.

JUSTIFICATIVA DA PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE NÃO OBTIVERAM A PONTUAÇÃO SOLICITADA NA PROVA DE TÍTULOS
DA PREFEITURA DE ELDORADO DOS CARAJÁS - PA
CARGO: Professor de Matemática
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato apresentou Certificado de participação em cursos datados com mais de 5 (cinco) anos
contrariando 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.

3.553

Solicitado: 4,0
Obtido:0,5

3.538

Solicitado: 4,0
Obtido: 3,5

3.566

Solicitado: 4,0
Obtido: 3,0

Tempo de Serviço Candidato apresentou DECLARAÇÃO como tempo de serviço em desacordo com 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 VIII 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.
Candidato apresentou Certificado de participação em cursos datados com mais de 5 (cinco) anos
contrariando 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.

Tempo de Serviço contado antes da conclusão do curso contrariando o 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
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3.482

Solicitado: 4,0
Obtido: 2,0

3.492

Solicitado: 4,0
Obtido: 0

3.565

Solicitado: 3,0
Obtido: 0

3.517

Solicitado: 1,0
Obtido: 0

Tempo de Serviço Candidato apresentou DECLARAÇÃO como tempo de serviço em desacordo com 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 VIII 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Tempo de Serviço Candidato apresentou DECLARAÇÃO como tempo de serviço em desacordo com 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 VIII quando se tratar de órgão público e que
deverá ser assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes
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3.314

Solicitado: 4,0
Obtido: 0

3.582

Solicitado: 5,0
Obtido: 0

5.171

Solicitado: 4,0
Obtido: 0

3.551

Solicitado: 5,0
Obtido: 0

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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato apresentou Títulos com datas anteriores a conclusão da graduação contrariando o item 4.12.3
do edital do concurso 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.

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 reconhecido
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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.
CARGO: Professor de Ciências
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos

5.118

3.311

3.270

Solicitado: 1,0
Obtido: 0

Solicitado: 5,0
Obtido: 3,5

Solicitado: 3,0
Obtido: 0

JUSTIFICATIVA
Candidato apresentou certificado de participação em cursos data anterior a conclusão do curso em
desacordo com o 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 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.
Candidato apresentou Certificado de participação em cursos datados com mais de 5 (cinco) anos
contrariando 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.

Candidato apresentou certificados de participação em cursos com datas anteriores a conclusão do curso
em desacordo com o 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 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.

CARGO: Professor de Educação Física
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos

JUSTIFICATIVA
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3.371

Solicitado: 2,5
Obtido: 0

3.376

Solicitado: Não
solicitou pontos
da prova de
títulos
Obtido: 0

CARGO: Professor de História
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos

3.447

Solicitado: 3,0
Obtido: 2,5

CARGO: Professor de Artes
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos
Solicitado: Não
solicitou pontos
5.109
da prova de
títulos

Candidato apresentou certificado de participação em cursos data anterior a conclusão do curso em
desacordo com o 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 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.
Candidato apresentou Formulário de Envio de Títulos junto com o Certificado de conclusão do curso.

JUSTIFICATIVA
Candidato apresentou um certificado de participação em cursos com data anterior a conclusão do curso
em desacordo com o 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 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.

JUSTIFICATIVA
Candidato apresentou Formulário de Envio de Títulos junto com o Certificado de conclusão do curso.
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Obtido: 0
CARGO: Professor de Geografia
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos
Solicitado: 6,0
3.402
Obtido: 4,0

3.405

Solicitado: 3,0
Obtido: 0

3.407

Solicitado: 2,5
Obtido: 0

3.393

Solicitado: 4,5
Obtido: 0

JUSTIFICATIVA
Candidato apresentou com Título Declaração de conclusão em 2.015 do Mestrado, não estando o mesmo
concluído.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
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CARGO: Professor de Português
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Solicitado: 6,0
Candidato solicitou pontuação em Participação de Curso acima do estabelecido no item 4.12.1.5.
3.634
Obtido: 5,0
Candidato apresentou um certificado de participação em curso com mais de 5 anos contrariando o item
4.12.1.4 do Edital que transcrevemos abaixo:
Solicitado: 4,0
3.678
4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados
Obtido: 3,5

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.

