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ANÁLISE DOS RECURSOS DA PROVA DE TÍTULOS DA PREFEITURA DE CAJARI – MA 

 

Nº da 

Inscrição 
Recurso(s) PARECER 

2269 

Candidato(a) alega que entendeu erradamente 

que não havia necessidade de envio do 

Diploma de conclusão do curso e pede para o 

recebimento do mesmo 

INDEFERIDO: O recebimento do mesmo iria ferir o direito de quem envio os títulos 

de acordo com o solicitado no Edital. 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 

datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 

serão aceitos os títulos contados da data de conclusão do curso, mediante 

apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso Reconhecidos pelo 

MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os 

títulos. (grifamos). 

1811 

Candidato(a) alega que seus títulos não foram 

avaliados em função de não aparecer a 

justificativa 

INDEFERIDO: Candidato(a) apresentou cinco documentos como Prova de Títulos, 

sendo que não enviou a Certidão ou Certificado de Conclusão do curso conforme 

previsto no item 4.10.3, motivo pelo qual não pontuou.  

1906 

Candidato(a) solicita informações do porque 

que não pontuou na Prova de Títulos e alega 

que não sabia que deveria entregar o 

Certificado de Conclusão do Curso junto com 

os Títulos e pede para fazer a juntada do 

Certificado. Também solicita a confirmação 

do número de sua inscrição. 

INDEFERIDO: O edital no seu item 4.10.3 é claro que a Certidão deveria ser 

enviado junto com os títulos. Quanto ao numero de sua inscrição é 1906. Quanto ao 

horário de atendimento, o mesmo foi até as 18 hs que pode ser confirmado por um 

Diretor da CONSEP que esteve em Cajari para buscar os títulos e também por 

atendimento a solicitação do Ministério Público. 

2219 

Candidato(a) indaga se o fato de não enviar o 

Certificado de Conclusão do Curso será 

eliminado do concurso e se ainda poderia 

enviar a documentação faltando 

A prova de títulos é classificatória, não eliminando o(a) Candidato(a) do Concurso. 

No tocante ao envio da documentação faltando não será possível uma vez que todos 

tiveram o mesmo prazo para envio 

1971 

Candidato(a) alega que por esquecimento não 

apresentou o Certificado de Conclusão do 

curso e pede a recontagem dos títulos, 

enviando junto com o recurso o Diploma   

INDEFERIDO: O prazo para envio da documentação completa é igual para todos 
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2376 

Candidato(a) alega que por esquecimento não 

apresentou o Certificado de Conclusão do 

curso e pede a recontagem dos títulos, 

enviando junto com o recurso o Diploma   

INDEFERIDO: O prazo para envio da documentação completa é igual para todos 

2391 

Candidato(a) alega que por esquecimento não 

apresentou o Certificado de Conclusão do 

curso e pede a recontagem dos títulos, 

enviando junto com o recurso o Diploma   

INDEFERIDO: O prazo para envio da documentação completa é igual para todos 

120 

Candidato(a) solicita os pontos da Prova de 

Títulos alegando que fez a entrega no tempo 

hábil e que seu nome não apareceram na 

contagem de pontuação 

INDEFERIDO: Candidato(a) não apresentou o Certificado de Conclusão do curso 

conforme item 4.10.3 do Edital, motivo pelo qual não pontuou. 

2282 

Candidato(a) solicita os pontos da Prova de 

Títulos alegando que fez a entrega no tempo 

hábil e que seu nome não apareceram na 

contagem de pontuação 

INDEFERIDO: Candidato(a) não apresentou o Certificado de Conclusão do curso 

conforme item 4.10.3 do Edital, motivo pelo qual não pontuou. 

1753 

Candidato(a) solicita revisão do resultado da 

avaliação dos títulos, alegando que fez a 

entrega da Declaração de Tempo de Serviço e 

Participação em cursos e seminários 

INDEFERIDO: Candidato(a) não apresentou o Certificado de Conclusão do curso 

conforme item 4.10.3 do Edital, motivo pelo qual não pontuou. 

129 

Candidato(a) solicita os pontos da Prova de 

Títulos alegando que fez a entrega no tempo 

hábil e que seu nome não apareceram na 

contagem de pontuação 

INDEFERIDO: Candidato(a) não apresentou o Certificado de Conclusão do curso 

conforme item 4.10.3 do Edital, motivo pelo qual não pontuou. 

1736 

Candidato(a) alega, em síntese, de que não foi 

determinado o horário para entrega dos títulos 

e também que a entrega do Diploma somente 

deveria ocorrer por ocasião da Posse do 

candidato. 

INDEFERIDO: No tocante ao horário de entrega dos títulos o mesmo ocorreu na 

parte da manha e da tarde, conforme pode ser testemunhado por vários candidatos. 

No tocante a entrega do Diploma junto com os títulos, edital em seu item 4.10.3 é 

claro, uma vez que os títulos seriam contados da data de conclusão do curso, motivo 

pelo qual é solicitado o Diploma. 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
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datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 

serão aceitos os títulos contados da data de conclusão do curso, mediante 

apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso Reconhecidos pelo 

MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os 

títulos. (grifamos). 
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