
 
Nota Explicativa 

 
Provas de Títulos  

Conforme edital 001/2014 que trata do concurso público da cidade de Cururupu 

 
MA, 

as provas de títulos serão exclusivamente para o cargo de professor, que forem 
classificados em até 2 (duas) vezes o número de vagas oferecidas, conforme itens 3.5. 
do presente edital.  

Os títulos que tratam o item 4.12. somente serão aceitos em conformidade com o edital, 
não podendo, em hipótese alguma, juntada posterior de documentos.  

Conforme item 4.12.6. os títulos deverão ser entregues através de formulário de títulos, 
ANEXO VI, exclusivamente no dia 26 de Janeiro de 2015, no auditório da Secretaria 
Municipal de Saúde, localizada na Rua Ático Seabra, Nº 159 

 

Centro 

 

Cururupu, no 
horário das 8:30 hs às 12:00 hs e das 14:00 hs às 17:00 hs.  

3.5. A Prova de Títulos será exclusivamente para Professores e que 
forem classificados até 2 (duas) vezes o número de vagas oferecidas.  

4.12. DA PROVA DE TÍTULOS 
4.12.1. A prova de títulos para os cargos de Professores conforme item 
3.5 valerá no máximo 10 (dez) pontos e serão assim distribuídos:   

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 
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. No caso de Cooperativas, os 
candidatos Cooperados deverão apresentar a Ata que comprove tal 
situação. 
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. 

Título 
Pontos 
na área

 

Limite de 
Pontos 

4.12.1.1. Doutorado na área pela qual está concorrendo 3 3 
4.12.1.2. Mestrado na área pela qual está concorrendo 2 2 
4.12.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está 
concorrendo 

1 1 

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. 

0,5 1 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, sendo 
este, precedido de Teste Seletivo, pelo qual está concorrendo. (um 
ano completo equivalente a um ponto)  

1 3 

Total

 

10 



 
4.12.4. A prova de títulos terá caráter classificatório e somente os 
candidatos classificados conforme item 3.5 terão seus títulos 
avaliados. 
4.12.5.  O candidato deverá, obrigatoriamente, utilizar o 
formulário constante no Anexo VI para envio de títulos, sob pena de 
não serem acatados. 
4.12.6.  Os Títulos de que tratam o presente item deverão ser 
entregues no dia 26 de Janeiro de 2015, no auditório da Secretaria 
Municipal de Saúde, localizada na Rua Ático Seabra, Nº 159 

 
Centro 

 

Cururupu, no horário das 8:30 hs às 12:00 hs e das 14:00 hs às 17:00 
hs.                        



 
ANEXO VI 

Modelo Padrão de Formulário da Prova de Títulos 

FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS 
À 
Comissão Examinadora do Concurso Público 
Prefeitura Municipal de Cururupu 
CURURUPU - MA

 
Solicito Contagem de pontos referente prova de títulos  

Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos, para o Concurso 
Público, venho apresentar a esta Comissão, 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 Entregues: ___________________________________  
02- Nome de candidato: _______________________________________________  
03- N.º de Inscrição:___________________________________________________  
04- Cargo: __________________________________________________________ 
05- O candidato na entrega de títulos deverá efetuá-los em envelopes individuais, 
subscritos da seguinte forma: 
Referente: Documentos Títulos 

 

Concurso Prefeitura Municipal de Cururupu - 
MA 

CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA. 

06- Os documentos enviados, todos autenticados, não serão devolvidos em hipótese 
alguma, uma vez que serão apensados aos demais documentos relativos ao certame 
seletivo. 
07- Tabela a ser preenchida pelo candidato. 

MARQUE COM X A PONTUAÇÃO PLEITEADA: 

Especificação Títulos PONTOS 

 

P. 
área 

Quant. Total

 

Doutorado na área pelo qual está concorrendo 3   
Mestrado na área pelo qual está concorrendo 2   
Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está 
concorrendo 

1   

Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, 
desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas e 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data da abertura 
das inscrições. 

0,5   

Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo 1   
TOTAL DE PONTOS

  

Pontuação solicitada pelo candidato: ______________  

Pontuação obtida após análise (não preencher este campo):_________________  

Em anexo, cópia de documentos autenticados. 

______________________ , ______de ___________________de 2015 

__________________________________________  


