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 ANÁLISE DAS PROVAS DE TÍTULOS DA PREFEITURA DE  RIBEIRO GONÇALVES – PI 

TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

CARGO: Professor Polvalência - Classe B  

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

475 
Solicitado: 

1,0 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou a Certidão ou Certificado de Conclusão de curso contrariando o item 4.10.3 que 
transcrevemos abaixo: 
 
4.10.3.Os títulos de que tratam o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certificado de Conclusão do Curso  reconhecido pelo 
MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os títulos de que trata o 
presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal 
devidamente autorizado. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

453 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 3,0 

Tempo de Serviço com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

730 
Solicitado: 

2,0 
Obtido: 0 

Títulos apresentados  com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
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 títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 

Os títulos são contados da data de colação de grau. 

726 
Solicitado: 

2,5 
Obtido: 0 

Títulos apresentados  com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

464 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Títulos apresentados  com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

460 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 5 

Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a data de início das 
inscrições, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga horária mínima de 40 
(quarenta) horas., candidato solicitou 1 (um ) ponto a mais no previsto no edital 

738 
Solicitado: 

2,0 
Obtido: 0 

Certificado de Conclusão do curso sem data da colação de grau não sendo possível a banca avaliar o marco 
inicial para avaliação dos títulos. 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 
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CARGO: Professor Educação Infantil – Professor  Classe B 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

387 
Solicitado: 

2,0 
Obtido: 1,0 

Títulos apresentados  com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

374 
Solicitado: 

2,0 
Obtido: 0 

Certificado de Conclusão do curso sem data da colação de grau não sendo possível a banca avaliar o marco 
inicial para avaliação dos títulos. 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

385 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 0 

Tempo de Serviço não apresentado conforme item 4.10.2 do edital conforme descrevemos abaixo: 
 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de Tempo de 
Serviço, conforme modelo constante no Anexo VI, quando se tratar de órgão público e deverá ser assinada pelo 
responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele, ou cópia do contrato constante 
na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta válida após a 
comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso Público. No caso de 
Cooperativas, os candidatos Cooperados deverão apresentar a Ata que comprove tal situação. Não serão aceitos  
DECLARAÇÕES como comprovação de Tempo de Serviço.  
Certificados com carga horária inferior a 40 horas conforme item 4.10.1.4 que transcrevemos abaixo: 
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4.10.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a data de 
início das inscrições, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga horária 
mínima de 40 (quarenta) horas., candidato solicitou 1 (um ) ponto a mais no previsto no edital. 
Candidato não apresentou comprovação de Pós Graduação 

682 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Títulos apresentados  com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

685 
Solicitado: 

4,5 
Obtido: 1,0 

Candidato não comprovou a Pós Graduação 
 
Certificados co m carga horária inferior a 40 horas conforme item 4.10.1.4 que transcrevemos abaixo: 
 
4.10.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a data de 
início das inscrições, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga horária 
mínima de 40 (quarenta) horas., candidato solicitou 1 (um ) ponto a mais no previsto no edital 
 
Candidato não apresentou comprovação de Pós Graduação 

686 
Solicitado: 

1,5 
Obtido: 0,5 

Certificados de participação em cursos  apresentados  com data anterior a conclusão do curso contrariando o 
item 4.10.3 que transcrevemos abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

372 Solicitado: Títulos apresentados (Tempo de Serviço)   com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 
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 4,0 

Obtido: 0,5 
que transcrevemos abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

681 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Títulos apresentados com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

683 
Solicitado: 

2,5 
Obtido: 0 

Títulos apresentados com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

692 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Títulos apresentados com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 
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689 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 0 

Títulos apresentados com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

358 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Títulos apresentados com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

363 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 1,0 

Certificados de participação em cursos  apresentados  com data anterior a conclusão do curso contrariando o 
item 4.10.3 que transcrevemos abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

394 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Títulos apresentados com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
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 Os títulos são contados da data de colação de grau. 

668 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 1,0 

Certificados de participação em cursos com mais de 5 anos, contrariando o item 4.10.1.4 que transcrevemos abaixo: 
 
4.10.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a data 
de início das inscrições, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga 
horária mínima de 40 (quarenta) horas., candidato solicitou 1 (um ) ponto a mais no previsto no edital 
 

364 
Solicitado: 

1,0 
Obtido: 0 

Não apresentou Certificado de Conclusão do curso conforme solicitado no item 4.10.3. Candidato apresentou 
Declaração de que está cursando o 7º período. 
  
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

696 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 0,5 

Títulos apresentados com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

375 
Solicitado: 

0,5 
Obtido: 0 

Títulos apresentados  com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 
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CARGO: Professor de História - Classe B  

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

424 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 3,5 

Certificados de participação em cursos com mais de 5 anos, contrariando o item 4.10.1.4 que transcrevemos abaixo: 
 
4.10.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a data 
de início das inscrições, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga 
horária mínima de 40 (quarenta) horas., candidato solicitou 1 (um ) ponto a mais no previsto no edital. 

 

CARGO: Professor de Geografia - Classe B  

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

418 
Solicitado: 

2,0 
Obtido: 1,5 

Certificados de participação em cursos com carga horária inferior a 40 horas, contrariando o item 4.10.1.4 que 
transcrevemos abaixo: 
 
4.10.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a data de 
início das inscrições, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga horária 
mínima de 40 (quarenta) horas., candidato solicitou 1 (um ) ponto a mais no previsto no edital. 

 

CARGO: Professor de Matemática -  Classe B  

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 
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673 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme solicitado no item 4.10.3 : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

680 
Solicitado: 

4,5 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme solicitado no item 4.10.3 : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 

Os títulos são contados da data de colação de grau. 
 

CARGO: Professor de Educação Física -  Classe B  

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

411 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Certificado de Conclusão de curso apresentado sem a data de colação de grau, impossibilitando a banca de 
fazer avaliação dos títulos contrariando o item 4.12.3 que transcrevemos abaixo: 
 
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

707 
Solicitado: 

2,0 
Obtido: 0 

Títulos apresentados  com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
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 4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 

Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

 

CARGO: Professor de Ciências -  Classe B  

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

698 
Solicitado: 

2,0 
Obtido: 0 

Títulos apresentados  com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que transcrevemos 
abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

397 
Solicitado: 

2,0 
Obtido: 1,0 

Certificados de participação em cursos  com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que 
transcrevemos abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

699 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 4,0 

Certificados de participação em cursos  com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.10.3 que 
transcrevemos abaixo : 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
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 Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  

reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os 
títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

398 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 4,0 

Tempo de serviço do ano de 2016, repetido 

 

 

Teresina – PI, 18 de Fevereiro de 2019  

 

Banca Avaliadora de Títulos 


