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JUSTIFICATIVAS DAS DIVERGÊNCIAS  DE PONTUAÇÃO 
SOLICITADA PELOS CANDIDATOS NA PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO  DA PREFEITURA DE  PACAJUS -

 
CE 

CARGO: Agente Administrativo  

 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

509

 
Solicitado: 0,8

 

Obtido: 0,6

 

Candidato apresentou Certificados com menos de 40 horas semanais.

 

269

 

Solicitado: 0,60

 

Obtido: 0,30

 

Candidato apresentou como Título para Tempo de Serviço Declaração como colaborador não estando de acordo 
com o item 4.12.3 que transcrevemos do edital:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso)

 

773

 

Solicitado: 0,55

 

Obtido: 0,05

 

Tempo de Serviço apresentado em outra área não estando de acordo com o item 4.12.1.5 do Edital que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo (um ano completo equivalente a um ponto). 
Grifo nosso 

201

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0,50

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos com mais de 5 anos, não atendendo ao item 4.12.4 do 
Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados

 

até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

531

 

Solicitado: 0,10

 

Obtido: 0,05

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos com carga horária inferior a 40 hs, não atendendo ao 
item 4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

156

 

Solicitado: 0,30

 

Candidato apresentou um Certificado de Participação em Cursos e solicitou pontuação acima do previsto no Edital.
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Obtido: 0,05

 
687

 
Solicitado: 0,10

 
Obtido: 0,05

 
Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos com mais de 5 anos, não atendendo ao item 4.12.4 do 
Edital que transcrevemos abaixo:

 
4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados

 
até a 

data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

343

 

Solicitado: 0,15

 

Obtido: 0,05

 

Tempo de Serviço apresentado inferior a um ano, não estando de acordo com o item 4.12.1.5 do Edital que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo (um ano completo equivalente a um ponto). 
Grifo nosso 

4.131

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0,25

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos com mais de 5 anos, não atendendo ao item 4.12.4 do 
Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados

 

até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, 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 pontuação a mais do que prevê o edital.

 

139

 

Solicitado:

 

0,40

 

Obtido: 0,20

 

Tempo de Serviço apresentado em outro cargo (PEB-I), não estando de acordo com o item 4.12.1.5 do Edital que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo (um ano completo equivalente a um ponto). 
Grifo nosso 

807

 

Solicitado: 0,20

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos anterior a conclusão do curso contrariando o item 
4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

Tempo de Serviço inferior a um ano.

 

970

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0,50

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos com carga horária de 9 horas aula.
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793

 
Solicitado: 0,40

 

Obtido: 0,10

 
Candidato apresentou como Título para Tempo de Serviço Declaração de empresa celetista, não estando de acordo 
com o item 4.12.3 que transcrevemos do edital:

 
4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

Candidato apresentou Certificado de Participação de cursos em outras áreas.

 

380

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,15

 

Candidato apresentou três Certificados de Participação de Cursos, pleiteando pontuação acima do previsto no 
Edital.

 

831

 

Solicitado: 0,60

 

Obtido: 0,55

 

Candidato apresentou um Certificado de Participação de Cursos, pleiteando pontuação acima do previsto no Edital.

 

037

 

Solicitado: 0,35

 

Obtido: 0,30

 

Candidato apresentou Certificados de Participação de Cursos sem carga horária.

 

502

 

Solicitado: 0,25

 

Obtido: 0,05

 

Candidato apresentou Tempo de Serviço inferior a um ano.

 

850

 

Solicitado: 0,70

 

Obtido: 0,20

 

Candidato não apresentou Certificado de Participação em Cursos e sim Declaração de Matrícula.

 

CARGO: Agente de Trânsito 

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

1.344

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou Tempo de Serviço como Agente Administrativo no Setor de Transporte, não estando de 
acordo com o item 4.12.1.5 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo (um ano completo equivalente a um ponto)

 

CARGO: Auxiliar de Laboratório 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

4.356

 

Solicitado: 0,40

 

Obtido: 0,25

 

Candidato apresentou cinco Certificados de participação em Cursos e Declaração de que está fazendo estágio em 
Laboratório de Análises Clinica.
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CARGO: Fiscal de Tributos 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.001

 
Solicitado: 0,35

 
Obtido: 0,10

 
Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos com carga horária inferior a 40 horas e Tempo de 
Serviço inferior a um ano.

