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 CONCURSO – PREFEITURA DE COROATA - MA 

RESPOSTA DA ANÁLISE DOS TÍTULOS  
 

CARGO: PROFESSOR NÍVEL 01 – EDUCAÇÃO INFANTIL   
 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

8374 

 8330 

7992 

8344 

8043 

8055 

11224 

8531 

8859 

8510 

8130 

8970 

11147 

7910 

10275 

11188 

8018 

8167 

8176 

7899 

8219 

11149 

8632 

7859 

11199 

Não 

pontuaram 

Não apresentaram diploma ou certificado de curso de licenciatura exigido para o cargo a qual está concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 
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 7901 

8748 

9068 

8141 

8385 

8065 

7916 

8026 

7954 

8497 

8318 

8414 

8953 

8881 

8184 

8234 

 

Não 

pontuaram 

Os títulos apresentados são anteriores a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

8626 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 0 

Candidato apresentou títulos com data anterior a colação de grau. 

Tempo de serviço inferior a 1 ano. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

8670 
Solicitado: 3,5 

Obtido: 0 

Candidato apresentou títulos com data anterior a colação de grau e tempo de serviço incompleto. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7922 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 0 

Os títulos apresentados são diferentes da área que esta concorrendo e tempo de serviço insuficiente. 
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 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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

 

9100 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 0 

Os títulos apresentados são diferentes da área que esta concorrendo e cursos com data anterior a colação de grau.  

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

 

8106 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 0 

Candidato apresentou títulos com data anterior a colação de grau e tempo de serviço incompleto. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

8242 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,0 

Candidato comprovou somente 1 anos de serviço completo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

8369 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao cargo que esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

8236 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,5 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao cargo que esta concorrendo. 

Candidato apresentou somente um curso. 
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 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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

8583 

 

Solicitado: 5,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou cursos em desacordo com edital. 

Candidato apresentou tempo de serviço incompleto e anterior a colação de grau. 

 

4.12.1.4. 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. 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

8496 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou tempo de serviço incompleto, somente confirmando 2 anos. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

11198 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 0,5 

Candidato apresentou cursos em desacordo com edital, pontuado 0,5. 

Tempo de serviço anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

9082 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao cargo que esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 
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 8033 

Solicitado: 4,0 

Obtido: 3,5 

Candidato somente apresentou 1 curso de acordo com edital. 

8301 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,5 

Candidato somente apresentou 1 curso de acordo com edital. 

9113 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 3,0 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao cargo que esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

8368 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 2,5 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao cargo que esta concorrendo. 

Candidato somente apresentou 1 curso de acordo com edital. 

Comprovou somente 1 ano de serviço completo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

8797 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou tempo de serviço insuficiente para completar 1 ano. 

9000 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao cargo que esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

8335 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao cargo que esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7885 Solicitado: 4,0 Candidato apresentou cursos com data anterior a colação de grau. 
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 Obtido: 2,0 Somente foi comprovado 2 anos de tempo de serviço completo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

11154 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao cargo que esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

8923 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 2,0 

Candidato apresentou cursos com data posterior ao inicio das inscrições. 

Somente foi comprovado 1 ano de tempo de serviço completo. 

 

4.12.1.4. 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. 

8943 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou tempo de serviço com data anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

8525 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao cargo que esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7967 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 3,5 

Candidato somente apresentou 1 curso de acordo com edital. 
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 8362 Solicitado: 3,0 

Obtido: 2,5 

Candidato somente apresentou 1 curso de acordo com edital. 

8071 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,5 

Candidato somente apresentou 1 curso de acordo com edital. 

Somente foi comprovado 2 anos de tempo de serviço completo. 

 

8053 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,5 

Candidato somente apresentou 1 curso de acordo com edital. 

8188 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 2,5 

Candidato somente apresentou 1 curso de acordo com edital. 

Somente foi comprovado 2 anos de tempo de serviço completo. 

 

8364 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 1,5 

Candidato somente apresentou 1 curso de acordo com edital. 

Somente foi comprovado 1 ano de tempo de serviço. 

9071 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,5 

Candidato somente apresentou 1 curso de acordo com edital. 

8438 
Solicitado: 4,5 

Obtido: 3,0 

Candidato apresentou curso com data anterior a colação de grau. 

Somente foi comprovado 2 anos de tempo de serviço completo. 

 

8432 
Solicitado: 4,5 

Obtido: 3,5 

Somente foi comprovado 2 anos de tempo de serviço completo. 

 

8916 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 2,5 

Candidato apresentou somente 1 curso de acordo com edital. 

