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ANÁLISE DAS PROVAS DE TÍTULOS DOS CANDIDATOS DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ – PI  
EDITAL 001/2020 

 
CARGO: ADMINISTRADOR 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

55 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 3,5 

Candidato apresentou um diploma data anterior a colação de grau, não estando de acordo com o 
solicitado no edital, conforme item 4.12.3 que transcrevemos abaixo e uma Declaração que é aluno da Pós 
Graduação “lato senso” em Gestão em Saúde, portanto curso não valido para efeito de títulos.  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão avaliados contados da data de colação de grau do curso, mediante 
apresentação do Diploma, 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. (grifo nosso) 

101 
Solicitado: 6,0 

Obtido: 4,0 
Candidato solicitou pontuação para Tempo de Serviço acima do previsto no item 14.12.1.5 do Edital, 
sendo a pontuação máxima de três pontos 

12 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme item 4.12.3 do Edital 
que transcrevemos abaixo:  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão avaliados contados da data de colação de grau do 

curso, mediante apresentação do Diploma, 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. (grifo nosso). 

22 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 0 

Candidato apresentou títulos com data anterior a colação de grau não estando de acordo com o que 
dispõe o item 4.12.3 do Edital que transcrevemos abaixo: 
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão avaliados contados da data de colação de grau do 

curso, mediante apresentação do Diploma, 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. (grifo nosso). 

46 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 0 
Candidato não apresentou Diploma de Graduação exigido para o cargo, sendo enviado um Diploma de 
Tecnólogo.  
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4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão avaliados contados da data de colação de grau do curso, 

mediante apresentação do Diploma, 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. (grifo nosso). 

4 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 2,0 

Candidato apresentou Tempo de Serviço como Professora, estando em desacordo com o que dispõe o 
item 4.12.1.5 do Edital: 
4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, devidamente comprovado, pelo qual está 

concorrendo. (um ano completo equivalente a um ponto) 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

343 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 3,0 

Candidato não apresentou certificados autenticados conforme item 4.12.3 do Edital que transcrevemos 
abaixo:  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos 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. Os títulos de que trata o 
presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do 
edital). 

357 
Solicitado: 3,0 

Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme item 4.12.3 do Edital 
que transcrevemos abaixo:  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos 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. Os títulos de 
que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original 
do edital). 

327 
Solicitado: 3,0 

Obtido: 1,0 
Candidato apresentou Declaração de que está matriculado na Pós Graduação. Curso não concluído   
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CARGO: CONTADOR ESPECIALISTA EM CONTABILIDADE PÚBLICA 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

1.427 
Solicitado: 3,5 

Obtido: 0,5 

Candidato não apresentou cópia do contrato de trabalho conforme estabelece no item 4.12.2 do edital: 
4.12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 

Tempo de Serviço, conforme modelo constante no Anexo VII, quando se tratar de órgão público e deverá ser 

assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele ou cópia do 

contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for celetista, 

sendo esta valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão 

Organizadora do Concurso Público. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados deverão apresentar a 

Ata que comprove tal situação. (grifo nosso) 
 
CARGO: ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE PÚBLICA 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

429 
Solicitado: 1,0 

Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme item 4.12.3 do Edital 
que transcrevemos abaixo:  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão avaliados contados da data de colação de grau do 

curso, mediante apresentação do Diploma, 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. (grifo nosso). 
 

CARGO: ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

454 
Solicitado: 3,0 

Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme item 4.12.3 do Edital 
que transcrevemos abaixo:  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão avaliados contados da data de colação de grau do 
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curso, mediante apresentação do Diploma, 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. (grifo nosso). 

449 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme item 4.12.3 do Edital 
que transcrevemos abaixo:  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão avaliados contados da data de colação de grau do 

curso, mediante apresentação do Diploma, 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. (grifo nosso). 

1435 
Solicitado: 3,0 

Obtido: 1,0 

Candidato apresentou Diplomas e Certidão sem autenticação contrariando o item 4.12.3 do Edital que 
transcrevemos abaixo:  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão avaliados contados da data de colação de grau do curso, 

mediante apresentação do Diploma, 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. (grifo nosso). 
 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

487 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 
Candidato apresentou Declaração de que está matriculado na Pós Graduação. Curso não concluído   

500 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme item 4.12.3 do Edital 
que transcrevemos abaixo:  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos 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. Os títulos de 
que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original 
do edital). 
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CARGO: FARMACÊUTICO  
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

545 
Solicitado: 2,0 

Obtido: 1,0 

Candidato solicitou pontuação acima do limite estabelecido no item 4.12.1.4, que é de 1,0 ponto, sendo 
0,5 por titulo 
 
   

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

701 
Solicitado: 1,0 

Obtido: 0 

Candidato apresentou títulos com data anterior a colação de grau, não estando de acordo com o solicitado 
no edital, conforme item 4.12.3 que transcrevemos abaixo:  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão avaliados contados da data de colação de grau do curso, mediante 
apresentação do Diploma, 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. (grifo nosso) 

700 
Solicitado: 4,5 

Obtido: 4,0 

Candidato apresentou diploma de participação em curso com carga horária inferior ao previsto no item 
4.12.1.4 do Edital: 
4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até 

a data de inicio 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 (grifo nosso) 
 

 

 



. 

 

Rua Coronel César n° 2007, 1º Andar - Bairro Piçarreira – CEP 64055-645 

Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 

www.consep-pi.com.br 

 

 
 

 

  

CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

612 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme item 4.12.3 do Edital 
que transcrevemos abaixo:  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos 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. Os títulos de 
que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original 
do edital). 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

722 
Solicitado: 5,0 

Obtido: 4,5 

Candidato apresentou um certificado com data superior a cinco anos contados até a data de inicio das 
inscrições. 
4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados 

até a data de inicio 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 (grifo nosso) 
 
CARGO: MÉDICO PSF 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

742 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme item 4.12.3 do Edital 
que transcrevemos abaixo:  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos 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. Os títulos de 
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que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original 
do edital). 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

810 
Solicitado: 4,5 

Obtido: 3,5 

Candidato apresentou um diploma sem data e um com data anterior a colação de grau, não estando de 
acordo com o solicitado no edital, conforme item 4.12.3 que transcrevemos abaixo:  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão avaliados contados da data de colação de grau do curso, 

mediante apresentação do Diploma, 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. (grifo nosso) 

778 
Solicitado: 4,0 

Obtido: 2,0 

Candidato apresentou um diploma data anterior a colação de grau, não estando de acordo com o 
solicitado no edital, conforme item 4.12.3 que transcrevemos abaixo e uma Declaração de Matrícula 
realizada em 27.05.2020, portanto curso não valido para efeito de títulos.  
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão avaliados contados da data de colação de grau do curso, 

mediante apresentação do Diploma, 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. (grifo nosso) 
 

 

Teresina – PI, 30 de Novembro de 2020 

 
Banca Avaliadora de Títulos 


