CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E
SUPERIOR CONCURSO PÚBLICO - ARCON C-175
EDITAL Nº 01/SEAD-ARCON/PA, DE 15 DE MAIO DE 2018

CAPA DO ENVELOPE PARA ENTREGA
DA PROVA DE TÍTULOS - NÍVEL SUPERIOR
(colar na frente do envelope)

Este formulário deve ser preenchido manualmente, com letra de forma, e colado na parte frontal do envelope contendo a
documentação para comprovação da pontuação relacionada com a prova de títulos e de acordo com item 12 do Edital
Normativo.
Nome do Candidato:
Código do Cargo:

Descrição do Cargo:

CPF do Candidato:

-

Número de Inscrição:
1 Indique no quadro abaixo apenas a quantidade de documentos que está sendo protocolada para o item para referente à
prova de títulos, de acordo com o Edital Normativo.
Código
A
B
C
D-1
D-2
E

Título
Doutorado
Mestrado
Pós-graduação especialização (lato sensu)
Experiência profissional
Diploma de graduação
Aprovação em concurso público

Quantidade total de folhas inseridas no envelope:

Para uso exclusivo do IADES

Quantidade de
documentos
entregues

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E
SUPERIOR CONCURSO PÚBLICO - ARCON C-175
EDITAL Nº 01/SEAD-ARCON/PA, DE 15 DE MAIO DE 2018

NÃO COLOCAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DO ENVELOPE

COMPROVANTE DE ENTREGA DO ENVELOPE LACRADO COM A
DOCUMENTAÇÃO PARA A PROVA TÍTULOS
Este formulário deve ser preenchido manualmente, com letra de forma, e levado junto com o envelope contendo a
documentação para comprovação da pontuação relacionada com a prova de títulos.
Nome do Candidato:
Código do Cargo:

Descrição do Cargo:

CPF do Candidato:

-

Número de Inscrição

Quantidade total de folhas inseridas no envelope:
1 Os documentos comprobatórios referentes à prova de títulos da Agência de Regulação e Controle de Serviços
Públicos do Estado do Pará - ARCON/PA foram entregues em envelope devidamente lacrado, com a correta
identificação do candidato na face anterior, de acordo com o local e prazos estabelecidos no Edital Normativo e editais
posteriores.
2 São de inteira responsabilidade do candidato as informações por ele prestadas, ou por seu procurador, no ato de entrega
dos títulos, bem como a entrega da documentação na data prevista, arcando o candidato com as consequências de seus
eventuais erros, ou de seu representante.
Data de entrega do envelope:
__________/_________/__________

Para uso exclusivo do IADES

Assinatura do candidato

