
    

 

Rua Coronel César n° 2007, 1º Andar - Bairro Piçarreira – CEP 64055-645 
Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 

www.consep-pi.com.br 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO 

Inscrição Nome 

Pontuação 

Solicitada 

Pontuação 

Obtida 

Justificativa 

464 Maria Aparecida dos Santos Franco 5,0 5,0  

496 Karla Mikaelly Araújo Noleto 

3,0 2,0 Certificado de participação em cursos com data anterior a data de conclusão do curso. 

4.12.3. Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão aceitos contados da data de colação 

de grau  do curso de Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de 

Certificado de Conclusão do Curso  reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está 

concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os títulos de que trata o 

presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por 

servidor público municipal devidamente autorizado. 

497 Alcione Duarte dos Santos 5,0 5,0  

405 Cintia de Sousa Oliveira 5,0 5,0  

443 João Filho Cardoso De Mendes 5,0 5,0  

484 Felizandro Chagas Da Silva 5,0 5,0  

411 Eliane Guimarães Rocha 5,0 5,0  

400 Ana Cristina Mendes 5,0 5,0  

446 Jardene Guedes Santos Silva 

4,0 3,0 Tempo de serviço em Escola particular (um ano) não apresentado conforme item 4.12.2 do 

Edital. 

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

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

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

Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele, ou cópia do contrato 

constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for 

celetista, sendo esta válida após a comprovação da veracidade das informações que será 
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feita pela Comissão Avaliado da CONSEP. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados 

deverão apresentar a Ata que comprove tal situação. Não serão aceitos DECLARAÇÕES como 

comprovação de Tempo de Serviço.  

474 João Batista Ferreira Guimarães 4,5 4,5  

398 Delzira Gonçalves Lima 

4,0 3,5 Certificado do Curso de Operador de Computador não está relacionado ao cargo como consta 

no item 4.1.2.1.4 do 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. 

380 Bianca Monique Pereira Guimarães 5,0 5,0  

486 Rosinetty Silva Guimarães Costa 5,0 5,0  

433 Edinilsa Rocha da Silva 

3,0 0,0 Não apresentou o Certificado de Conclusão do curso com forme item 4.12.3. 

4.12.3.  Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão aceitos contados da data de colação 

de grau  do curso de Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de 

Certificado de Conclusão do Curso  reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato está 

concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os títulos de que trata o 

presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por 

servidor público municipal devidamente autorizado. 

397 Amanda Santos Almeida 

4,0 3,5 Candidato apresentou 1 Certificado com data anterior a conclusão do curso contrariando o 

item 4.12.3 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 

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. 

417 Sandra Moreira Lemos 

4,0 2,5 Candidato apresentou 2 Certificados com data anterior a conclusão do curso contrariando o 

item 4.12.3 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 
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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. 
Candidato comprovou 2 anos de serviços de acordo com o edital e 1 Declaração como 

comprovação de Tempo e Serviço em desacordo com o edital  

439 Rita de Cássia Curcino de Sousa  

3,5 0,5 Tempo de serviço apresentado com datas anteriores a conclusão do curso contrariando o 

item 4.12.3 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 

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. 

409 Thiago Henrique De Carvalho Silva 1,0 1,0  

423 Jordane Pereira De Brito Silva 2,0 2,0  

471 Rivelandio Pereira Dos Santos 5,0 5,0  

436 

Evanilda Paixão Campos De Araújo 

5,0 4,0 Candidato apresentou  Certificados de participação em cursos com datas anteriores a 

conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 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 
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. 
 

700 

Breno Helio Pereira Nascimento 

Não 

apresentou 

formulário 

de títulos 

0,0 4.12.4. O candidato deverá, obrigatoriamente, utilizar o formulário constante no Anexo VIII 
para envio de títulos, sob pena de não serem acatados. 
 

390 Kleyton Leandro Alves Clementino 1,5 0,0 Candidato não apresentou tempo de serviço e comprovação de participação em cursos 
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RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS 

 
Teresina – PI, 18 de Dezembro de 2019 

 
 

Banca Avaliadora de Títulos 

385 

Leandro de Miranda Matos 

Não 

apresentou 

formulário 

de títulos 

0,0 4.12.5. O candidato deverá, obrigatoriamente, utilizar o formulário constante no Anexo VIII 
para envio de títulos, sob pena de não serem acatados. 
 

508 João Alberto Ribeiro Ribeiro 3,0 3,0  

491 Djane Beatriz Borges Leal 5,0 5,0  

502 

Maria Rose Danielly da Silva 

7,0 2,0 Pontuação em cursos acima do limite previsto no edital. 
Tempo de serviço em Escola particular não apresentado conforme item 4.12.2 do Edital. 
4.12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante 
apresentação de Certidão de Tempo de Serviço, conforme modelo constante no Anexo VII, 
quando se tratar de órgão público e deverá ser assinada pelo responsável do Setor de 
Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes por ele, ou cópia do contrato 
constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador for 
celetista, sendo esta válida após a comprovação da veracidade das informações que será 
feita pela Comissão Avaliado da CONSEP. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados 
deverão apresentar a Ata que comprove tal situação. Não serão aceitos DECLARAÇÕES como 
comprovação de Tempo de Serviço.  
 

468 Hayran Silva Lima Pereira Araujo 5,0 5,0  