5.198

Solicitado: 3,0
Obtido: 0

3.651

Solicitado: 3,0
Obtido: 0

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato apresentou certificados de participação em cursos com datas anteriores a conclusão do curso
em desacordo com o 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 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.
Candidato apresentou certificados de participação em cursos com carga horária menor que 40 horas em
desacordo com 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
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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.

3.655

Solicitado: 4,0
Obtido: 0

3.615

Solicitado: 2,0
Obtido: 1,5

3.665

Solicitado: 4,0
Obtido: 3,0

Candidato apresentou DECLARAÇÃO de que é provável concluinte do Curso de Licenciatura em Letras
Língua Portuguesa, sem mencionar a data de conclusão.do curso
Candidato apresentou um certificados de participação em cursos com datas anteriores a conclusão da
graduação em desacordo com o 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 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.
Candidato apresentou certificados de participação em cursos com datas anteriores a conclusão do curso
em desacordo com o 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 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.
Candidato apresentou certificados de participação em cursos com carga horária menor que 40 horas em
desacordo com 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.

3.602

Solicitado: 5,0
Obtido: 0

5.205

Solicitado: 2,0

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com item 4.12.3
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Obtido: 0

5.196

Solicitado: 2,0
Obtido: 0

3.686

Solicitado: 4,0
Obtido: 0

3.594

Solicitado: 4,0
Obtido: 0

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 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
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CARGO: Professor de Inglês
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos

JUSTIFICATIVA
Candidato apresentou um certificado de participação em curso com mais de 5 anos contrariando o item
4.12.1.4 do Edital que transcrevemos abaixo:

3.472

Solicitado: 5,0
Obtido: 4,0

3.470
2.968

Obtido: 0
Obtido: 0

3.457

Solicitado: 4,0
Obtido: 3,0

5.155

Solicitado: 7,0
Obtido: 5,0

Candidato solicitou pontuação a mais para Tempo de Serviço

Solicitado: 4,0
Obtido: 3,0

Candidato apresentou certificado de participação em cursos com data anterior a conclusão do curso em
desacordo com o 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 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.

3.462

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.

Candidato não concluiu o curso
Candidato apresentou Formulário de Envio de Títulos junto com o Certificado de conclusão do curso.
Candidato apresentou certificados de participação em cursos com datas anteriores a conclusão do curso
em desacordo com o 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 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.
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CARGO: Pedagogo
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos
Solicitado: 5,0
3.184
Obtido: 4,0

5.060

Solicitado: 4,0
Obtido: 0

2.803

Obtido: 0

2.854

Solicitado: 3,0
Obtido: 0

3.116

Solicitado: 4,0
Obtido: 0

JUSTIFICATIVA
Candidato solicitou pontuação a mais para Tempo de Serviço
Candidato apresentou certificado de participação em cursos com data anterior a da 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 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).
Candidato apresentou Formulário de Envio de Títulos junto com o Certificado de conclusão do curso.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato apresentou certificado de participação em cursos com data anterior a da 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 reconhecidos pelo MEC
pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os títulos de
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3.109
3.216

Obtido: 0
Obtido: 0

2.958

Solicitado: 5,0
Obtido: 0

2.737

Solicitado: 1,0
Obtido: 0

2.739

Solicitado: 4,0
Obtido: 0

3.042

Solicitado: 1,0
Obtido: 0

que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original
do edital).
Candidato apresentou Formulário de Envio de Títulos junto com o Certificado de conclusão do curso.
Candidato apresentou Formulário de Envio de Títulos junto com o Certificado de conclusão do curso.
Candidato apresentou certificado de participação em cursos com data anterior a da 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 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).
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 ,
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3.217

Obtido: 0

2.970

Solicitado: 4,0
Obtido: 0

2.982

Solicitado: 3,5
Obtido: 3,0

5.091

Solicitado: 5,0
Obtido: 0

2.873
3.067

Obtido: 0
Solicitado: 1,0

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.
Candidato apresentou Formulário de Envio de Títulos junto com o Certificado de conclusão do curso.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato apresentou um certificado de participação em cursos com data anterior a da 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 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).
Candidato apresentou certificados de participação em cursos com datas anteriores a da 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 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).
Candidato apresentou Formulário de Envio de Títulos junto com o Certificado de conclusão do curso.
Candidato apresentou comprovação de Tempo de Serviço com menos de 1 ano.
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Obtido: 0