Somente foi comprovado 2 anos de tempo de serviço completo. 

 

8326 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou pós graduação com data anterior a colação de grau. 

Somente foi comprovado 1 ano de tempo de serviço completo. 

 

7914 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,0 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 

Somente foi comprovado 1 ano de tempo de serviço completo. 

 

7974 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 3,0 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 

 

8032 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 
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 8170 

Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 

 

8622 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 3,0 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 

 

8136 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 

 

7911 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 

 

8596 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 

 

8433 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 

 

8415 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 

 

8664 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 2,0 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 

Cursos com data anterior a colação de grau. 

8126 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 2,0 

Tempo de serviço apresentado anterior a data de colação de grau. 

 

8048 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,5 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 

Candidato somente apresentou 1 curso de acordo com edital. 

9055 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,0 

Candidato somente comprovou 1 ano de tempo de serviço completo. 

 

7870 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 2,0 

Candidato somente comprovou 1 ano de tempo de serviço completo. 

 

8383 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou pós graduação de área diferente ao qual esta concorrendo. 

Apresentou documento (declaração) diferente do indicado no edital para comprovação de tempo de serviço.  

7876 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 

Apresentou documento (declaração) diferente do indicado no edital para comprovação de tempo de serviço.  

11178 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou tempo de serviço que não completa 1 ano. 

8398 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 2,5 

Candidato apresentou somente 1 curso de acordo com edital. 

Somente foi comprovado 1 ano de tempo de serviço completo. 
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 8284 

Solicitado: 4,0 

Obtido: 2,0 

Somente foi comprovado 1 ano de tempo de serviço completo. 

 

8202 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,0 

Somente foi comprovado 1 ano de tempo de serviço completo. 

 

8936 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Somente foi comprovado 2 anos de tempo de serviço completo. 

 

 

CARGO: PROFESSOR NÍVEL 01 - 1 AO 5 ANO 
 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

7531 

7621 

7058 

7159 

7552 

11330 

7298 

6965 

7648 

7740 

7506 

6819 

7315 

7275 

7346 

7579 

7086 

7535 

7049 

7182 

7373 

Não 

pontuaram 

Não apresentaram diploma ou certificado de curso de licenciatura exigido para o cargo a qual está concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 



 

 

Rua Coronel César, 2007 – Bairro Piçarreira – CEP 64055-645 
Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 CNPJ 03.223.316/0001-30 

www.consep-pi.com.br 

 
 7785 

7717 

7786 

6973 

7504 

7024 

7668 

7715 

7351 

7605 

7613 

7109 

6997 

7026 

7615 

7353 

6957 

11280 

7289 

6986 

6968 

6958 

7561 

7666 

7777 

7577 

7509 

 

Solicitado: 3,5 

Obtido: 0 

Os títulos apresentados são anteriores a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 
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 6857 Solicitado: 3,0 

Obtido: 0 
Os títulos apresentados são anteriores a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

11340 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 0 

Os títulos apresentados são anteriores a colação de grau e tempo de serviço inferior a 1 ano. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7124 
Solicitado: 1,0 

Obtido: 0 

Os títulos apresentados não estão conforme edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

11333 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 0 

Candidato apresentou títulos em área divergente a qual está concorrendo. 

Apresentou títulos anteriores a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7620 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 0 

Apresentou títulos anteriores a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 
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 11300 Solicitado: 5,0 

Obtido: 0 
Candidato apresentou títulos em área divergente a qual está concorrendo. 

Apresentou títulos anteriores a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6817 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 0 

Candidato apresentou títulos em área divergente a qual está concorrendo. 

Apresentou títulos anteriores a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7653 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 0 

Candidato apresentou títulos com data anterior a colação de grau. 

Tempo de serviço incompleto. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7073 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,5 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao qual esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7439 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao qual esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 
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7342 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,5 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao qual esta concorrendo. 

Candidato apresentou somente um 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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7119 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao cargo a qual esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7003 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,5 
Candidato somente teve um curso pontuado. 

7743 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 2,0 

Candidato apresentou pós graduação e cursos diferente a área a qual esta concorrendo. 

Cursos com data anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7009 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao qual esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6856 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 1,0 

Apresentou títulos anteriores a colação de grau. 

 

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 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 
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 ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7265 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 

Apresentou títulos referente a cursos, anteriores a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7337 
Solicitado: 4,5 

Obtido: 3,5 

Candidato apresentou pós graduação diferente ao cargo a qual esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7280 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 
Candidato apresentou cursos sem data de realização. 

7612 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,0 

Candidato apresentou pós graduação em área diferente ao cargo que esta concorrendo conforme edital. 

