
. 

 

Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte – Salas 309 e 310 – CEP 64000-290 

Centro Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 

www.consep-pi.com.br 

 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA DE TÍTULOS 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS 

Nº de 
Insc. 

Recurso Resultado dos Recursos 

558 

Candidato alega que 
enviou os títulos e seu 
nome não consta com 
pontuação 

INDEFERIDO: Após revisão dos Títulos foi constatado que o candidato não apresentou o formulário de solicitação de Títulos, 
conforme item 10.15 do Edital. 
 
10.15. O candidato classificado na prova objetiva e concorrente para cargos que seja prevista prova de títulos, deverá 
entregar na sede da Prefeitura Municipal de São Félix do Piauí o Formulário para Envio de Títulos conforme modelo no 
Anexo VI, contendo as informações abaixo relacionadas, com as devidas comprovações, por intermédio de fotocópias 
legíveis e autenticadas, sob pena dos títulos não serem avaliados.  

509 

Candidato alega que 
enviou os títulos e seu 
nome não consta com 
pontuação 

INDEFERIDO: Após a revisão dos Títulos foi constatado que o candidato não apresentou Certidão ou Certificado de 
Conclusão do curso conforme item 10.14 do Edital do Concurso. 
 
10.14. Os títulos de que trata o item 10.3 somente serão considerados a partir da data de conclusão do curso, mediante 
apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso pelo qual o candidato está 
concorrendo. 

556 

Candidato alega que 
enviou os títulos e seu 
nome não consta com 
pontuação 

DEFERIDO: Após a revisão dos Títulos foi constatado que a Banca não havia avaliado os títulos da candidata que apresentou 
os seguintes documentos: 
Certificado de conclusão do curso de especialização: 3,0 pontos 
1 Aviso de Crédito da Sec Estadual do Maranhão e 1 Termo de Posse: 0,0 pontos 
Total de Pontos: 3,00 pontos. 
 
10.12. A comprovação do tempo de serviço no cargo será mediante apresentação de Certidão de Tempo de Serviço, 
conforme modelo constante no Anexo VII,quando o empregador for Órgão Público cujo regime trabalhista seja estatutário 
ou cópia do contrato constante na carteira de trabalho quando  se tratar de regime celetista. Quando o empregador for de 
iniciativa privada somente será aceito para contagem de títulos a cópia do contrato constante na carteira de trabalho com a 
devida identificação do candidato. Não serão aceitos declarações ou certidões (diferentes do modelo do Anexo VII) para 
comprovação de tempo de serviço. 
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