
XV CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE PR OCURADOR DO ESTADO DO PARANÁ
Formulário Prova de Títulos

Nome do(a) Candidato(a) : _____________________________________________________________________________________________________________

Inscrição nº : ___________________________________________

Formulário Prova de Títulos (1ª Parte - denominação )
Títulos Identificação/Descrição Sumária dos Títulos Apresen tados

(preenchimento pelo candidato)
Visto de 
Recebimento(PGE)

Doutorado na área jurídica

Mestrado na área jurídica

Pós-graduação  em  nível  de
especialização na área jurídica, com
carga  horária  mínima  de  360
(trezentos  e  sessenta)  horas-aula,
cujo  trabalho  de  conclusão  tenha
consistido  em  apresentação  e
aprovação de monografia

Livros  jurídicos  de  autoria  individual
com ISBN publicado por editora com
Conselho Editorial

Artigo  jurídico  de  autoria  individual,
publicado em revista catalogada pelo
sistema “Qualis” da CAPES/Ministério
da Educação em nível B3 ou superior,
ou  capítulo  de  livro  de  autoria
individual em obra jurídica com ISBN
publicada por  editora  com Conselho
Editorial

Magistério Superior na área jurídica

Exercício de Advocacia Privada

Exercício  de  carreiras  de  Advocacia
Pública,  Magistratura,  Promotoria  de
Justiça e Defensoria Pública

Exercício  de  outras  atividades
jurídicas  privativas  de  Bacharel  em
Direito

Aprovação  em  concurso  público
exclusivo  para  bacharel  em  Direito
devidamente homologado

       _______________________________________                                    ________________________________________
                             Local e data                              Assinatura do(a) candidato(a)



XV CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE PR OCURADOR DO ESTADO DO PARANÁ
Formulário Prova de Títulos

Formulário Prova de Títulos (2ª Parte - pontuação) Obs.: neste formulário o candidato deverá preencher  somente  as colunas “ quantidade apresentada ” e “ pontuação pretendida ”

Títulos Quantidade
Máxima

Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Quantidade 
Apresentada

Pontuação 
Pretendida

Avaliação da Comissão 
Organizadora (PGE)

Observações da Comissão Organizadora (PGE) Pontuação 
obtida (PGE)

Doutorado na área jurídica 1 20 20 (  ) deferido
(  ) indeferido

Mestrado na área jurídica 1 14 14 (  ) deferido
(  ) indeferido

Pós-graduação  em  nível  de
especialização na área jurídica, com
carga  horária  mínima  de  360
(trezentos  e  sessenta)  horas-aula,
cujo  trabalho  de  conclusão  tenha
consistido  em  apresentação  e
aprovação de monografia

2 4 8 (  ) deferido
(  ) deferido parcialmente
(  ) indeferido

Livros  jurídico  de  autoria  individual
com ISBN publicado por editora com
Conselho Editorial

3 2 6 (  ) deferido
(  ) deferido parcialmente
(  ) indeferido

Artigo jurídicos de autoria  individual,
publicado em revista catalogada pelo
sistema “Qualis” da CAPES/Ministério
da Educação em nível B3 ou superior,
ou  capítulo  de  livro  de  autoria
individual em obra jurídica com ISBN
publicada por  editora  com Conselho
Editorial

4 1 4 (  ) deferido
(  ) deferido parcialmente
(  ) indeferido

Magistério Superior na área jurídica 10 1 10 (  ) deferido
(  ) deferido parcialmente
(  ) indeferido

Exercício de Advocacia Privada 10 1 10 (  ) deferido
(  ) deferido parcialmente
(  ) indeferido

Exercício  de  carreiras  de  Advocacia
Pública,  Magistratura,  Promotoria  de
Justiça e Defensoria Pública

10 2 20 (  ) deferido
(  ) deferido parcialmente
(  ) indeferido

Exercício  de  outras  atividades
jurídicas  privativas  de  Bacharel  em
Direito

4 1 4 (  ) deferido
(  ) deferido parcialmente
(  ) indeferido

Aprovação  em  concurso  público
exclusivo  para  bacharel  em  Direito
devidamente homologado

2 2 4 (  ) deferido
(  ) deferido parcialmente
(  ) indeferido

Total de pontos obtidos

     ___________________________________________  __________________________________________________       Curitiba, ___/___/2015  _____________________________
                           Local e data                           Assinatura do(a) candidato(a) Comissão Organizadora (PGE)


