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O presente adendo passa a valer parte integrante do Edital 001/2017. A comissão 

do processo seletivo esclarece que no CAPÍTULO IV – DA INSCRIÇÃO faz-se 

necessário apresentar toda documentação para pontuação da etapa ANÁLISE 
CURRICULAR sendo os seguintes documentos. 

- Documento de identificação com foto (Para todos os cargos). 

- Toda documentação de escolaridade e requisitos para os cargos, deveram ser 
entregues em (cópias) no ato da inscrição (Para todos os cargos). 

- Comprovantes das experiências referentes ao cargo a que se candidata: cópias da 
CTPS legível do início e fim da experiência, ou declaração firmada pela instituição 
contendo o período e a função, em papel timbrado onde conste o CNPJ, endereço e 
telefone da empresa. (Para todos os cargos). 

- Certificado de conclusão do curso de ensino médio, comprovação de escolaridade do 
ANEXO II requisito para o cargo - (Nível médio).  

 
- Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação em nível de 
doutorado (título de doutor), ou certificado/declaração de conclusão acompanhada do 
histórico escolar, fornecido pela instituição de ensino (Nível superior). 

- Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação em nível de 
mestrado (título de mestre), ou certificado/declaração de conclusão acompanhada do 
histórico escolar, fornecido pela instituição de ensino (Nível superior). 

- Certificado ou Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de especialização, 
em nível de pós-graduação, com carga horária mínima de 360 horas (Nível superior). 

- Certificado de conclusão de curso de Extensão na área de atuação escolhida com duração 
mínima de 30h. (Para todos os cargos). 

- Experiência profissional na área de formação (mínimo 06 meses**) (Para todos os cargos). 

- Produção Científica na área*** (Nível superior). 

- Todos os documentos (cópias) deverão ser entregues no ato da inscrição, e não serão 
devolvidos, exceto os originais para conferência (Para todos os cargos). 
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