 
CARGO: Fisioterapeuta

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

4.360

 

Solicitado: 0,3

 

Obtido:

 

0,2

 

Candidato apresentou como Título para Tempo de Serviço Declaração como estagiário

 

em desacordo com o item 
4.12.3 que transcrevemos do edital:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso)

 

2.016

 

Solicitado: 0,4

 

Obtido: 0,2

 

Candidato apresentou como Título para Tempo de Serviço Declaração em desacordo com o item 4.12.3 que 
transcrevemos do edital:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso)

 

2.034

 

Solicitado: 0,40

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou como Título para Tempo de Serviço Declaração não estando de acordo com o item 4.12.3 que 
transcrevemos do edital:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que deverá 
ser assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia 
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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. (grifo nosso)

 
CARGO: Guarda Municipal

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

2.075

 

Solicitado: 0,90

 

Obtido: 0,80

 

Candidato errou na somatória de pontos solicitado.

 

CARGO: Médico Plantonista 

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

2.239

 

Solicitado: 0,3

 

Obtido: 0,0

 

Candidato não comprovou um ano de serviço e não apresentou certificado de especialização. 

 

CARGO: Fonoaudióloga

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

2.036

 

Solicitado: 0,5

 

Obtido: 0,2

 

Candidato apresentou como Título para Tempo de Serviço Declaração e Cópia de Contrato de Prestação de Serviços 
em desacordo com o item 4.12.3 que transcrevemos do edital:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso)

 

CARGO: Enfermeiro

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

1.930

 

Solicitado: 0,20

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou Declaração da especialização faltando concluir a mesma.

 

1.864

 

Solicitado: 0,60

 

Obtido: 0,50

 

Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital do Concurso.
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1.940

 
Solicitado: 0,30

 

Obtido: 0,10

 
Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos anterior a conclusão do curso contrariando o item 
4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 
4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

Tempo de Serviço inferior a um ano.

 

4.414

 

Solicitado: 0,70

 

Obtido: 0,20

 

Candidato apresentou DECLARAÇÃO como Tempo de Serviço, não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

Candidato não apresentou comprovação de Mestrado.

 

1.760

 

Solicitado: 0,46

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou DECLARAÇÃO como Tempo de Serviço, não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

1.867

 

Solicitado: 0,30

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos anterior com mais de 5 anos, não atendendo ao item 
4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados

 

até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.
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1.747

 
Solicitado: 0,50

 
Obtido: 0,20

 
Candidato apresentou DECLARAÇÃO como Tempo de Serviço, não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 
4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

1.886

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,30

 

Candidato apresentou DECLARAÇÃO como Tempo de Serviço, não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

4.438

 

Solicitado: 0,20

 

Obtido: 0,10

 

Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital do Concurso.

 

1.937

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,40

 

Candidato apresentou DECLARAÇÃO como Tempo de Serviço, não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

4.094

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0,40

 

Pós-Graduação a concluir.

 

Pontuação de Títulos para Participação em Cursos e Tempo de Serviço acima do previsto em Edital 

1.843

 

Solicitado: 0,20

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos com data anterior a conclusão do curso contrariando 
o item 4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
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necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 
Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 

Conclusão do Curso, deverá ser apresentado em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

Tempo de Serviço apresentado em outro cargo (Agente Administrativo II) e DECLARAÇÃO exercendo a função de 
Secretário Escolar.

 

CARGO: Assistente Social

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

1.651

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,40

 

Candidato apresentou Certificado De Especialização com mais de 5 anos, não atendendo ao solicitado no item 
4.12.1.4 que transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no 
ato da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

  

1.617

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,40

 

Candidato apresentou DECLARAÇÃO como Tempo de Serviço, não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

1.658

 

Solicitado: 0,30

 

Obtido: 0,20

 

Candidato apresentou DECLARAÇÃO como Tempo de Serviço, não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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 
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tal situação. (grifo nosso).

 
1.655

 
Solicitado: 0,30

 
Obtido: 0,20

 
Candidato apresentou comprovação de Especialização com mais de cinco anos, não estando de acordo com o 
solicitado no item 4.12.1.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 
4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos,

 
nos últimos 5 (cinco) anos

 
contados até a 

data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

CARGO: Secretário Escolar

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

3.758

 

Solicitado: 0,65

 

Obtido: 0,60

 

Candidato apresentou dois Certificados como Participação em Cursos.