2.981

Solicitado: 2,0
Obtido: 0

2.767

Solicitado: 4,0
Obtido: 0

2.920

Solicitado: 3,5
Obtido: 0

2.904

Solicitado: 0,5
Obtido: 0

2.797

Solicitado: 3,0

Candidato apresentou certificados de participação em cursos com datas anteriores a da 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 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).
Candidato apresentou DECLARAÇÃO de que é acadêmico do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
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).
Candidato apresentou títulos com datas anteriores a da 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 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).
Candidato apresentou títulos com datas anteriores a da 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 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).
Candidato apresentou títulos com datas anteriores a da Conclusão do Curso, contrariando o item 4.12.3
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Obtido: 0

3.084

Solicitado: 1,0
Obtido: 0

2.870

Solicitado: 5,0
Obtido: 0

3.025

Obtido: 0

2.788

Solicitado: 4,0
Obtido: 0

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).
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato apresentou Formulário de Envio de Títulos junto com o Certificado de conclusão do curso.
Candidata apresentou DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA DE GRADUAÇÃO do curso de Pedagogia, não tendo
concluído o curso.
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.
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2.915

Solicitado: 0,5
Obtido: 0

5.065

Solicitado: 3,0
Obtido: 0

3.229

Solicitado: 1,0
Obtido: 0

2.928

2.903

Solicitado: 0,5
Obtido: 0

Solicitado: 1,5
Obtido: 0,5

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com 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 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.
Candidato apresentou certificados de participação em curso com carga horária menor de que 40 ha
contrariando 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.

Candidato apresentou um certificado de participação em curso com mais de 5 anos contrariando 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.

Candidato apresentou títulos com datas anteriores a da 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 reconhecidos pelo MEC
pelo qual o candidato está concorrendo, que deverá ser enviado junto com os títulos. Os títulos de
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2.744

Solicitado: 4,0
Obtido: 3,5

2.921

Solicitado: 3,0
Obtido: 2,0

2.856

Solicitado: 7,5
Obtido: 0,5

3.020

Solicitado: 2,5
Obtido; 1,5

3.151

Solicitado: 2,5
Obtido; 2,0

que trata o presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original
do edital).
Candidato apresentou um certificado de participação em cursos com data anterior a da 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 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).
Candidato apresentou certificados de participação em cursos com datas anteriores a da 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 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).
Candidato apresentou um certificado de participação em cursos com data anterior a da 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 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).
Candidato não apresentou comprovação de Tempo de Serviço
Tempo de Serviço apresentado menor que um ano.
4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, pelo qual está concorrendo. (um ano completo
equivalente a um ponto)

Pontuação de Tempo de Serviço apresentado fracionada.
4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, pelo qual está concorrendo. (um ano completo
equivalente a um ponto)
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2.807
2.933
5.056

Solicitado: 4,0
Obtido; 3,0
Solicitado: 7,0
Obtido; 5,0
Solicitado: 6,5
Obtido; 4,5

2.753

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,5

2.811

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,5

2.809

Solicitado: 2,0
Obtido: 1,0

Candidato solicitou 1 (um) ponto em Especialização mas não apresentou a comprovação.
Candidato solicitou 2 (dois) pontos a mais para Título de Tempo de Serviço, sendo que a pontuação
máxima é de 3 (três) pontos.
Candidato solicitou 1 (um) pontos a mais para Título de Participação em Cursos e Seminários, sendo que
a pontuação máxima é de 1 (um) ponto.
Candidato apresentou um certificado de participação em cursos com data anterior a da 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 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).
Candidato não apresentou comprovação de Tempo de Serviço
Candidato apresentou um certificado de participação em cursos com data anterior a da 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 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).
Candidato não apresentou comprovação de Tempo de Serviço
Candidato apresentou um certificado de participação em cursos com data anterior a da 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 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).
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Candidato não apresentou comprovação de Tempo de Serviço
Candidato apresentou um certificado de participação em curso com mais de 5 anos contrariando o item
4.12.1.4 do Edital que transcrevemos abaixo:
2.994

3.123

Solicitado: 9,0
Obtido: 4,0

Solicitado: 3,0
Obtido: 1,0

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.
Tempo de Serviço Candidato solicitou 5 (cinco) pontos a mais do limite máximo que é de 3 (três) pontos.

Candidato apresentou certificados de participação em cursos com data anteriores a da 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 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).
Candidato não apresentou comprovação de Tempo de Serviço
Teresina PI, 3 de Dezembro de 2014

Banca Avaliadora de Títulos
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