
 

 

Formulário Curriculum Vitae Padronizado 
 

 
Eu, ______________________________________________, candidata/o à Seleção Pública para 

composição de banco de recursos humanos de professores para atender necessidades temporárias da(s) 

Escola(s) Indígena(s) da Rede Pública Estadual de Ensino da Crede ____, apresento e declaro ser de minha 

exclusiva responsabilidade o preenchimento das informações e que os títulos, declarações e documentos a 

seguir relacionados são verdadeiros e válidos na forma da Lei, sendo comprovados mediante a 

documentação anexada (de forma legível, em pdf e na cor original das mesmas), numeradas e ordenadas, 

num total de _____________ folhas, que compõem este Curriculum Vitae Padronizado, para fins de 

atribuição de pontos por meio da Análise Curricular pela banca examinadora, com vistas à atribuição da nota 

na Prova de Títulos. 

 

I) Experiência de trabalho no exercício da função magistério em Escola Indígena, mínimo de 1 (um) 

ano limitado a 5 (cinco) anos, sendo 0,6 pontos por cada ano. 

 

INFORMAR 

NOME /DA(S) ESCOLA(S)  Tempo (em anos) 

  

  

  

  

  

  

  

 
ANEXAR: Declaração(ões) de comprovação da experiência de trabalho no exercício do Magistério de Escola Indígena, mínimo 

de 1 (um) ano, limitado a 5 (cinco) anos, sendo 0,6 pontos para cada ano.  Essa(s) Declaração(ões) poderá(ão) ser emitida(s) pela 

Crede, ou ser(em) emitida(s) pela(s) escola(s) pública(s) estadual ou municipal, na qual a/o candidata/o exerce (ou exerceu) as 

atividades do magistério, em papel timbrado da instituição pública, devidamente assinada e carimbada pela/o diretora/or da escola 

ou pela/o secretária/o escolar, com seus respectivos carimbos de identificação. Deve conter o período trabalhado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II) Diploma e Histórico em Licenciatura, restrito a um curso.   

SOBRE A LICENCIATURA/NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE NORMAL* E/OU MAGISTÉRIO 
INDÍGENA*, INFORMAR: 

NÍVEL(EIS) DE ENSINO INSCRITA/O NA SELEÇÃO   

DISCIPLINA(S) DE ENSINO INSCRITA/O NA SELEÇÃO   

NOME DO CURSO DE LICENCIATURA OU MÉDIO NA 
MODALIDADE NORMAL 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO QUE CONCLUIU A 
LICENCIATURA  OU MÉDIO NA MODALIDADE NORMAL 

 

ANO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE LICENCIATURA 
OU MÉDIO NA MODALIDADE NORMAL  

 

ANEXAR: Diploma e histórico em Licenciatura na disciplina a que concorre, devidamente registrado, ou Certidão/Declaração 

Oficial de Conclusão de Curso de Licenciatura (mais histórico), restrito a um curso.  

* Para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais) também serão aceitos: Diploma e histórico, devidamente 

registrado, ou Certidão/Declaração Oficial de Conclusão de Curso de Nível Médio, na modalidade Normal e/ou Magistério Indígena. 

A certidão/declaração deverá ter sido emitida nos últimos 12 (doze) meses retroativos à data da divulgação deste Edital de Seleção. 

 

III) Certificado, devidamente registrado, ou Certidão/Declaração Oficial de Especialização na área de 
Educação, em nível de pós-graduação lato sensu (carga horária mínima de 360 horas). 

SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO, INFORMAR: 

NOME DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  

NOME DA INSTITUIÇÃO QUE REALIZOU O CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 

 

CARGA HORÁRIA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  

ANO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 

 

 
ANEXAR: Certidão ou Declaração Oficial de Conclusão com histórico do Curso de Especialização na área da Educação, restrito 

a um curso.  A certidão/declaração deverá ter sido emitida nos últimos 12 (doze) meses retroativos à data da divulgação deste Edital 
de Seleção.  O documento deve ser anexado no ato da inscrição no link que será divulgado no site da Crede no período de inscrição. 

(Documento frente e verso, arquivo único, obrigatoriamente no formato pdf). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV) Pertencimento e engajamento no Movimento Social Indígena: atuação na comunidade e nas lutas 
do movimento. 

Neste item, a/o candidata/o deve relatar fatos que evidenciem seu envolvimento nas atividades 
comunitárias, políticas e sociais de seu povo e do Movimento Indígena nos últimos 5 anos, destacando os 
critérios a seguir (texto máximo de 10 linhas)  :  

● participação nas atividades políticas do Movimento Indígena, no território e fora dele; 

● participação nas atividades culturais do Movimento Indígena, no território e fora dele; 

● envolvimento nas atividades da comunidade nas áreas da Educação, Saúde, Cultura, Religiosidade e dos rituais sagrados da 

etnia;  

● participação nas organizações, conselhos ou coletivos da comunidade indígena, relacionados às Crianças, à Juventude, às 

Mulheres, dentre outros; 

● atuação em atividades culturais relacionadas à valorização da tradição e aos saberes dos troncos velhos 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ANEXAR: O relato descritivo, digitado ou manuscrito, com letra legível, deve ser anexado no ato da inscrição no link que será 

divulgado no site da Crede, no período de inscrição.  

 
___________________________, ______ de setembro de 2021 

Local e Data 
 
 
 

                                                    _____________________________________ 
                                                                   Assinatura da/o Candidata/o 

 
OBSERVAÇÃO: Este termo deverá ser preenchido com caneta de tinta azul, com letra legível e anexado (em pdf na cor original 

do documento) no formulário eletrônico de inscrição. 


