.

ANÁLISE DAS PROVAS DE TÍTULOS DA PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO - MA
Nº da
Inscrição

721

735

Pontos da
Prova de
Títulos

Solicitado: 1,5
Obtido: 0

Solicitado: 6,0
Obtido: 0

JUSTIFICATIVA
Justificativa: Candidato(a) apresentou a Declaração de Conclusão do Curso sem a devida autenticação e sem a data de colação de grau,
contrariando o item 4.12.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de nível superior ou

equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de Graduação
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. (grifo nosso).
Justificativa: Títulos apresentado com datas anteriores a conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do Edital do Concurso que
transcrevemos abaixo:
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de nível superior ou

equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de Graduação
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.
Justificativa: Candidato(a) apresentou Declaração de Tempo de Serviço em vez de cópia do contrato na Carteira de Trabalho conforme
solicitado no item 4.12.2 do Edital do Concurso que transcrevemos abaixo:
4.12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de Tempo de

737

Solicitado: 3,0
Obtido: 0

Serviço, conforme modelo constante no Anexo VII que deverá ser utilizado obrigatoriamente sob pena de não
aceitação do título, 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 (empresas particulares ou empresas públicas sob o regime celetista), sendo esta valida
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.
Justificativa: Candidato(a) apresentou a Declaração de Conclusão do Curso sem a devida autenticação, contrariando o item 4.12.3 do
Edital que transcrevemos abaixo:

719

Solicitado: 6,0
Obtido: 0

4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de nível superior ou
equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de Graduação
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. (grifo nosso)
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797

745

808

Solicitado: 1,0
Obtido: 0

Solicitado: 6,5
Obtido: 0

Solicitado: 5,5
Obtido: 3,5

Justificativa: Candidato(a) não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do Edital do
Concurso que transcrevemos abaixo:
4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de nível superior ou

equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de Graduação
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.
Justificativa: Candidato(a) apresentou a Declaração de Conclusão do Curso sem a devida autenticação, contrariando o item 4.12.3 do
Edital que transcrevemos abaixo:
4.12.5. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de nível superior ou

equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de Graduação
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. (grifo nosso).
Justificativa: Títulos apresentado com datas anteriores a conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do Edital do Concurso que
transcrevemos abaixo:
4.12.5. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de nível superior ou

equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de Graduação
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.
Justificativa: Candidato(a) apresentou Contrato de Prestação de Serviços em vez de cópia do contrato na Carteira de Trabalho conforme
solicitado no item 4.12.2 do Edital do Concurso que transcrevemos abaixo:
4.12.3. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de Tempo de

839

Solicitado: 4,0
Obtido: 3,0

728

Solicitado: 5,5
Obtido: 3,5

Serviço, conforme modelo constante no Anexo VII que deverá ser utilizado obrigatoriamente sob pena de não
aceitação do título, 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 (empresas particulares ou empresas públicas sob o regime celetista), sendo esta valida
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.
Justificativa: Títulos apresentado com datas anteriores a conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do Edital do Concurso que
transcrevemos abaixo:

4.12.3.Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de nível superior ou
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equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de Graduação
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.
Justificativa: Títulos apresentado com datas anteriores a conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do Edital do Concurso que
transcrevemos abaixo:
720

688

Solicitado: 6,0
Obtido: 1,0

Solicitado: 6,5
Obtido: 5,5

697

Solicitado: 6,5
Obtido: 4,5

776

Solicitado: 0
Obtido: 0

4.12.3.Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de nível superior ou
equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de Graduação
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.
Justificativa: Títulos apresentado com datas anteriores a conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do Edital do Concurso que
transcrevemos abaixo:
4.12.6. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de nível superior ou

equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de Graduação
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.
Justificativa: Títulos apresentado com datas anteriores a conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do Edital do Concurso que
transcrevemos abaixo:
4.12.7. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de nível superior ou

equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de Graduação
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.
Justificativa: Candidato(a) não apresentou Títulos.

Teresina – PI, 19 de Agosto de 2016
Banca Avaliadora de Títulos
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