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ANÁLISE DAS PROVAS DE TÍTULOS DA PREFEITURA DE CAJARI – MA 

 
 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

Todas as 
inscrições 
que não 

constam na 
prova de 

títulos e no 
presente 
relatório 

Obtidos: 0 

Candidatos que não enviaram a Declaração ou Certificado de Conclusão do curso conforme estabelece o Edital do 
Concurso em seu item 4.10.3 em que o candidato não pode alegar desconhecimento, uma vez que ela faz parte das 
normas do concurso. 
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). 

2543 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 2,0 

Candidato(a) não apresentou a Comprovação de Tempo de Serviço conforme solicitado no edital, no item 
4.10.2 que transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público.  
Candidato apresentou DECLARAÇÃO como tempo de serviço. 

1787 
Solicitado: 

8,0 
Obtido: 6,0 

Pontuação marcada pelo candidato acima do previsto no edital 

1810 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 2,0 

Candidato(a) não apresentou a Comprovação de Tempo de Serviço conforme solicitado no edital, no item 
4.10.2 que transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
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 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 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público.  
Candidato apresentou PORTARIA como tempo de serviço. 

1848 
Solicitado: 

7,0 
Obtido: 5,0 

Candidato(a) não apresentou a Comprovação de Tempo de Serviço conforme solicitado no edital, no item 
4.10.2 que transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público.  
Candidato apresentou DECLARAÇÃO como tempo de serviço. 

2284 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 2,0 

Candidato(a) não apresentou a Comprovação de Tempo de Serviço conforme solicitado no edital, no item 
4.10.2 que transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público.  
Candidato apresentou DECLARAÇÃO e CONTRATO como tempo de serviço. 

174 
Solicitada: 

1,5 
Obtida: 0 

Candidato(a) apresentou DECLARAÇÃO que é aluna do curso de graduação em Matemática, em desacordo 
com o item 4.10.3 do Edital que transcrevemos abaixo:  
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). 

2248 Solicitada: Candidato(a) pontuou o exercício de 2014 como um ano.  
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 6,5 

Obtida: 5,5 

2172 
Solicitada: 

7,5 
Obtida: 6,0 

Candidato(a) solicitou pontuação acima do estabelecido para participação em cursos e tempo de serviço 

2426 
Solicitada: 

8,5 
Obtida: 5,5 

Candidato (a) apresentou 1 comprovante de pós-graduação e 1 comprovante de participação em cursos. 

2204 
Solicitada: 

4,0 
Obtida: 0 

Candidato(a) apresentou DECLARAÇÃO que está cursando o 4º ano de Pedagogia, em desacordo com o item 
4.10.3 do Edital que transcrevemos abaixo:  
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). 

1681 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 2,0 

Candidato(a) apresentou Declaração que está matriculado no curso de pós-graduação. Para contagem de 
pontos o curso tem que estar concluído. 

1915 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 2,0 

Candidato(a) não apresentou a Comprovação de Tempo de Serviço conforme solicitado no edital, no item 
4.10.2 que transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público.  
Candidato apresentou DECLARAÇÃO como tempo de serviço. 

2490 
Solicitado: 

5,5 
Obtido: 4,5 

Candidato(a) não apresentou comprovação de pós-graduação 
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 1916 Solicitado: 

6,0 
Obtido: 2,0 

Candidato(a) não apresentou a Comprovação de Tempo de Serviço conforme solicitado no edital, no item 
4.10.2 que transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público.  
Candidato apresentou DECLARAÇÃO como tempo de serviço. 

2224 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Candidato(a) apresentou DECLARAÇÃO que está matriculado(a) no curso de Pedagogia, em desacordo com o 
item 4.10.3 do Edital que transcrevemos abaixo:  
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). 

1767 
Solicitado: 

6,5 
Obtido: 6,0 

Candidato(a) solicitou pontuação acima do estabelecido no edital para participação em cursos. 

1958 
Solicitado: 

4,5 
Obtido: 0 

Candidato(a) apresentou DECLARAÇÃO que está matriculado(a) no curso de Pedagogia, em desacordo com o 
item 4.10.3 do Edital que transcrevemos abaixo:  
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). 

2570 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 5,0 

Candidato(a) não apresentou comprovação de pós-graduação 

2351 
Solicitado: 

2,5 
Obtido: 2,0 

Candidato(a) solicitou pontuação acima do estabelecido no edital para participação em cursos. 
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1758 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou comprovação de pós-graduação. 
Tempo de Serviço apresentado apenas com Contrato de Trabalho em desacordo com o item 4.10.2 do Edital 
que transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público.  

2385 
Solicitado: 

7,0 
Obtido: 6,0 

Candidato(a) não apresentou comprovação de pós-graduação 

 
 

2107 

 
 

Solicitado: 
7,0 

Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou comprovação de pós-graduação 
Tempo de Serviço apresentado apenas com DECLARAÇÃO em desacordo com o item 4.10.2 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público.  

