
 
 

ANEXO - MODELO DE CURRÍCULO 

 

1.DADOS PESSOAIS 

Nome completo: Sexo: 

Data de nascimento: RG: 

CPF: Nº Registro Profissional: 

E-mail: Tel: Celular: 

Endereço Residencial: 

 

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA. Em ordem cronológica inversa informar o título obtido (técnico 

ou profissionalizante; bacharelado ou licenciatura; especialização; mestrado ou doutorado) 

Curso/Temática Instituição/UF Ano de Conclusão: 

   

   

   

   

 

 

3. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR. Em ordem cronológica inversa informar os cursos e 

capacitações com certificados voltados aos temas solicitados nas qualificações e perfis desejáveis 

Curso/Temática Instituição/UF Ano de Conclusão: 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 
 

 

 

4. EXPERIÊNCIA. Em ordem cronológica considerar os trabalhos dos últimos 15 anos, 

relacionados ao solicitado nas qualificações e perfis desejáveis, tais como:  experiência de campo, 

pesquisa e trabalho em projetos/programas de ATER; capacitação a extrativistas; comunidades 

tradicionais e extrativistas ou agroextrativistas; gestão e elaboração de projetos; implementação de 

políticas públicas, etc.... 

TEMPO TOTAL DE EXPERIÊNCIA 1:   

                   (    ) 0 A 24 meses         (    ) 25 a 48 meses        (    ) mais de 49 meses 

Entidade e Local:  
Entidade - Cidade – Estado 

Cargo/Função: Período:  
mês/ano de início e mês/ano 

de término 
Início Término 

Atividades Realizadas: 
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