 

3.664

 

Solicitado: 0,40

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou Tempo de Serviço como Agente Administrativo, não estando de acordo com o item 4.12.1.5 
do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo (um ano completo equivalente a um ponto).

 

3.791

 

Solicitado: 0,30

 

Obtido: 0,20

 

Candidato apresentou Certificados como Participação em Cursos com mais de cinco anos, não

 

estando de acordo 
com o solicitado no item 4.12.1.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos

 

contados até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

3.706

 

Solicitado: 0,85

 

Obtido: 0,60

 

Candidato apresentou Certificados como Participação em Cursos com mais de cinco anos, na estando de acordo 
com o solicitado no item 4.12.1.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos

 

contados até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

3.620

 

Solicitado: 0,45

 

Obtido: 0,20

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos com data anterior a conclusão do curso contrariando 
o item 4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverá ser apresentado em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

Tempo de Serviço apresentado em outro cargo (Agente Administrativo II) e DECLARAÇÃO exercendo a função de 
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Secretário Escolar.

 
3.633

 
Solicitado: 0,25

 
Obtido: 0,20

 
Candidato apresentou quatro Certificados de Participação em Cursos e Certificado de Conclusão do Ensino Médio, 
não sendo este válido como Título.

 

3.673

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0,15

 
Candidato apresentou Certificados como Participação em Cursos com mais de cinco anos, não estando de acordo 
com o solicitado no item 4.12.1.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos

 

contados até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta)

 

horas.

 

Apresentado comprovação de Tempo de Serviço em cargo diferente ao que concorreu, não estando de acordo com 
o item 4.12.1.5 do Edital, conforme transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo (um ano completo equivalente a um ponto)

 

4.797

 

Solicitado: 0,85

 

Obtido: 0,75

 

Candidato apresentou Certificados de participação em cursos inferior a pontuação solicitada.

 

CARGO: Técnico em Radiologia

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

4.034

 

Solicitado:

 

9,0

 

Obtido: 0,40

 

Candidato apresentou DECLARAÇÃO como Tempo de Serviço, não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

Cópia da Carteira de Trabalho sem o Contrato.

 

3.942

 

Solicitado: 0,60

 

Obtido: 0,05

 

Candidato apresentou DECLARAÇÃO de Estágio como Tempo de Serviço, não atendendo ao solicitado no item 
4.12.3 que transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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 
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tal situação. (grifo nosso).

 
Cópia da Carteira de Trabalho sem o Contrato.

 
Pontuação de Títulos de Participação em cursos acima do previsto no Edital.

 
CARGO: Terapeuta Ocupacional

 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

4.077

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,20

 

Candidato apresentou como Tempo de Serviço DECLARAÇÃO , não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

Pontuação solicitada para Títulos de Especialização e Participação em Cursos acima do previsto no Edital.

 

4.074

 

Solicitado: 0,75

 

Obtido: 0,50

 

Candidato solicitou pontuação acima do previsto em Edital.

 

CARGO: Guarda Vidas 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.222

 

Solicitado: 0,45

 

Obtido: 0,35

 

Candidato apresentou como Tempo de Serviço CARTA RECOMENDATÓRIA , não atendendo ao solicitado no item 
4.12.3 que transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

Pontuação solicitada para Títulos de Especialização e Participação em Cursos acima do previsto no Edital.

 

CARGO: Cirurgião Dentista

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

1.708

 

Solicitado: 0,50

 

Candidato apresentou como Tempo de Serviço cópia de Contrato de Prestação de Serviços, não atendendo ao 
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Obtido: 0,30

 
solicitado no item 4.12.3 que transcrevemos abaixo:

 
4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

1.725

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,45

 

Candidato apresentou Certificado de Participação de Curso de Aperfeiçoamento como Pós-Graduação.

 

1.734

 

Solicitado: 0,65

 

Obtido: 0,30

 

Candidato apresentou como Tempo de Serviço cópia de Contrato de Prestação de Serviços, não atendendo ao 
solicitado no item 4.12.3 que transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

Pontuação solicitada para Títulos de Especialização e Participação em Cursos acima do previsto no Edital.

