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ANÁLISE DAS PROVAS DE TÍTULOS DA PREFEITURA DE CURURUPU -

 
MA DOS CANDIDATOS QUE NÃO OBTIVERAM A 

PONTUAÇÃO SOLICITADA  

CARGO:

 
Professor Ensino Fundamental II  -

 
6º ao 9º ano

 
Língua Portuguesa    

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

2.605

 

Solicitado: 4,5 

  

Obtido: 0

 

Candidato

 

apresentou títulos

 

com datas anteriores a conclusão

 

do curso, contrariando o item 4.12.3 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  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.

 

(destacamos o 
texto do item)

 

2.597

 

Solicitado: 6,0

 

Obtido: 5,0

 

Candidato solicitou pontuação acima do previsto no Edital para o item que trata de Especialização.

 

2.610, 2.602

 

Títulos Não 
Avaliados 

Candidatos com classificação

 

acima do previsto no item 3.5 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

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

 

o número de vagas oferecidas. (destacamos o texto do item)

  

CARGO:

 

Professor Ensino Fundamental II  -

 

6º ao 9º ano

 

História    

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

2.518

 

Solicitado: 2,0

 

Obtido: 0

 

Candidato

 

apresentou contrato de prestação de serviços e contra-cheques para comprovação de Tempo 
de Serviço, contrariando o item 4.12.2

 

do Edital que transcrevemos abaixo: 

 

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 
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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.

 
(destacamos o texto do item)

 
Candidato apresentou certificados com mais de 5 anos contrariando o item 4.12.1.4 que transcrevemos abaixo:

 

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.

 

(destacamos o texto do item)

 

2.514

 

Solicitado: 4,0

 

Obtido: 0

 

Candidato não

 

apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso, conforme solicitado no 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:

 

Professor Ensino Fundamental II  -

 

6º ao 9º ano

 

Geografia    

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

2.507

 

Solicitado: 3,0

 

Obtido: 0

 

Candidato apresentou Certidão de Tempo de Serviço

 

com rasuras.

 

2.511, 2.505, 
2.499, 2.502

 

Títulos Não 
Avaliados 

Candidatos com classificação acima do previsto no item 3.5 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

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

 

o número de vagas oferecidas. (destacamos o texto do item)
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CARGO:

 
Professor Ensino Fundamental II  -

 
6º ao 9º ano

 
Língua Inglesa    

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

2.530

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0

 

Candidato apresentou títulos com datas anteriores a conclusão do curso, contrariando o item 4.12.3 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  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.

 

(destacamos o 
texto do item)

 

2.547

 

Solicitado: 4,0

 

Obtido: 0

 

Candidato apresentou títulos com datas anteriores a conclusão do curso, contrariando o item 4.12.3 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  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.

 

(destacamos o 
texto do item)

 

2.541

 

Solicitado: 3,0

 

Obtido: 0

 

Candidato não

 

apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso, conforme solicitado no

 

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).

 

2.536

 

Solicitado: 5,0

 

Obtido:4,0

 

Candidato apresentou dois certificados de participação em cursos com mais de 5 anos contrariando o que 
trata o item 4.12.1.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

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 
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ato da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

 
(destacamos o texto do item).

 
Candidato apresentou um certificado de participação em curso sem a carga horária e um certificado de 
pós-graduação sem a devida autenticação.

 

2.533

 

Títulos Não 
Avaliados 

Candidato com classificação acima do previsto no item 3.5 do Edital

 
que transcrevemos abaixo:

 

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

 

o número de vagas oferecidas. (destacamos o texto do item)

      

CARGO:

 

Professor Ensino Fundamental II  -

 

6º ao 9º ano

 

Matemática    

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

2.570

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0

 

Candidato apresentou títulos com datas anteriores a conclusão do curso, contrariando o item 4.12.3 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  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.

 

(destacamos o 
texto do item)

 

2.580

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0,5

 

Candidato apresentou títulos com datas anteriores a conclusão do curso, contrariando o item 4.12.3 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  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.

 

(destacamos o texto do item)

 

2.578

 

Solicitado: 3,0

 

Obtido: 2,0

 

Candidato apresentou títulos

 

com datas anteriores a conclusão do curso, contrariando o item 4.12.3 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  reconhecido pelo MEC 
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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.

 
(destacamos o 

texto do item)

 

2.549

 

Solicitado: 2,0

 

Obtido: 1,0

 
Candidato apresentou títulos com datas anteriores a conclusão do curso, contrariando o item 4.12.3 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  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.

 

(destacamos o 
texto do item)

 

2.581

 

Solicitado: 4,0

 

Obtido: 0

 

Candidato apresentou títulos com datas anteriores a conclusão do curso, contrariando o item 4.12.3 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  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.

 

(destacamos o texto do item)

 

2.582, 2.556, 
2.562, 2.558, 
2.569, 2.554, 

2.568

 

Títulos Não 
Avaliados 

Candidatos com classificação acima do previsto no item 3.5 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

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

 

o número de vagas oferecidas. (destacamos o texto do item)

  

CARGO:

 

Professor de Ensino Fundamental 

 

Anos Iniciais (1º ao 5º ano)

  

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

2.351

 

Solicitado: 4,5

 

Obtido: 2,0

 

Candidato solicitou pontuação acima do estabelecido no item 4.12.1.