Candidato comprovou apenas 2 anos completos de serviço. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6816 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

11269 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

 

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 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 
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 ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7249 
Solicitado: 3,5 

Obtido: 3,0 

Candidato apresentou cursos em desacordo com edital. 

 

4.12.1.4. 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. 

7520 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 2,0 

Candidato apresentou pós graduação e cursos em desacordo com edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7054 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6961 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

11296 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

Apresentou documentos relativos a tempo de serviço em desacordo com edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

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 VI, quando se tratar de órgão público e deverá ser assinada pelo responsável do Setor de 
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 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. 

6814 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou cursos em desacordo com edital. 

 

4.12.1.4. 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. 

6979 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou cursos em desacordo com edital. 

 

4.12.1.4. 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. 

7485 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7708 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital, área divergente da concorrida. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7129 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 1,5 

Apresentou títulos anteriores a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 
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 7102 Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou cursos em desacordo com edital. 

 

4.12.1.4. 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. 

7008 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6879 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato comprovou somente 2 anos de serviço completo. 

 

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 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. 

7568 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 2,0 

Candidato comprovou somente 2 anos de serviço completo. 

Os demais títulos não atendem as requisitos do edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7500 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 2,5 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

Candidato apresentou cursos em desacordo com edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 
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6881 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 1,5 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

Candidato apresentou cursos em desacordo com edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7248 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,5 

Candidato apresentou cursos em desacordo com edital. 

 

4.12.1.4. 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. 

6882 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,5 

Candidato apresentou cursos em desacordo com edital. 

 

4.12.1.4. 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. 

7401 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7558 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 2,0 

Candidato comprovou somente 1 ano de serviço completo. 

 

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 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. 
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 7104 Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital, área diferente a qual esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7768 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou tempo de serviço anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6913 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7130 

 

Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6861 
Solicitado: 3,0 

Obtido: 2,5 

Candidato apresentou cursos em desacordo com edital. 

 

4.12.1.4. 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. 

7128 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou tempo de serviço em desacordo com edital. 

 

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 Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso reconhecido pelo MEC pelo 
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 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. 

7820 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 1,5 

Candidato apresentou cursos e tempo de serviço em desacordo com edital. 

 

4.12.1.4. 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. 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7818 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 
Candidato não comprovou 3 anos de serviço completo, sendo pontuado 2 anos. 

7480 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,5 

Candidato apresentou cursos em desacordo com edital. 

 

4.12.1.4. 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. 

7328 
Solicitado: 3,5 

Obtido: 1,5 

Candidato apresentou tempo de serviço em desacordo com edital, sendo comprovado 1 ano completo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6853 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 0,5 

Candidato apresentou documento que não comprova conclusão da pós graduação. 

Apresentou somente 1 curso nos termos do edital. 

6847 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,5 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

Candidato somente apresentou 1 curso conforme edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 
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7809 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou pós graduação em desacordo com edital. 

Tempo de serviço anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

 

CARGO: PROF. NÍVEL 01 - 6 AO 9 ANO PORTUGUÊS 
 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

6770 

6755 

6652 

6810 

6635 

Não 

pontuaram 

Não apresentaram diploma ou certificado de curso de licenciatura exigido para o cargo a qual está concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6806 

Solicitado:  

1 

Obtido: 0 

Candidato apresentou tempo de serviço anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6644 

Solicitado:  

4,5 

Obtido: 4,0 

Os cursos apresentados são anteriores a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6591 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 3,5 
Candidato não apresentou a quantidade de cursos suficientes para fazer 1 ponto em relação aos cursos. 
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6788 
Solicitado: 6,0 

Obtido: 1,0 

Candidato não apresentou títulos relacionados a área pela qual esta concorrendo; mestrado e tempo de serviço. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6655 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,5 
Candidato não apresentou a quantidade de cursos suficientes para fazer 1 ponto em relação aos cursos. 

6789 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 2,0 

Candidato apresentou tempo de serviço anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6711 
Solicitado: 4,5 

Obtido: 3,5 

Candidato não apresentou certidão de tempo comprovando os 2 anos solicitados, somente comprovando 2 anos. 

 

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 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. 

6680 
Solicitado: 3,0 

Obtido: 0,5 

Candidato apresentou mestrado com data anterior a colação de grau a área do cargo ao qual esta concorrendo, bem como 

somente comprovou um  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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6757 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 
Candidato apresentou cursos sem assinatura do emissor 

6643 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 
Candidato apresentou curso com data anterior a colação de grau a área do cargo ao qual esta concorrendo. 
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 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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

 

CARGO: PROF. NÍVEL 01 - 6 AO 9 ANO MATEMÁTICA 
 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

6561 

6573 
Não pontuaram 

Não apresentaram diploma ou certificado de curso de licenciatura exigido para o cargo a qual está concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6473 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,0 

Candidato não apresentou certidão de tempo de serviço como consta no edital, não comprovando os 3 anos solicitados. 