 

CARGO: Técnico em Enfermagem

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

4.745

 

Solicitado: 0,35

 

Obtido: 0,15

 

Candidato apresentou como

 

Tempo de Serviço Certidão de Tempo de Serviço fornecido por empresa celestina, não 
atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

Pontuação solicitada para Títulos de Especialização e Participação em Cursos acima do previsto no Edital.

 

3.809

 

Solicitado: 0,15

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou somente dois Certificados de Participação em Cursos.
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4.746

 
Solicitado: 2,10

 
Obtido: 0,35

 
Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital.

 
3.866

 
Solicitado: 0,30

 
Obtido: 0,25

 
Candidato apresentou apenas um Certificado de Participação em Cursos 

3.924

 

Solicitado: 1,45

 

Obtido: 0,55

 
Candidato

 
apresentou Certificado de Participação em cursos com mais de cinco anos e Cursos com carga horária 

inferior a 40 horas.

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

910

 

Solicitado: 0,20

 

Obtido: 0,15

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em cursos com mais de cinco anos.

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

059

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0,60

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em cursos com mais de cinco anos.

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

CARGO: Professor de Educação Básica 

 

Classe I-

 

Educação Infantil, Professor de Educação Básica 

 

Classe I 

 

Ensino Fundamental I, 
Professor de Educação Básica II 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

3.111

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou Declaração de Pós-Graduação sem a devida autenticação e como Tempo de Serviço 
apresentou DECLARAÇÃO, não atendendo ao solicitado nos itens 4.12.3 e 4.12.4 que transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
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ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 
Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 

Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

2.518

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,20

 
Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos e Tempo de Serviço anterior a conclusão do curso 
contrariando o item 4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá

 

ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

3.196

 

Solicitado: 0,35

 

Obtido:

 

0,15

 

Candidato apresentou como Tempo de Serviço DECLARAÇÃO, não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

2.648

 

Solicitado: 1,85

 

Obtido: 0,50

 

Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital do Concurso.

 

3.382

 

Solicitado: 0,45

 

Obtido: 0,40

 

Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital do Concurso.

 

2.472

 

Solicitado: 0,425

 

Obtido: 0,30

 

Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital e Tempo de Serviço anterior a conclusão do curso 
(2011)

 

2.362

 

Solicitado: 0,40

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou como Tempo de Serviço DECLARAÇÃO, não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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 
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do Concurso Público. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados deverão apresentar a Ata que comprove 
tal situação. (grifo nosso).

 

3.045

 

Solicitado: 0,30

 

Obtido: 0,10

 
Candidato apresentou

 
como Tempo de Serviço CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, não atendendo ao 

solicitado no item 4.12.3 que transcrevemos abaixo:

 
4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

2.940

 

Solicitado: 0,30

 

Obtido: 0,20

 

Candidato apresentou Tempo de Serviço anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.12.4 do Edital que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos

 

contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio,

 

ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

3.451

 

Solicitado: 0,70

 

Obtido: 0,30

 

Candidato apresentou Tempo de Serviço anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.12.4 do Edital que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

Pontuação de Título em participação em Cursos acima do previsto no Edital.

 

2.656

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,45

 

Candidato enviou um certificado de participação em cursos.

 

3.023

 

Solicitado: 0,85

 

Obtido: 0,40

 

Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital do Concurso.
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3.520

 
Solicitado: 0,50

 
Obtido: 0,30

 
Candidato apresentou Títulos (Especialização e Tempo de Serviço) anterior a conclusão do curso contrariando o 
item 4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 
4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

2.679

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,30

 

Candidato apresentou como Tempo de Serviço DECLARAÇÃO, não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

2.986

 

Solicitado: 0,40

 

Obtido: 0,30

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em cursos anteriores à conclusão do curso contrariando o item 
4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

3.020

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,20

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em Cursos e Tempo de Serviço anterior a conclusão do curso 
contrariando o item 4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
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enviado junto com os títulos.

