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ANÁLISE DAS PROVAS DE TÍTULOS DA PREFEITURA DE CHAVAL – CE 

 

 
 

Nº da 

Inscrição 

Pontos da Prova de 

Títulos 

Justificativa 

1.013 
Solicitado: 06 
Obtido: 0 

Títulos com datas anterior a data de conclusão do curso em desacordo com 

o item 4.10.3 do Edital do Concurso 
 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 
serão aceitos os títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser 
enviado junto com os títulos. 

1.032 
Solicitado: 04 
Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou Certidão o Certificado de conclusão do curso 
em desacordo com o item 4.10.3 do Edital do Concurso 
 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 
serão aceitos os títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser 
enviado junto com os títulos. 
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Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova de 
Títulos 

Justificativa 

1.030 
Solicitado: 07 
Obtido: 01 

Candidato(a) não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso 
 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 
serão aceitos os títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser 
enviado junto com os títulos. 

1.020 
Solicitado: 03 
Obtido: 01 

Certificados de participação em Cursos com datas anterior a data de 
conclusão do curso em desacordo com o item 4.10.3 do Edital do Concurso 

 
 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 
serão aceitos os títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser 
enviado junto com os títulos. 
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Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova de 
Títulos 

Justificativa 

1.023 
Solicitado: 06 
Obtido: 0 

Certificados de participação em Cursos e Tempo de Serviço com datas 
anterior a data de conclusão do curso em desacordo com o item 4.10.3 do 

Edital do Concurso 
 
 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 
serão aceitos os títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser 
enviado junto com os títulos. 

1.001 
Solicitado: 07 

Obtido: 03 

Certificados de participação em Cursos e Tempo de Serviço com datas 
anterior a data de conclusão do curso em desacordo com o item 4.10.3 do 

Edital do Concurso 
 

 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 
serão aceitos os títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser 
enviado junto com os títulos. 
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Nº da 

Inscrição 

Pontos da Prova de 

Títulos 

Justificativa 

1.240 
Solicitado: 05 

Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso 

 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 
serão aceitos os títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser 
enviado junto com os títulos. 

384 
Solicitado: 05 
Obtido: 01 

Tempo de Serviço com datas anterior a data de conclusão do curso em 

desacordo com o item 4.10.3 do Edital do Concurso. Certificado de 
participação em cursos sem data. 
 

 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 
serão aceitos os títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser 
enviado junto com os títulos. 
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Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova de 
Títulos 

Justificativa 

296 
Solicitado: 05 

Obtido: 02 

Tempo de Serviço com datas anterior a data de conclusão do curso em 
desacordo com o item 4.10.3 do Edital do Concurso. Tempo de serviço 
contado após a conclusão  do curso. 

 
 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 
serão aceitos os títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser 
enviado junto com os títulos. 
 
 

996 
Solicitado: 05 
Obtido: 03 

Certificados de participação em Cursos e Tempo de Serviço com datas 
anterior a data de conclusão do curso em desacordo com o item 4.10.3 do 
Edital do Concurso 

 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 
serão aceitos os títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser 
enviado junto com os títulos. 
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Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova de 
Títulos 

Justificativa 

158 
Solicitado: 04 

Obtido: 01 

Certificados de participação em Cursos sem carga horária e Tempo de 
Serviço com menos de um ano em desacordo com o item 4.10.1.4 do Edital 
do Concurso. 

4.10.1.4. Tempo de serviço no cargo pelo qual está concorrendo, por ano comprovado, 
desprezando as frações (grifo nosso) 

1.007 
Solicitado: 05 
Obtido: 0 

Certificados de participação em Cursos e Tempo de Serviço com datas 
anterior a data de conclusão do curso em desacordo com o item 4.10.3 do 

Edital do Concurso. Tempo de serviços apresentado por declaração em 
desacordo com o item 4.10.2 do Edital. 

