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 ANÁLISE DAS PROVAS DE TÍTULOS DA PREFEITURA DE  ALTO PARNAIBA - MA 

 
CARGO: Orientador Social 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

1.144 
Solicitado: 

2,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou a comprovação de Tempo de Serviço através de DECLARAÇÃO contrariando o item 
4.12.7 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 que deverá ser utilizado 
obrigatoriamente sob pena de não aceitação do título, quando se tratar de órgão público e 
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 (empresas particulares), 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 curso diferente do cargo pleiteado. 
 
              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. 

1.129 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou Tempo de Serviço no cargo diferente do que está concorrendo, não atendendo ao item 
4.12.1.5: 
 
                    4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, pelo qual está concorrendo. (um ano   

completo equivalente a um ponto) 
Candidato apresentou Tempo de Serviço nos cargos de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos e Assessor 
Técnico, 



. 

 

Rua Coronel César, 2007 – Bairro Piçarreira – CEP 64055-645 
Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 CNPJ 03.223.316/0001-30 

www.consep-pi.com.br 

 
 

1.128 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou Tempo de Serviço no cargo diferente do que está concorrendo, não atendendo ao item 
4.12.1.5: 
 
                    4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, pelo qual está concorrendo. (um ano   

completo equivalente a um ponto) 
 
Candidato apresentou Tempo de Serviço nos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais 

1.155 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou a comprovação de Tempo de Serviço através de Instituição Privada através de Certidão 
de Tempo de Serviço e em cargo diferente do pleiteado,  contrariando o item 4.12.7 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 que deverá ser utilizado 
obrigatoriamente sob pena de não aceitação do título, quando se tratar de órgão público e 
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 (empresas particulares), 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 Tempo de Serviço no cargo de Professor Educação Infantil. 

1.142 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 5,0 

Candidato solicitou pontuação para participação em cursos acima do estabelecido no edital. 
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CARGO: Assistente Jurídico 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

204 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou Tempo de Serviço no cargo diferente do que está concorrendo, não atendendo ao item 
4.12.1.5: 
 
                    4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, pelo qual está concorrendo. (um ano   

completo equivalente a um ponto) 
 
Candidato apresentou Tempo de Serviço no cargo de Agente Administrativo 

 
 
CARGO: Contador 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

804 
Solicitado: 
0Obtido: 0 

Candidato apresentou DECLARAÇÃO que está em fase de conclusão do Curso de Contabilidade. 
 

4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de 
grau, de nível superior ou equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso Superior de Graduação 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:Agente Administrativo 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

189 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 5,0 

Candidato não apresentou comprovação de especialização 

178 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou Tempo de Serviço no cargo de Professor/Conselheiro Tutelar, título não aceito nos 
termos do item 4.12.1.5: 
                    4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, pelo qual está concorrendo. (um ano   

completo equivalente a um ponto) 
 

123 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou Certidão de Tempo de Serviço de empresa privada, quando deveria apresentar cópia do 
contrato da carteira de trabalho conforme item 4.12.8 do Edital: 
 

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 que deverá ser utilizado 
obrigatoriamente sob pena de não aceitação do título, quando se tratar de órgão público e 
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 (empresas particulares), 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. 

170 
Solicitado: 

5,0 
Candidato não apresentou comprovação de especialização 
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 Obtido: 4,0 

107 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 4,0 

Candidato apresentou certificados de participação em cursos não relacionados com o cargo: 
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. 

 

 

 

CARGO:Professor Nível II, História, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Inglesa,  

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

1.209 
Solicitado: 

10 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certificado ou Certidão de Conclusão do Curso. 
 

4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de 
nível superior ou equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso Superior de Graduação 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. 

 

1.195 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou Certidão de Tempo de Serviço de empresa privada, quando deveria apresentar cópia do 
contrato da carteira de trabalho conforme item 4.12.8 do Edital, e Candidato não apresentou 
Certificados de participação em Cursos.    

 
                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 que deverá ser utilizado 
obrigatoriamente sob pena de não aceitação do título, quando se tratar de órgão público e 
deverá ser assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados 
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 poderes por ele ou cópia do contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de 

trabalho do empregador for celetista (empresas particulares), 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.  