 
Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 

Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

2.392

 

Solicitado: 0,30

 

Obtido: 0,20

 
Candidato apresentou Certidão de Tempo de Serviço de uma empresa celetista (Instituto Educacional Recanto 
Feliz), não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que transcrevemos abaixo:

 
4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

2.794

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,35

 

Candidato apresentou como Tempo de Serviço fracionado, não atendendo ao solicitado no item 4.12.1.5 que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo (um ano completo equivalente a um ponto).

 

Um título apresentado sem a carga horária.

 

2.684

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,40

 

Candidato solicitou pontuação para Tempo de Serviço acima do previsto no Edital do Concurso.

 

1.738

 

Solicitado: 0,85

 

Obtido: 0,10

 

Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital do Concurso e apresentou Títulos com datas anteriores

 

a conclusão do curso contrariando o item 4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

4.105

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,20

 

Candidato apresentou Certidão de Tempo de Serviço de uma empresa celetista (Instituto Educacional Recanto 
Feliz), não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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 
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tal situação. (grifo nosso).

 
4.567

 
Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,40

 
Candidato apresentou DECLARAÇÃO como Tempo de Serviço não atendendo ao solicitado no item 4.12.3 que 
transcrevemos abaixo:

 
4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

2.836

 

Solicitado: 0,80

 

Obtido: 0,20

 

Tempo de Serviço contado nos últimos cinco anos conforme item 4.12.1.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

Pontuação solicitada acima do previsto no Edital.

 

4.113

 

Solicitado: 0,90

 

Obtido: 0,40

 

Pontuação solicitada acima do previsto no Edital.

 

Título de Pós-Graduação inválido por estar o candidato cursando o mesmo conforme declaração apresentada. 

 

3.344

 

Solicitado: 0,60

 

Obtido: 0,50

 

Tempo de Serviço -

 

Pontuação solicitada acima do previsto no Edital.

  

2.534

 

Solicitado: 0,70

 

Obtido: 0,40

 

Pontuação solicitada acima do previsto no Edital.

  

2.942

 

Solicitado: 0,70

 

Obtido: 0,40

 

Pontuação solicitada acima do previsto no Edital.

  

2.750

 

Solicitado: 0,55

 

Obtido: 0,40

 

Pontuação solicitada acima do previsto no Edital.

  

2.706

 

Solicitado: 0,25

 

Obtido: 0,10

 

Pontuação em participação em Cursos solicitada acima do previsto no Edital.

  

2.775

 

Solicitado: 0,75

 

Obtido: 0,20

 

Pontuação em participação em Cursos solicitada acima do previsto no Edital.

 

Tempo de Serviço com mais de cinco anos, não atendendo ao item 4.12.1.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados

 

até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
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da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta)

 
horas.

  
2.932

 
Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0,30

 
Pontuação em participação em Cursos e Especialização solicitada acima do previsto no Edital.

 
Tempo de Serviço com mais de cinco anos, não atendendo ao item 4.12.1.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 
4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados

 
até a 

data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

2.965

 

Solicitado: 0,70

 

Obtido: 0,40

 

Pontuação em participação em Cursos solicitada acima do previsto no Edital.

 

Tempo de Serviço apresentado através de DECLARAÇÃO, não atendendo ao item 4.12.3 do Edital que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

3.522

 

Solicitado: 0,70

 

Obtido: 0,50

 

Pontuação para Título de Mestrado não considerado pelo fato do mesmo não estar concluído.

  

Solicitado: 0,70

 

Obtido: 0,40

 

Pontuação em solicitada acima do previsto no Edital.

  

2.893

 

Solicitado: 0,55

 

Obtido: 0,05

 

Candidato apresentou Títulos com data anterior a conclusão do curso contrariando o item 4.12.4 do Edital que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).

 

2.660

 

Solicitado: 0,80

 

Obtido: 0,20

 

Candidato apresentou como Título de Mestre DECLARAÇÃO como aluna.

 

Tempo de Serviço apresentado através de DECLARAÇÃO, não sendo atendido ao solicitado no item 4.12.3 do Edital 
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que transcrevemos abaixo:

 
4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso).

 

2.830

 

Solicitado: 0,40

 

Obtido: 0,05

 

Candidato apresentou um certificado com mais de 5 anos em desacordo com o item 4.12.1.4 que transcrevemos 
abaixo:

 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a 
data de divulgação do resultado da Prova Objetiva, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no 
ato da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

Candidato não apresentou comprovação de Tempo de Serviço no cargo conforme item 4.12.1.5 do Edital:

 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo (um ano completo equivalente a um ponto)

 

3.109

 

Solicitado: 0,75

 

Obtido: 0,30

 

Candidato solicitou pontuação em participação de cursos acima do limite máximo previsto no edital.

