
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ 

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO PARÁ CADO/PM/2012 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DESEMPATE 
 
NOME:______________________________________________________________________________________No. Inscrição________________ 

 

ORD TITULO COMPROVAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MÁXIMO 

QUANTIDADE DE 
DOCUMENTOS 

ENTREGUES 

A 

 

Diploma de doutorado ou 

certificado ou declaração de 

conclusão de doutorado 

Cópia autenticada do diploma ou certificado ou 

declaração de conclusão de doutorado, 

acompanhado necessariamente do histórico do 

curso, na área a que o candidato concorre. 

3,50 3,50  

B 

Diploma de mestrado ou 

certificado ou declaração de 

conclusão de mestrado 

Cópia autenticada do diploma de mestrado ou 

certificado ou declaração de conclusão de 

mestrado, acompanhado necessariamente do 

histórico do curso, na área a que o candidato 

concorre. 

2,00 2,00  

C 

Diploma de curso de pós-

graduação em nível de 

especialização, com carga horária 

mínima de 360 horas, ou 

Certificado ou Declaração de 

conclusão. 

 

Cópia autenticada do diploma de curso de pós-

graduação em nível de especialização, ou 

Certificado ou Declaração de conclusão de curso, 

acompanhada necessariamente de histórico 

escolar, conferido após atribuição de nota de 

aproveitamento e defesa de monografia, na área 

a que o candidato concorre. 

1,00 1,00  

D 

Exercício de atividade profissional 

de nível superior na 

administração pública, em 

empregos/cargos na área a que 

concorre. 

Cópia autenticada da Certidão ou Declaração 

fornecida por funcionário do Departamento de 

recursos humanos ou órgão equivalente, 

acompanhado necessariamente da cópia 

autenticada do diploma de graduação, ou de 

declaração de conclusão de curso, exigido como 

requisito para o cargo a que o candidato 

concorre. 

0,30 por ano 

completo, 

sem 

sobreposição 

de 

tempo 

3,00  

E 

Aprovação em concurso público 

para provimento de vaga em 

emprego/cargo na área a que o 

candidato concorre. 

Cópia autenticada da declaração/certidão 

expedida pelo órgão público realizador ou pelo 

executor do concurso ou resultado final e do ato 

de homologação do concurso publicado no 

Diário Oficial ou impresso na internet, desde que 

validado pelo órgão de imprensa Oficial. 

0,50 0,50  

TOTAL 10,00  

 

OBS: PARA EFEITO DE DESEMPATE, SE HOUVER: Cópia autenticada da carteira de Registro Geral de Identificação- RG 
 
DECLARAÇÃO: Declaro que estou entregando à Universidade do Estado do Pará, em ENVELOPE LACRADO, a documentação destinada a 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS e DESEMPATE, e que estou ciente de que a comprovação da quantidade de documentos indicada na coluna “Quantidade 

de Documentos Entregues” será feita posteriormente pela Comissão Avaliadora de Títulos, que fará a confirmação da validade e do atendimento 

aos requisitos estabelecidos no edital que rege o concurso. 

 

Data: ______/______/2013                                                                                                                                __________________________________ 

                       Assinatura do Candidato 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ 

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO PARÁ CADO/PM/2012 

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE LACRADO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DESEMPATE 
 

NOME:_______________________________________________________________________ _______________         No. Inscrição___________ 

 

RECIBO: Recebemos do candidato acima identificado, em ENVELOPE LACRADO, a documentação destinada a avaliação de títulos, sendo que  a 

comprovação da quantidade de documentos indicada na coluna “Quantidade de Documentos Entregues”  do “Formulário de Registro de Entrega 

de Documentação para Avaliação de Títulos” será feita posteriormente pela Comissão Avaliadora de Títulos, que fará a confirmação da validade e 

do atendimento aos requisitos estabelecidos no edital que rege o concurso. 

 

Data: ______/______/2013                                                                                                                                              ________________________________ 

                            Assinatura da Recepção 


