ANEXO I - FORMULÁRIO PADRÃO PARA CURRÍCULO NÍVEL MÉDIO ATENDENTE DE FARMÁCIA.
REGRAS:
Para a prova de títulos, após a leitura da íntegra do Edital, da verificação do item 11 – Cronograma de
Eventos, o candidato deverá:
a) ITEM OBRIGATÓRIO 1: Anexo I – Formulário Padrão para Currículo Nível Médio - Atendente
de Farmácia - imprimir, preencher com letra legível, datar e assinar (a falta implicará na
desclassificação do candidato);
b) ITEM OBRIGATÓRIO 2: Cópia reprográfica simples (não necessita autenticação) do Certificado
ou Atestado de Conclusão do Ensino Médio (frente e verso), e Cópia reprográfica simples (não
necessita autenticação) do Contrato de Trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social,
que comprove a experiência mínima de um ano em atendimento ao público em farmácia (a falta
implicará na desclassificação do candidato);
c) ITEM FACULTATIVO - TÍTULOS (a falta não implicará na desclassificação do candidato): cópias
reprográficas simples (não necessitando autenticação): do Atestado de Conclusão ou do Diploma da
Graduação (frente e verso) do Curso Superior de Farmácia; do Comprovante de Matrícula na
Graduação em Farmácia (para quem estiver cursando); e do Certificado de Conclusão do Curso
Básico de Informática;
d) Reunir os documentos na seguinte ordem: ITEM OBRIGATÓRIO 1, ITEM OBRIGATÓRIO 2, e
ITEM FACULTATIVO (se o participante possuir); após grampear todas as folhas e proceder a entrega
do CURRÍCULO PRONTO, no prazo estabelecido no item 11.
2 – DADOS DO CANDIDATO (preencher):
Nome completo
Data de Nascimento
RG nº
CPF nº
Endereço
(Rua/Nº/Bairro/Cidade/CEP)
Telefone (com DDD)
E-mail
3 – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS:
CATEGORIAS DE PÓSPONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
GRADUAÇÃO
POR TÍTULO
(para
preenchimento do
candidato)
Curso Superior de Farmácia
6,0 pontos

Cursando Graduação em
Farmácia

4,0 pontos

Curso Básico de Informática

2,0 pontos

PONTUAÇÃO MÁXIMA

10,0 pontos

AVALIAÇÃO
COMISSÃO
(não preencher)

Total:

Declaro, sob as penas da lei, a veracidade das informações prestadas, bem como, das cópias de
todos os documentos anexados.
Veranópolis, RS, ______/______/______.

_________________________________________
Assinatura do Candidato.

