FCACL

EDITAL Nº 01, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017
CAPA DO ENVELOPE PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
Este formulário deve ser preenchido manualmente, com letra de forma, e colado na parte frontal do
envelope tamanho A4 ou OFÍCIO de cor OPACO contendo a documentação para comprovação da pontuação
relacionada com a Avaliação de Títulos e de acordo com o Edital Normativo.
NOME DO CANDIDATO:
ÁREA/EIXO DE CONCORRÊNCIA:
( ) INFORMÁTICA ( ) SOCIOLOGIA (

) TURISMO

CPF DO CANDIDATO:

-

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

Quantidade total de folhas inseridas no envelope:

Para uso exclusivo da COMISÃO AVALIADORA:

FCACL

COMPROVANTE DE ENTREGA DO ENVELOPE COM A DOCUMENTAÇÃO PARA A
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Este formulário é o comprovante de entrega dos títulos do candidato e deve ser preenchido manualmente,
com letra de forma no ato de entrega da documentação para comprovação da pontuação relacionada com a
Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional e assinado por um membro da mesa receptora.
Favor não colocar este documento dentro do envelope.

NOME DO CANDIDATO:
ÁREA/EIXO DE CONCORRÊNCIA:
( ) INFORMÁTICA ( ) SOCIOLOGIA (

) TURISMO

CPF DO CANDIDATO:

-

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

Quantidade total de folhas inseridas no envelope:

1- Os documentos comprobatórios para Avaliação de Títulos do Processo Seletivo Simplificado Edital Nº 01/2017 – IFPI
Campus Pedro II foram entregues em envelope opaco o qual foi devidamente lacrado na presença do candidato, de
acordo com o local e prazos estabelecidos no Edital Normativo e editais posteriores.
2 - O envelope foi entregue com a correta identificação do candidato na sua face anterior, informado a sua inscrição, o
seu nome completo, o seu CPF e a sua ÁREA/EIXO de concorrência e foi devidamente lacrado pela mesa receptora.
3
São
de
inteira
responsabilidade
do
candidato
as
informações
por ele prestadas, ou por seu procurador, no ato da entrega dos títulos, arcando o candidato com as conseqüências
dos seus eventuais erros ou de seu representante.
Data de entrega do envelope:
/
/

Assinatura do receptor (IFPI):

Assinatura do candidato