 

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 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. 

6516 
Solicitado: 4,5 

Obtido: 3,5 

Candidato apresentou pós graduação não relacionado a área pela qual esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6523 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 2,0 

Candidato não apresentou certidão de tempo de serviço como consta no edital, não comprovando os 3 anos solicitados e não 

apresentou pós graduação na área.  

 



 

 

Rua Coronel César, 2007 – Bairro Piçarreira – CEP 64055-645 
Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 CNPJ 03.223.316/0001-30 

www.consep-pi.com.br 

 
 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 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. 

6445 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou certificados não relacionados a área pela qual esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6504 
Solicitado: 4,5 

Obtido: 3,5 

Candidato apresentou pós graduação não relacionado a área pela qual esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6401 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,5 

Candidato apresentou somente um certificado valido.. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

4.12.1.4. 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. 

11047 
Solicitado: 3,0 

Obtido: 2,5 

Candidato apresentou somente um certificado valido.. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 
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 4.12.1.4. 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. 

 

CARGO: PROF. NÍVEL 01 - 6 AO 9 ANO CIÊNCIAS 
 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

5816  

Não apresentou diploma ou certificado de curso de licenciatura exigido para o cargo a qual está concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

5867 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 0 

Candidato apresentou declaração que esta cursando pós graduação. 

Candidato apresentou certificados com data anterior a colação de grau. 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

5704 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 0 

Candidato apresentou declaração de tempo de serviço e não certidão como consta no 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 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. 

5872 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 2,0 

Candidato não apresentou certidão de tempo de serviço como consta no 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 VI, quando se tratar de órgão público e deverá ser assinada pelo responsável do Setor de 
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 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. 

5697 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou tempo de serviço inferior a 3 anos. 

5684 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 

Cursos apresentados com tempo inferior a 40 hs, e realizados a mais de 5 anos. 

 

4.12.1.4. 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. 

5908 
Solicitado: 3,0 

Obtido: 2,0 

Candidato não comprovou a conclusão da pós graduação. 

5789 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 3,0 

Candidato apresentou certificados de cursos com data anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

5945 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 2,0 

Candidato apresentou certificados de cursos com data anterior a colação de grau e fora da área do cargo. 

Tempo de serviço apresentado com data anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

5699 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou pós graduação em área diferente da que esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 
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 5722 Solicitado: 7,0 

Obtido: 4,5 

Candidato não comprovou conclusão do mestrado. 

Candidato apresentou somente 1 diploma de curso valido. 

5735 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 1,0 

Não apresentou comprovação de pós graduação nos termos do edital. 

Tempo de serviço apresentado deve ser através de CTPS tendo em vista ser celetista. 

 

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 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. 

 

CARGO: PROF. NÍVEL 01 - 6 AO 9 ANO GEOGRAFIA 
 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

6052 Não pontuou 

Não apresentou diploma ou certificado de curso de licenciatura exigido para o cargo a qual está concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6084 Não pontuou 

Candidato apresentou pós graduação em área diferente ao qual esta concorrendo. 

Títulos com data anterior a colação de grau. 

 

6107 Não pontuou 
Títulos com data anterior a colação de grau. 

 

6122 
Solicitado: 6,0 

Obtido: 5,0 

Candidato apresentou pós graduação em área diferente ao qual esta concorrendo. 

 

6086 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 1,0 
Candidato pontuou 1 ponto em cursos, quantidade limite.  

Não comprovou tempo de serviço conforme edital. 
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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 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. 

6080 
Solicitado: 6,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou pós graduação em área diferente ao qual esta concorrendo. 

Não comprovou tempo de serviço conforme edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

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 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. 

6105 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,5 

Candidato apresentou pós graduação em área diferente ao qual esta concorrendo. 

Somente apresentou 1 curso valido. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6129 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou pós graduação em área diferente ao qual esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 
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6076 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,5 

Candidato apresentou pós graduação em área diferente ao qual esta concorrendo. 

Apresentou somente 1 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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

10995 
Solicitado: 6,0 

Obtido: 4,0 

Candidato solicitou 2 pontos no tópico referente a cursos, porem limite é 1. 

Candidato somente comprovou 1 ano completo de tempo de serviço. 

