INFORMATIVO SOBRE O ENVIO DE DOCUMENTOS PARA
A PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO DE ITABAIANA – SE

Os critérios para a prova de títulos obedecerão aos dispositivos a ela relacionados no edital
do concurso, bem como seus respectivos aditivos, devidamente atualizados.
Serão analisados apenas os títulos enviados dentro do prazo constante no Cronograma
Físico atualizado (vide Terceiro Aditivo ao Edital) e que obedeçam aos seguintes itens:
a) 4.12.1. A PROVA DE TÍTULOS será exclusivamente para os cargos de Nível Superior, conforme
item 4.3.2 e valerá no máximo 10,00 (dez) pontos distribuídos da seguinte forma: (vide
Primeiro Aditivo ao Edital);
b) Os documentos encaminhados deverão estar em conformidade com o item 4.12.2 –
autenticados em cartório ou por servidor de fé pública, devidamente autorizado;
c) 4.12.4 – Não serão analisados títulos enviados sem o Formulário para o Envio de Títulos –
ANEXO VII (pontuação retificada conforme o Primeiro Aditivo ao Edital);
d) Serão objetos de análise somente os títulos de que trata o item 4.12.2, sendo desnecessário o
envio de documentos pessoais e outros títulos não mencionados nesta etapa do concurso;
e) Todos os documentos deverão estar no formato PDF, não se responsabilizando a Banca, por
eventuais falhas no recebimento de arquivo em formato diferente;
f) Os documentos devem ser enviados, preferencialmente, em um único arquivo;
g) Não será aceita a complementação de documentos (envio em dois e-mails);
h) Os títulos deverão ser enviados exclusivamente para o e-mail constante no item 4.12.5 e no seu
título constar o assunto: “Títulos – Nome do candidato”.

Teresina – PI, 07 de outubro de 2020
CONSEP
Banca Avaliadora

ANEXO VII
FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS
Banca Examinadora do Concurso Público
CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2020
Município de Itabaiana – SE
Nome do Candidato: _______________________________________________________________________________
N.º da inscrição: __________ Cargo: ____________________________________________

Tendo em vista o Edital que determina o envio de títulos, para o Concurso Público, venho apresentar a esta
Banca Examinadora, documentos que atestam qualificações, dando margem à contagem de pontos na prova de
títulos conforme sub-item 4.12.1 do Edital.
01- Número de Documentos Enviados: __________
02- Número de Folhas: __________
03- O candidato no envio de títulos deverá efetuá-los em um único e-mail subscrito da seguinte forma:
Referente: Documentos Títulos – Concurso Prefeitura Municipal de Itabaiana
CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.
Nome do Candidato:
Número de Inscrição:
Cargo:
04- Os documentos enviados, todos autenticados, não serão devolvidos em hipótese alguma, uma vez que serão
apensados aos demais documentos relativos ao certame seletivo.
05- Os envelopes deverão estar abertos para conferência do quantitativo de documentos entregues e posteriormente
lacrados.
06- Tabela a ser preenchida pelo candidato.
MARQUE A QUANTIDADE DOCUMENTOS E NÚMERO DE PONTOS SOLICITADOS:

Título
Doutorado na área pela qual está concorrendo
Mestrado na área pela qual está concorrendo
Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo
Total

Pontos na
área
4,0
2,0
1,0

Quant

Pontuação solicitada pelo candidato: __________
Pontuação obtida após análise (não preencher este campo): __________

Data ______/______/2020

________________________________________________________
Assinatura do Candidato

Total