 
4.10.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante 
apresentação de Certidão de Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo 
VI  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. 
 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 
serão aceitos os títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser 
enviado junto com os títulos. 
 

 

 



CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA. 

 

 

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 

 

 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova de 
Títulos 

Justificativa 

291 
Solicitado: 08 

Obtido: 05 

Candidato(a) apresentou 1 certificado de pós-graduação, Diploma de 
conclusão do curso (05.10.2009). Tempo de serviço contado a partir da 

conclusão do curso. 
 

4.10.1.4. Tempo de serviço no cargo pelo qual está concorrendo, por ano comprovado, 
desprezando as frações (grifo nosso) 

546 
Solicitado: 07 

Obtido: 05 

Certificados de participação em Cursos sem carga horária e candidata 
solicita 2 pontos de títulos em pós-graduação apresentando apenas um 
certificado. 

1.214 
Solicitado: 05 
Obtido: 03 

Candidato(a) solicitou pontos a mais do estabelecido no item 4.10.1.3 

1.035 
Solicitado: 05 
Obtido: 0 

Candidato(a) apresentou declaração que está cursando pós-graduação e Certificado de 
Conclusão do curso em Bacharelado em Turismo, sendo que pleiteia vaga para 
Professor do Ens Fundamental II – Ciências Humanas. Apresentou Declaração de que é 
aluno matriculado no Bloco 04 do Curso de História. 
 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só 
serão aceitos os títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser enviado junto com os títulos 
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Nº da Inscrição Pontos da Prova de Títulos Justificativa 

1.041 
Solicitado: 06 
Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do 
curso 

 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados 
aqueles datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das 
inscrições e só serão aceitos os títulos 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, 
(grifo nosso)que deverá ser enviado junto com os títulos. 

456 
Solicitado: 08 
Obtido: 07 

Candidato(a) solicitou 2 pontos de Títulos com pós-graduação 

apresentando 1 certificado. 
 

49 
Solicitado: 08 

Obtido: 05 

Candidato(a) solicitou 2 pontos de Títulos com pós-graduação 
apresentando 1 certificado. Tempo de serviço contado após a 

conclusão do curso (2010.2) 
 

1.037 
Solicitado: 05 

Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do 

curso 
 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados 
aqueles datados nos últimos cinco anos, contados até a data de abertura das 
inscrições e só serão aceitos os títulos 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, 
(grifo nosso)que deverá ser enviado junto com os títulos. 
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Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova de 
Títulos 

Justificativa 

1.043 
Solicitado: 03 

Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso 
 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles datados nos 
últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só serão aceitos os 
títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser enviado junto com os títulos. 

997 
Solicitado: 04 
Obtido: 03 

Candidato(a) apresentou 1 certificado de participação em cursos com data anterior 
a conclusão do curso e 1 ano de Tempo de Serviço. 

 

576 
Solicitado: 06 
Obtido: 03 

Candidato(a) apresentou 1 certificado com data anterior a conclusão do curso. 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles datados nos 
últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só serão aceitos os 
títulos 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, (grifo nosso)que deverá ser enviado junto com os títulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Nº da 

Inscrição 

Pontos da Prova de 

Títulos 

Justificativa 

994 
Solicitado: 03 
Obtido: 01 

Candidato(a) apresentou 1 certificado com data anterior a conclusão do curso. 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles datados nos 
últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só serão aceitos os títulos 
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, (grifo nosso)que deverá ser enviado junto com os títulos. 

998 
Solicitado: 05 
Obtido: 01 

Candidato(a) não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso 
 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles datados nos 
últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só serão aceitos os títulos 
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, (grifo nosso)que deverá ser enviado junto com os títulos. 

1.045 
Solicitado: 02 
Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou Certidão ou Certificado de conclusão do curso 
 

4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão considerados aqueles datados nos 
últimos cinco anos, contados até a data de abertura das inscrições e só serão aceitos os títulos 
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, (grifo nosso)que deverá ser enviado junto com os títulos. 

 