 

CARGO: PROF. NÍVEL 01 - 6 AO 9 ANO HISTÓRIA 
 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

6277 

6308 

6214 

6240 

Não 

pontuaram 

Não apresentou diploma ou certificado de curso de licenciatura exigido para o cargo a qual está concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6293 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 

O candidato apresentou cursos com data anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6273 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 3,0 

O candidato apresentou cursos com data anterior a colação de grau. 

 

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 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 
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 ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6172 
Solicitado: 2,5 

Obtido: 1,5 

O candidato apresentou cursos com data anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6200 
Solicitado: 3,0 

Obtido: 2,0 

O candidato apresentou cursos com data anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

 

CARGO: PROF. NÍVEL 01 - 6 AO 9 ANO INGLÊS 
 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

6356 

11349 

6358 

Não 

pontuaram 

Não apresentaram diploma ou certificado de curso de licenciatura exigido para o cargo a qual está concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6349 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 1,0 

Candidato não apresentou certidão de tempo de serviço como consta no 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 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 
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 apresentar a Ata que comprove tal situação. Não serão aceitos DECLARAÇÕES como comprovação de Tempo de Serviço. 

6354 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,0 
Candidato solicitou pontuação alem do limite no tocante aos cursos. 

6375 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,5 

Candidato apresentou cursos em áreas diferente do cargo, somente tendo pontuado 0,5. 

6384 
Solicitado: 3,5 

Obtido: 0,5 

Candidato não apresentou certidão de tempo de serviço como consta no 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 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. 

6359 
Solicitado: 1,5 

Obtido: 1,0 

Candidato solicitou pontuação maior que o limite, referente aos cursos, pontuação assim 1,0 

 

CARGO: PROF. NÍVEL 01 - 6 AO 9 ANO EDUC. FÍSICA 
 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

5954 Não pontuou 

Não apresentou diploma ou certificado de curso de licenciatura exigido para o cargo a qual está concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

5958 Não pontuou 

Os títulos apresentados são anteriores a colação de grau. 

 

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 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 
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 ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6013 
Solicitado: 7,0 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou documentos do mestrado e pós graduação em área diversa da que esta concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

5960 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 3,0 

Candidato apresentou tempo de serviço inferior a 2 anos. 

 

CARGO: PROF. NÍVEL 01 - 6 AO 9 ANO LIBRAS 
 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

6391 Não pontuou 

Não apresentou diploma ou certificado de curso de licenciatura exigido para o cargo a qual está concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

11345 
Solicitado: 3,5 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou pós graduação em área diferente ao qual esta concorrendo. 

A soma de cursos é de 1 ponto, candidato solicitou 2,5. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 
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 CARGO: PROF. NÍVEL 01 - 6 AO 9 ANO INFORMÁTICA 

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

6326 

6323 

6331 

Não 

pontuaram 

Não apresentaram diploma ou certificado de curso de licenciatura exigido para o cargo a qual está concorrendo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6336 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 0 

Candidato apresentou declaração que esta matriculado em pós graduação. 

Cursos apresentados em áreas diferente a qual esta concorrendo. 

Tempo de serviço apresentado em desconformidade do edital. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

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 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. 

11015 
Solicitado: 1,5 

Obtido: 0 

Candidato apresentou certificados anteriores a data de colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

11017 
Solicitado: 1,0 

Obtido: 0 

Candidato apresentou declaração que esta matriculado em pós graduação. 

Candidato apresentou certificados anteriores a data de colação de grau. 
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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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6314 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou tempo de serviço anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6335 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou cursos com data anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

6328 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,0 

Candidato apresentou tempo de serviço anterior a colação de grau. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

 

CARGO: PROFESSOR NÍVEL 01 - ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO 
 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

7830 

7836 

7852 

Não 

pontuaram 

Não apresentaram diploma ou certificado de curso de licenciatura exigido para o cargo a qual está concorrendo. 

 

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 
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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

11103 

Solicitado: 

15,0 

Obtido: 0 

Candidato não comprovou conclusão da pós graduação. 

Certificados apresentados não relacionados a área a qual esta concorrendo. 

Tempo de serviço não comprovado, documento não contem as informações solicitadas no modelo. 

 

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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7834 
Solicitado: 3,0 

Obtido: 2,0 

Candidato apresentou certidão de tempo de serviço anterior a data da colação de grau 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 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 ou por servidor público municipal devidamente autorizado. 

7832 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 3,0 
Candidato apresentou tempo de serviço inferior a 3 anos. 

 

 

Teresina – PI, 02 de abril de 2019.  

 

Banca Avaliadora de Títulos 