1.229 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso, apresentando apenas DECLARAÇÃO 
do curso de Licenciatura Plena em Matemática, do Programa Formação Especial Pedagógica de Docente, sem 
citar a data de conclusão. 
 

4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de 
nível superior ou equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso Superior de Graduação 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. 

 

1.227 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 5,0 

Candidato apresentou 8 Certificados de Participação em cursos com mais de 5 anos. 
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. 

1.204 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 1,0 

Candidato apresentou Certificados de Participação em cursos e Tempo de Serviço com datas anterior a 
conclusão do curso. 
Candidato apresentou Certidão de Tempo de Serviço em Escola particular quando deveria apresentar cópia do 
contrato de trabalho constante na CTPS. 
 

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 que deverá ser 
utilizado obrigatoriamente sob pena de não aceitação do título, quando se tratar de órgão 
público e 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 
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 regime de trabalho do empregador for celetista (empresas particulares), 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 e contados da data de colação de  grau, de 

nível superior ou equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso Superior de Graduação 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. 

1.205 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 4,0 

Candidato apresentou 8 Certificados de Participação em cursos com mais de 5 anos. 
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. 

1.225 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 3,0 

Candidato não apresentou comprovação de especialização. 

 

 

CARGO: Professor Nível I 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

1.296 
Solicitado: 

7,0 
Obtido: 6,0 

Candidato solicitou Pontuação para participação em cursos acima do limite previsto no Edital. 

1.289 
Solicitado: 

5,0 
Candidato apresentou tempo de serviços com data anterior a colação de grau, contrariando o item 412.3 do 
Edital que transcrevemos abaixo: 
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 Obtido: 4,0 4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  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.  

1.313 
Solicitado: 

12 
Obtido: 5 

Candidato solicitou Pontuação para participação em cursos acima do limite previsto no Edital. 

1.282 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou tempo de serviços com data anterior a colação de grau, contrariando o item 412.3 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 colação de grau  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.  

1.338 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 4,0 

Candidato apresentou apenas 1 (um) Certificado de Participação em Cursos.  

1.308 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou Certificados de Participação em cursos e Tempo de Serviço com datas anterior a 
conclusão do curso. 
Candidato apresentou Certidão de Tempo de Serviço em Escola particular quando deveria apresentar cópia do 
contrato de trabalho constante na CTPS. 
 

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 que deverá ser 
utilizado obrigatoriamente sob pena de não aceitação do título, quando se tratar de órgão 
público e 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 (empresas particulares), 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 
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 Ata que comprove tal situação. 

 
4.12.4. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de  grau, de 

nível superior ou equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso Superior de Graduação 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. 

1.234 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou tempo de serviços com data anterior a colação de grau, contrariando o item 412.3 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 colação de grau  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.  

1.307 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 4,0 

 
Candidato apresentou Certidão de que está CONCLUINDO a especialização. Título só é valido com a conclusão 
do curso. 
Candidato apresentou tempo de serviços com data anterior a colação de grau, contrariando o item 412.3 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 colação de grau  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.  

1.287 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 3,0 

Candidato apresentou Certificados de Participação em cursos com mais de 5 anos. 
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. 

1.268 
Solicitado: 

7,0 
Obtido: 4,0 

Candidato apresentou Certificados de Participação em cursos com mais de 5 anos. 
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 
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 no ato da inscrição. 

1.314 
Solicitado: 

8,0 
Obtido: 1,0 

Candidato apresentou tempo de serviços com data anterior a colação de grau, contrariando o item 412.3 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 colação de grau  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.  

1.299 
Solicitado: 

8,0 
Obtido: 1,0 

Candidato apresentou Certificados de Participação em cursos com datas anteriores a conclusão do curso. 
 

4.12.5. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de  grau, de 
nível superior ou equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso Superior de Graduação 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. 

1.309 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 1,0 

Candidato apresentou Certificados de Participação em cursos com datas anteriores a conclusão do curso. 
 

4.12.6. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de  grau, de 
nível superior ou equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de 
Conclusão do Curso Superior de Graduação 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: Educador Físico  

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

1.351 
Solicitado:  

2,0 
Obtido: 0,0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso. 
 
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos e contados da data de colação de grau, de nível 
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 superior ou equivalente, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso 

Superior de Graduação 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. 

 

 

Teresina – PI, 16 de Maio de 2016  

 

Banca Avaliadora de Títulos 