 

do Edital 

2.218

 

Solicitado: 3,0

 

Obtido: 1,0

 

Candidato

 

apresentou contrato de prestação de serviços para comprovação de Tempo de Serviço, 
contrariando o item 4.12.2

 

do Edital que transcrevemos abaixo: 

 

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

 

(destacamos o texto do item)

 

2.433

 

Solicitado: 5,5

 

Obtido: 4,0

 

Candidato solicitou pontuação acima do estabelecido no item 4.12.1. do Edital

 

2.488

 

Solicitado: 2,5

 

Obtido: 1,0

 

Tempo de serviço inferior a 1 ano, não atendendo ao solicitado no item 4.1.1.5 do Edital que 
transcrevemos abaixo:

 

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)

 

(destacamos o texto do item)

 

2.290

 

Solicitado: 5,0

 

Obtido: 4,0

 

Candidato solicitou pontuação acima do estabelecido no item 4.12.1. do Edital

 

2.421

 

Solicitado: 4,0

 

Obtido: 3,5

 

Candidato apresentou um certificado

 

de participação em curso com mais de 5 anos contrariando o que 
trata o item 4.12.1.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

 

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.

 

(destacamos o texto do item).

 

Candidato apresentou um certificado de participação em curso sem a carga horária e um certificado de pós-
graduação sem a devida autenticação.

 

2.374

 

Solicitado: 3,0

 

Obtido: 1,0

 

Candidato

 

apresentou Declaração de Prestação de serviços para comprovação de Tempo de Serviço, 
contrariando o item 4.12.2

 

do Edital que transcrevemos abaixo: 

 

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.

 

(destacamos o texto do item)

 

2.227

 

Solicitado: 1,0

 

Candidato não

 

apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso, conforme solicitado no

 

item 
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Obtido: 0

 
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).

 

2.328

 

Solicitado: 0,5

 

Obtido: 0

 

Candidato não

 

apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso, conforme solicitado no

 

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).

 

2.194

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0

 

Candidato não

 

apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso, conforme solicitado no

 

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).

 

2.344, 2.487, 
2.270, 2.497, 
2.453, 2.269, 
2.316, 2.375, 
2.308, 2.355, 
2.291, 2.393, 
2.416, 2.418, 
2.437, 2.423, 
2.364, 2.267, 

Títulos Não 
Avaliados 

Candidatos com classificação acima do previsto no item 3.5 do Edital que transcrevemos abaixo:

  

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

 

o número de vagas oferecidas. (destacamos o texto do item)
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2.388, 2.494, 
2.215, 2.395

  
CARGO:

 
Professor Educação Infantil 

 
Creche e Pré Escola    

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

2.845

 

Solicitado: 2,5

 

Obtido: 1,5

 

Candidato

 

apresentou contrato de prestação de serviços e contra-cheques para comprovação de Tempo 
de Serviço, contrariando o item 4.12.2

 

do Edital que transcrevemos abaixo: 

 

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.

 

(destacamos o texto do item)

 

2.696

 

Solicitado: 5,0

 

Obtido: 2,0

 

Candidato

 

apresentou contrato de prestação de serviços e contra-cheques para comprovação de Tempo 
de Serviço, contrariando o item 4.12.2

 

do Edital que transcrevemos abaixo: 

 

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.

 

(destacamos o texto do item)

 

2.693

 

Solicitado: 3,0

 

Obtido: 1,0

 

Candidato apresentou títulos com datas anteriores a conclusão do curso, contrariando o item 4.12.3 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  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.

 

(destacamos o texto do item)
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2.782

 
Solicitado: 2,5

 
Obtido: 2,0

 
Candidato solicitou pontuação da prova de títulos acima do previsto no edital.

 

2.641

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0

 
Candidato não

 
apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso, conforme solicitado no

 
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).

 

2.764

 

Obtido: 0

 

Candidato não apresentou títulos

 

2.685

 

Solicitado: 4,0

 

Obtido: 0

 

Candidato não

 

apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso, conforme solicitado no

 

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).

 

2.728

 

Solicitado: 2,0

 

Obtido: 0

 

Candidato não

 

apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso, conforme solicitado no

 

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).

 

2.766

 

Solicitado: 3,0

 

Obtido: 0

 

Candidato não

 

apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso, conforme solicitado no

 

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).

 
2.833

 
Solicitado: 3,5

 
Obtido: 0

 
Candidato apresentou Certidão de Conclusão do curso com assinatura digital, sem assinatura do 
Coordenador do curso no local indicado e sem autenticação.

 

2.727

 

Solicitado: 3,0

 

Obtido: 0

 

Candidato

 

apresentou Declaração de Experiência para comprovação de Tempo de Serviço, contrariando o 
item 4.12.2

 

do Edital que transcrevemos abaixo: 

 

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.

 

(destacamos o texto do item)

 

2.702, 2.832, 
2.821, 2.680, 
2.836, 2.674, 
2.753, 2.799, 
2.785, 2.769, 
2.773, 2.772, 
2.723, 2.720, 

2.726

 

Títulos Não 
Avaliados 

Candidatos com classificação acima do previsto no item 3.5 do Edital que transcrevemos abaixo:

  

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

 

o número de vagas oferecidas. (destacamos o texto do item)

   

Teresina 

 

PI, 28 de Janeiro de 2015

  

Banca Avaliadora de Títulos 
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