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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ 
CONCURSO PÚBLICO 

RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA DE TÍTULOS 

Inscrição Nome 

RECURSO Justificativa 

446 Jardene Guedes Santos Silva 

Candidata limitou-se a 

enviar cópia de contrato 

de prestação de serviço 

sem justificar o recurso.  

INDEFERIDO: Tempo de serviço em Escola particular (um ano) não apresentado conforme 

item 4.12.2 do Edital. 

4.12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante 

apresentação de Certidão de Tempo de Serviço, conforme modelo constante no Anexo VII, 

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 Avaliado da CONSEP. 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.  

397 Amanda Santos Almeida 

Candidata alega que 
o item 4.12.1.4 diz 
que a participação 
em cursos são dos 
últimos 5 anos até a 
data de inicio das 
inscrições.   

 

INDEFERIDO: Candidato colou grau no dia 16.11.2016 e Certificado de participação em cursos 

é datado de 18 a 19 de agosto de 2015, sendo anterior a data de conclusão do curso. . 

4.12.3  Os títulos de que tratam 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 

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. 

502 

Maria Rose Danielly da Silva 

A Certidão de tempo de 

serviço que consta na 

prova de títulos, não se 

refere à tempo 

INDEFERIDO: Candidata enviou junto com o  recurso a Certidão de Tempo de Serviço 
conforme estabelecido no edital, da Secretaria Estadual de Educação, sendo esta enviada 
fora do prazo estabelecido para envio de títulos.  
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Banca Avaliadora de Títulos 

trabalhado em escola 

privada, e sim a Escola 

Estadual do Piauí, e esta 

no modelo exigido pela 

banca examinadora. 


