FCACL

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Administração Pública
Processo Seletivo Simplificado 1/2012 – SEAP/SE
Professor Temporário

CAPA DO ENVELOPE PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
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 Avaliação de Títulos e de
Experiência Profissional e de acordo com item 11 do Edital Normativo.
NOME DO CANDIDATO:

CÓDIGO DA VAGA:

Área

Local

Componente Curricular
ou Área de Formação

Turno

Zona

(ver Anexo III)

CPF DO CANDIDATO:
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

0 0 4 1

1 Assinale com um (X) apenas o item para o qual está sendo protocolada documentação para a Avaliação

Curricular de Títulos e de Experiência Profissional e indique a pontuação a ser comprovada para o item, de
acordo com o Edital Normativo.
Item do
Edital

Título

11.2.1

Doutorado

11.2.2

Mestrado

11.2.3

Especialização

11.2.4

Aperfeiçoamento

11.2.5

Experiência profissional

Apresentou titulo?

Quantidade total de folhas inseridas no envelope:
Data de entrega do envelope:
__________/_________/__________

Para uso exclusivo do IADES

Assinatura do candidato

Pontuação a ser
comprovada

FCACL

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Administração Pública
Processo Seletivo Simplificado 1/2012 – SEAP/SE
Professor Temporário

COMPROVANTE DE ENTREGA DO ENVELOPE LACRADO COM A DOCUMENTAÇÃO
PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
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 Avaliação de Títulos e de
Experiência Profissional. Favor não colocar este documento dentro do envelope.
NOME DO CANDIDATO:

CÓDIGO DA VAGA:

Área

Local

Componente Curricular
ou Área de Formação

Turno

Zona

(ver Anexo III)

CPF DO CANDIDATO:
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

0 0 4 1

Quantidade total de folhas inseridas no envelope:
1 Os documentos comprobatórios referentes à Avaliação de Títulos e de Experiência Proﬁssional do Processo Seletivo
Simplificado 1/2012 –SEAP/SE, para contratação temporária de docentes para a rede pública de ensino do Distrito
Federal (Professor Temporário 2012) foram entregues em envelope opaco devidamente lacrado, de acordo com o local
e prazo estabelecido no Edital Normativo.
2 O envelope foi entregue devidamente lacrado e com a correta idenFﬁcação do candidato na sua face anterior,
informando o número da sua inscrição, o seu nome completo, o seu CPF e o código da vaga a qual concorre.
3 O conteúdo do envelope será verificado posteriormente pela Banca Examinadora do IADES e o resultado preliminar da
Avaliação de Títulos e Experiência Proﬁssional será divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data
provável de 13 de janeiro de 2013, após as 20h.
4 São de inteira responsabilidade do candidato as informações por ele prestadas, ou por seu procurador, no ato de
entrega dos Ktulos, bem como a entrega dos Ktulos 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

