Caso a documentação não esteja completa, estou ciente de que terei que arcar 
com as conseqüências.    
                            _____________________________,     _____ de ______________ de 2012. 

         _______________________________                          _______________________________ 
                      Nome do Candidato                                                           Assinatura do Candidato 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 01/2012 
LEI N.º 13.831 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 - (publicada no DOE nº 222 de 21 de novembro de 2011) 

 
FORMULÁRIO DA RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES – EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR - JORNALISTA 

 
1. Este formulário deve ser preenchido pelo candidato em 02 (duas) vias. Uma via preenchida fica com o candidato, 
com os respectivos originais. A outra via preenchida deve ser colocada no envelope (tamanho A-4), junto com as  
cópias dos documentos para a Prova de Títulos, o qual deve ser entregue fechado no Protocolo da FDRH, ou 
encaminhado por SEDEX somente no prazo  e endereço que constam nos subitens  7.4 e 7.5 do Edital. 
2. A escolha dos títulos para cada alínea é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Avaliadora avaliará 
os títulos na alínea indicada pelo candidato neste Formulário. A cópia dos documentos deve ser autenticada em 
Cartório. (Caso, ao abrir o envelope, os integrantes da Banca Avaliadora constatem que o mesmo não contém todos  os 
documentos relacionado neste Formulário, este fato será registrado em Ata). 

 
NOME: ___________________________________________________ Nº DA INSCRIÇÃO: ____________ 

 
EMPREGO:_______________________________________________________________ 

 
RELAÇÃO DE TÍTULOS (a ser preenchida pelo candidato) 

 
Alínea A - Comprovante de Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização, Atualização, 
Aperfeiçoamento ou Extensão em área relacionada às atribuições do emprego, com carga horária mínima de 
360 horas. 
Quantidade encaminhada: ......... (máximo 4) 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Alínea B - Comprovante de Curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado em área relacionada às 
atribuições do emprego. 
Quantidade encaminhada: .........  (máximo 1) 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Alínea C – Comprovante de Curso de Pós-Graduação em nível de Doutorado em área relacionada às 
atribuições do emprego. 
Quantidade: ......... (máximo 1) 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Alínea D - Comprovante de participação, como aluno, em cursos de Língua Portuguesa, de Informática ou em 
cursos de área relacionada às atribuições do emprego, com carga horária mínima de 40 horas. 
Quantidade encaminhada: ........... (máximo 5) 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Alínea E - Comprovantes de experiência como repórter de rádio e/ou televisão. 
Quantidade de comprovantes entregues: ......-- Nº de semestres: ...... (máximo 04 semestres) 
 
Alínea F - Comprovantes de experiência profissional (estágios) na área específica do emprego. 
Quantidade de comprovantes entregues: ......-- Nº de semestres: ...... (máximo 10 semestres) 
 
Encaminhou documento comprovando alteração de nome?   SIM  (    )        NÃO  (    ) 
 
Total de documentos encaminhados: ____  
                                                                     Declaração 

Declaro que o envelope fechado, entregue ou encaminhado por SEDEX, contém a cópia de todos os documentos 
relacionados neste Formulário. Caso a documentação não esteja completa, estou ciente de que terei que arcar 
com as conseqüências.    
                            _____________________________,     _____ de ______________ de 2012. 

         _______________________________                          _______________________________ 
                      Nome do Candidato                                                           Assinatura do Candidato 
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ANEXO 2 DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 01/2012 
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     FORMULÁRIO DA RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES – EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
1. Este formulário deve ser preenchido pelo candidato em 02 (duas) vias. Uma via preenchida fica com o candidato, 
com os respectivos originais. A outra via preenchida deve ser colocada no envelope (tamanho A-4), junto com as  
cópias dos documentos para a Prova de Títulos, o qual deve ser entregue fechado no Protocolo da FDRH, ou 
encaminhado por SEDEX, somente no prazo  e endereço que constam nos subitens  7.4 e 7.5 do Edital. 
2. A escolha dos títulos para cada alínea é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Avaliadora avaliará 
os títulos na alínea indicada pelo candidato neste Formulário. A cópia dos documentos deve ser autenticada em 
Cartório. (Caso, ao abrir o envelope, os integrantes da Banca Avaliadora constatem que o mesmo não contém todos  os 
documentos relacionado neste Formulário, este fato será registrado em Ata). 

 
NOME: ___________________________________________________ Nº DA INSCRIÇÃO: ____________ 

 
EMPREGO:_______________________________________________________________ 

 
RELAÇÃO DE TÍTULOS (a ser preenchida pelo candidato) 

 
Alínea A – Comprovante de curso de graduação em qualquer área. 
Quantidade encaminhada: ......... (máximo 1) 
 
Alínea B - Comprovante de participação como aluno, em curso de Especialização, Atualização, 
Aperfeiçoamento ou Extensão em área relacionada às atribuições do emprego, com carga horária mínima de 
360 horas. 
Quantidade encaminhada: ......... (máximo 2) 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Alínea C - Comprovante de participação, como aluno, em curso  relacionado às atribuições do emprego. com o 
mínimo de 40 horas. 
Quantidade encaminhada: .........  (máximo 4) 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Alínea D – Comprovante  de participação, como aluno, em cursos de Língua Portuguesa. com o mínimo de 40 
horas. 
Quantidade: ......... (máximo 2) 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Alínea E - Comprovante de participação, como aluno, em cursos de  Informática, com carga horária mínima de 
40 horas. 
Quantidade encaminhada: ........... (máximo 1) 
Nome do Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Alínea F - Comprovantes de experiência profissional (estágios) na área específica do emprego. 
Quantidade de comprovantes entregues: ......-- Nº de semestres: ...... (máximo 30 semestres) 
 
Total de documentos encaminhados: ____ 
Encaminhou documento comprovando alteração de nome?   SIM  (    )        NÃO  (    )                                                 
                                                    

Declaração 
Declaro que o envelope fechado, entregue ou encaminhado por SEDEX, contém a cópia de todos os documentos 
relacionados neste Formulário. Caso a documentação não esteja completa, estou ciente de que terei que arcar 
com as conseqüências.    
                            _____________________________,     _____ de ______________ de 2012. 

         _______________________________                          _______________________________ 
                      Nome do Candidato                                                           Assinatura do Candidato                                       
 