 

Candidato apresentou como comprovação de Tempo de Serviço Certidão fornecida por empresa celetista em 
desacordo com o item 4.12.3 que transcrevemos abaixo:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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.

 

3.193

 

Solicitado: 040

 

Obtido: 0,10

 

Título como Tempo de Serviço apresentado com data anterior a conclusão do curso em desacordo com o item 
4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.4.

 

Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório.
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4.535

 
Solicitado: 2,7

 
Obtido: 0,5

 
Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital (1,0)

 
3.497

 
Solicitado: 0,60

 
Obtido: 0,50

 
Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital (1,0)

 

3.269

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,10

 
Candidato apresentou certificados com datas anterior a conclusão do curso e carga horária inferior a 40 horas 
semanais.

 

Titulo como Tempo de Serviço apresentado através de DECLARAÇÃO contrariando ao solicitado no item 4.12.3 do 
Edital:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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 

2.593

 

Solicitado: 0,90

 

Obtido: 0,5

 

Candidato solicitou pontuação para participação em cursos acima do previsto no Edital (1,0)

 

2.810

 

Solicitado: 0,75

 

Obtido: 0,15

 

Candidato apresentou Certificado de Participação em cursos com datas anteriores a sua conclusão em desacordo 
com  item 4.12.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.4.

 

Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do 
edital).cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

2.998

 

Solicitado: 0,67

 

Obtido: 0,50

 

Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital.

 

2.912

 

Solicitado: 0,30

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou 2 anos como comprovação de Tempo de Serviço através de Declaração, em desacordo com o 
item 4.12.3 do Edital.

 

3.279

 

Solicitado: 0,30

 

Obtido: 0,20

 

Candidato apresentou comprovação de Tempo de Serviço em dois órgãos no mesmo período.

 

3.508

 

Solicitado: 0,60

 

Obtido: 0,40

 

Candidato apresentou pontuação como Tempo de Serviço acima do previsto no Edital.
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4.607

 
Solicitado: 1,0

 
Obtido: 0,50

 
Candidato apresentou pontuação como Tempo de Serviço acima do previsto no Edital.

 
4.562

 
Solicitado: 0,20

 
Obtido: 0,10

 
Candidato apresentou comprovação de Tempo de Serviço através de Declaração, em desacordo com o item 4.12.3 
do Edital.

 

2.910

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,15

 
Candidato apresentou Títulos com datas anteriores a sua conclusão em desacordo com  item 4.12.4 do Edital que 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do 
edital).cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

2.909

 

Solicitado: 0,50

 

Obtido: 0,30

 

Candidato apresentou pontuação para participação em cursos acima do previsto no Edital .

 

2.704

 

Solicitado: 0,4

 

Obtido: 0,20

 

Candidato apresentou Tempo de Serviço com datas anteriores a sua conclusão em desacordo com  item 4.12.4 do 
Edital que transcrevemos abaixo:

 

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de conclusão dos requisitos 
necessários para o cargo, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, ou certidão/ declaração que concluiu o 
ensino médio, ou certidão / declaração que concluiu o curso técnico, conforme o caso, que deverá ser 
enviado junto com os títulos.

 

Os títulos de que trata o presente item, bem como a Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso, deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do 
edital).cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 

3.375

 

Solicitado: 0,40

 

Obtido: 0,10

 

Candidato apresentou Titulo como Tempo de Serviço através de DECLARAÇÃO contrariando ao solicitado no item 
4.12.3 do Edital:

 

4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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 
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2.963

 
Solicitado: 4,5

 
Obtido: 0,40

 
Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital.

 
CARGO: Fonoaudióloga

 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.036

 

Solicitado: 0,5

 

Obtido: 0,2

 

Candidato apresentou como Título para Tempo de Serviço Declaração e Cópia de Contrato de Prestação de Serviços 
em desacordo com o item 4.12.3 que transcrevemos do edital:

 

4.12.3.

 

A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII quando se tratar de órgão público e que 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. (grifo nosso)
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