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ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO
MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA-PI
Nº da
Inscrição

826

759

Recursos

Resultado dos Recursos

INDEFERIDO: Após a análise do recurso, foi constatado que o(a) candidato(a) entregou dez
documentos conforme formulário de envio de título assinado pelo(a) próprio(a) candidato(a),
sendo: Certidão de Tempo de Serviço, Diploma de Participação em Curso, quatro Certificados de
participação do Programa de Qualificação Continuada, um Certificado de participação em Seminário,
um Certificado de participação em Ciclo de Palestras, uma Certidão de Conclusão de Especialização,
uma Certidão comprovante ter trabalhado na Prefeitura de Codó-MA, uma Declaração de trabalho
Candidato(a) alega que
na Prefeitura de Cristalândia-PI.
entregou toda a
Candidato(a) NÃO apresentou a Certidão ou Certificado conclusão do curso conforme item
documentação da prova de
4.10.3 do Edital do Concurso que transcrevemos abaixo:
título e seu nome não
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles datados nos últimos
aparece na relação.
cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só serão aceitos os títulos contados da
Questiona também o
data de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do
porquê a quinta colocada
Curso Reconhecidos pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado
foi para a prova de títulos
junto com os títulos. (grifamos)
Candidato(a) não apresentou tempestivamente Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso.
Quanto ao questionamento, informamos que conforme o Edital Item 3.5 se classificam até 2 (duas)
vezes o número de vagas e no caso de Professor Classe A são oferecidas duas vagas e foram
classificados quatro candidatos, lembrando que os outros dois foram aprovados daí o porque
foram listados até o sexto colocado.
INDEFERIDO:Após a análise do recurso, foi constatado que o(a) candidato(a) entregou cinco
Candidato(a) alega que
documentos conforme formulário de envio de título assinado pelo(a) próprio(a) candidato(a),
entregou toda a
sendo: um Certificado de Especialização, um Certificado de participação no III Workshop de
documentação da prova de
Biologia, uma Declaração de Serviços Prestados, fotocópia dos documentos pessoais e uma cópia da
título e seu nome não
Carteira de Trabalho.
aparece na relação
Candidato(a) NÃO apresentou a Certidão ou Certificado conclusão do curso conforme item
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Candidato(a) questiona o
porquê que aparece na
relação apta a participar
da Prova de Títulos a 5ª
colocada para o cargo de
Professor Classe A

4.10.3 do Edital do Concurso 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)
INDEFERIDO: informamos que conforme o Edital se classificam até 2 (duas) vezes o número de
vagas e no caso de Professor Classe A são oferecidas duas vagas e foram classificados quatro
candidatos, lembrando que os outros dois foram aprovados daí o porque foram listados até o sexto
colocado.

Teresina PI, 26 de Maio de 2014.
Banca Avaliadora de Títulos
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