2255 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 0 

Candidato(a) apresentou DECLARAÇÃO que está matriculado(a) no curso de Pedagogia, em desacordo com o 
item 4.10.3 do Edital que transcrevemos abaixo:  
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). 

54 
Solicitado: 

11.5 
Obtido: 6.5 

Candidato(a) solicitou 9 pontos para Tempo de Serviço sendo que a pontuação máxima é de 4 pontos. 
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 2096 

Solicitado: 
6,0 

Obtido: 5.0 

Candidato(a) apresentou apenas 2 certificados de participação de curso e solicitou pontuação máxima. 

1808 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 5.0 

Candidato(a) considerou o exercício de 2014 como 1 ponto. 

1799 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 5,0 

Candidato(a) considerou o exercício de 2014 como 1 ponto e apresentou DECLARAÇÃO como tempo de 
serviço em desacordo ao item 4.10.2 que transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público 

2622 
Solicitado: 

2,5 
Obtido: 1,5 

Tempo de Serviço apresentado apenas com DECLARAÇÃO em desacordo com o item 4.10.2 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público. 

71 
Solicitado: 

7,0 
Obtido: 6,0 

Candidato(a) não apresentou comprovação de pós-graduação 

2582 
Solicitado: 

6,5 
Obtido: 2,5 

Tempo de Serviço apresentado apenas com DECLARAÇÃO em desacordo com o item 4.10.2 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
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 contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 

valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público. 

2004 
Solicitado: 

7,0 
Obtido: 3,0 

Tempo de Serviço apresentado apenas com DECLARAÇÃO em desacordo com o item 4.10.2 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público. 

1829 
Solicitado: 

2,5 
Obtido: 2,0 

Candidato(a) solicitou pontuação acima do estabelecido no edital para participação em cursos. 

1706 
Solicitado: 

8,0 
Obtido: 6,0 

Candidato(a) não apresentou comprovação de pós-graduação 
Candidato(a) solicitou pontuação acima do estabelecido no edital para participação em cursos 

2429 
Solicitado: 

2,5 
Obtido: 2,0 

Tempo de Serviço apresentado apenas com DECLARAÇÃO em desacordo com o item 4.10.2 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público. 

1946 
Solicitado: 

1,5 
Obtido: 0,5 

Candidato(a) apresentou um diploma de nível médio e uma declaração de conclusão do curso de Pedagogia 
como participação em cursos. 

10 
Solicitado: 

2,5 
Candidato(a) solicitou pontuação acima do estabelecido no edital para participação em cursos. 
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 Obtido: 2,0 

2047 

 
 

Solicitado: 
5,0 

Obtido: 0 

Candidato(a) apresentou DECLARAÇÃO que está CURSANDO O 5º período de Matemática, em desacordo 
com o item 4.10.3 do Edital que transcrevemos abaixo:  
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). 

2332 
Solicitado: 

1,0 
Obtido: 0,5 

Candidato(a) apresentou 1 Certificado de participação em cursos 

1837 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 2,0 

Tempo de Serviço apresentado apenas com DECLARAÇÃO em desacordo com o item 4.10.2 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público. 

2049 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 3,0 

Tempo de Serviço apresentado apenas com DECLARAÇÃO em desacordo com o item 4.10.2 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público. 

2457 
Solicitado: 

7,0 
Obtido: 3,0 

Tempo de Serviço apresentado apenas com DECLARAÇÃO em desacordo com o item 4.10.2 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
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 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 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público. 

2308 
Solicitado: 

3,5 
Obtido: 0,5 

Candidato(a) não apresentou comprovação de pós-graduação 
Tempo de Serviço apresentado apenas com DECLARAÇÃO em desacordo com o item 4.10.2 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público 

2347 
Solicitado: 

8,0 
Obtido: 2,0 

Tempo de Serviço apresentado apenas com DECLARAÇÃO em desacordo com o item 4.10.2 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público. 
Candidato(a) solicitou pontuação acima do estabelecido no edital para participação em cursos. 

2492 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 2,0 

Candidato(a) apresentou Certidão de Tempo de Serviço de uma escola particular quando deveria apresentar o 
contrato constante na Carteira de Trabalho conforme item 4.10.2 do Edital que transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público. 
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Solicitado: 
7,5 

Obtido: 6,5 

Candidato(a) solicitou pontuação acima do estabelecido no edital para participação em cursos. 

2476 
Solicitado: 

7,0 
Obtido: 6,5 

Candidato(a) apresentou 3 Certidões de participação em cursos. 

2057 
Solicitado: 

7,0 
Obtido: 3,0 

Tempo de Serviço apresentado com uma Portaria, Termo de Posse e um Contracheque,  em desacordo com o 
item 4.10.2 do Edital que transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público. 
 

2140 
Solicitado: 

7,5 
Obtido: 2,0 

Tempo de Serviço apresentado apenas com DECLARAÇÃO em desacordo com o item 4.10.2 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII quando se tratar de órgão público e que deverá ser 
assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 
contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, sendo esta 
valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público. 
Candidato(a) apresentou Declaração de que é aluna do curso de pós-graduação. 
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