
 

ANEXO III 
MODELO DE CURRÍCULO OBRIGATÓRIO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE 
RORAIMA – N° 01/2021  
 
Orientações de Preenchimento:  
1. As linhas são apenas indicativas de campos a serem preenchidos e deverão ser excluídas após o 
preenchimento de seus dados.  
2. Além das informações solicitadas neste modelo de currículo, você poderá acrescentar quantas outras possuir. 
Contudo, não poderá excluir ou deixar de informar o que é pedido nesse formulário, sob pena de 
desclassificação.  
 
EMPREGO PRETENDIDO/UNIDADE DE ATUAÇÃO:_____________ / ______________ 
 
DADOS PESSOAIS 
Nome Completo: 
 Endereço:  
CEP:  
Cidade/UF:  
Estado Civil: 
E-mail: 
Telefone: 
Data de Nascimento: 
Idade: 
 
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO  
Pós-Graduação Stricto Sensu (no caso de mais de um curso, preencher os itens abaixo 
referente a cada um deles)  
Curso: 
Instituição de Ensino: 
Cidade/UF: 
Data de Conclusão (citar mês e ano): 
Carga horária: 
 
Pós-Graduação Lato Sensu (no caso de mais de um curso, preencher os itens abaixo referente 
a cada um deles)  
Curso:  
Instituição de Ensino: 
Cidade/UF:  
Data de Conclusão (citar mês e ano): 
Carga horária: 
Graduação (no caso de mais de um curso, preencher os itens abaixo referente a cada um deles)  
Curso:  
Especialização: 
Instituição de Ensino: 
Cidade/UF: 
Data de Conclusão (citar mês e ano): 
 
Registro no Conselho de Classe: ( ) Sim ( ) Não  
Nº Registro:  



 

Ensino Médio Instituição de Ensino: 
Cidade/UF:  
Data de Conclusão (citar mês e ano): 
Curso Técnico Curso:  
Carga horária:  
Instituição de Ensino:  
Cidade/UF: 
Data de Conclusão (citar mês e ano): 
 
HISTÓRICO PROFISSIONAL  
Nome da Empresa/Instituição: 
Cidade/UF: 
Segmento da Empresa/Instituição: 
Cargo Ocupado: 
Período (citar mês/ano do início e mês/ano no término): 
Cargo do gestor imediato:  
Atribuições: (citar quantas for necessário) 
●__________________________________________________________________________
__ 
●__________________________________________________________________________
__ 
●__________________________________________________________________________
__ 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 
DICA: No caso de ter mais de um curso/certificação, preencher os itens abaixo referente a cada um deles)  
 
Cursos/Certificações e Outros:  
• Curso – Carga horária - Tipo - Local de realização – data de conclusão.  
• Certificação - Tipo – Local de realização – data de conclusão  
• Livros – Artigos – Palestras - Workshops Informática:  
• Ferramenta/Plataforma/Metodologia (citar nível de conhecimento (básico, intermediário ou 
avançado)  
 
Idiomas:  
________________________________ (citar o idioma)  
( ) Básico ( ) Intermediário ( ) Avançado  
 
________________________________ (citar o idioma)  
( ) Básico ( ) Intermediário ( ) Avançado  
 
REMUNERAÇÃO  
Último/Atual Salário:                            R$ _______________________ (valor bruto em reais)  
Benefícios: _______________________________   (descrever todos os benefícios recebidos).  
 
OBS.: Além das informações solicitadas neste modelo de currículo, caso possua outras 
formações e/ou experiências, cursos, favor acrescentar. 
 
 


