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ANEXO XV – MODELO DE FORMULÁRIO E CRITÉRIOS PARA 

PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULO  

PROCURADOR AUTÁRQUICO – IPARV 
 

 

 

 

PARA O CARGO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO - IPARV 

Nome do candidato: 

Número de Inscrição: Assinatura: 

1. O candidato deverá preencher apenas os itens nas colunas Quantidade, Pontuação Candidato e Total, para o qual irá apresentar os 

títulos, obedecendo todos os critérios previstos nos subitens 12.1 e subsequentes do Edital. 

2. Este quadro deverá ser entregue devidamente preenchido, juntamente com a documentação comprobatória do(s) Título(s), no prazo 
previsto no item 42 do Anexo XVII – Cronograma Geral. 

3. A banca examinadora, caso necessário, reclassificará a pontuação feita pelo candidato, por erro na pontuação ou documentos 

apresentados fora dos padrões exigidos. 
4. O candidato deverá apresentar os títulos a serem pontuados, devidamente encadernados, em cópia autenticada ou cópia simples 

acompanhada do original, conforme previsto no subitem 12.4 do Edital. 
5. A Banca Examinadora, em caso de dúvidas, rasuras ou falha de fotocópias apresentadas, inclusive as autenticadas por cartório, poderá 

solicitar os seus respectivos originais e/ou realizar diligências comprobatórias, não podendo o candidato se recusar a exibir 
documentos solicitados, sob pena de não serem considerados o(s) título(s) na avaliação. 

 Títulos Acadêmicos Pontuação Qtde. 
Pontuação Obtida 

CANDIDATO BANCA 

1-  Diploma de Doutorado nas áreas de direito público, direito administrativo, 

direito previdenciário e direito constitucional.  

4,0  

 

 

 
(Limitado a 

01 título) 

  

2-   Diploma de Doutorado fora das áreas de direito público, direito 

administrativo, direito previdenciário e direito constitucional. 

3,5   

1- Diploma de Mestrado nas áreas de direito direito público, direito 

administrativo, direito previdenciário e direito constitucional. 

3,00 
 

 

 

 
(Limitado a 

01 título) 

  

2-   Diploma de Mestrado fora das áreas de direito público, direito 

administrativo, direito previdenciário e direito constitucional. 
2,50   

1- Declaração e/ou Certificado de conclusão de Especialização / Pós-

Graduação Lato Sensu nas áreas de direito público, direito administrativo, 

direito previdenciário e direito constitucional. 

1,50 
 

 

 

 

 

 
(Limitado a 

02 títulos) 

  

2- Declaração e/ou Certificado de conclusão de Especialização / Pós-

Graduação Lato Sensu fora das áreas de direito público, direito 

administrativo, direito previdenciário e direito constitucional. 

1,00   

Total:   

 

Obs.: - Os documentos comprobatórios devem ser entregues na mesma ordem dos itens que compõem o 

quadro acima. 


