ANEXO III
EDITAL DE CREDENCIAMENTO SENAR-AR/MS Nº 002/2017
MODELO DE CURRÍCULO ONLINE POR PROFISSIONAL INDICADO
I – Dados Pessoais
Nome completo:
CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Naturalidade:

Profissão:

Estado Civil:

Disponibilidade de viagem:

Possui veículo próprio:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

UF:

Tel. Celular:

Tel. Residencial:

CEP:

E-mail:
II- Formação
III – Cursos que pretende se habilitar
IV – Relação dos cursos e capacitações que contribuíram para o seu aperfeiçoamento
V – Principais atividades desenvolvidas (experiências profissionais) relacionadas as pretensões
Experiência Profissional:
Experiência em Sala de Aula:
Possui experiência prática na área pretendida?

Quanto tempo?

Comentário:
Já trabalhou com pessoas do meio rural?
Comentário:
VI – Últimas empresas em que trabalhou
Empresa:

Cargo:

Função:

Data Rescisão:

Data Admissão:

Atividades desenvolvidas:
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V – Documentos em Anexo
a) Cópia de documento pessoal com foto e CPF, tais como: Carteira de Identidade ou documento onde constem
esses dados (ex: CNH ou Carteira de Registro Profissional);
b) Cópia do comprovante de escolaridade, conforme exigência nos critérios definidos no ANEXO I (cópia - frente
e verso – de diploma, certificado ou qualquer outro documento formal emitido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
c) “Relato da Experiência” do profissional indicado e seus respectivos comprovantes (atestado ou declaração
fornecido pelo cliente atendido e apresentado em papel timbrado ou carimbado com o CNPJ da respectiva
empresa. O documento deve ser assinado e identificado com o nome legível da pessoa responsável pela emissão,
cargo que exerce e telefone de contato; atestado de capacidade técnica ou cópia de contrato de prestação de
serviços);
d) Comprovante de escolaridade (cópia do diploma de pós-graduação, mestrado ou doutorado. Documento
relacionado a curso realizado no exterior somente será considerado quando devidamente reconhecido por
instituição educacional brasileira, na forma da lei, com a correspondente tradução juramentada);
e) Cópia do registro no respectivo Conselho de Classe, quando a formação assim o exigir;
f) Comprovante de vínculo com a Pessoa Jurídica: 1. quando empregado, cópia da carteira profissional ou ficha de
registro (página de identificação + páginas que comprovem a admissão e a função ocupada, esta, compatível com
o serviço a ser prestado) ou cópia do contrato de prestação de serviços com firma reconhecida; e, 2. vínculo de
sociedade, por meio do contrato social.
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