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ANÁLISE DAS PROVAS DE TÍTULOS DA PREFEITURA DE LAGOA DO SÍTIO - PI 

 
CARGO: PROFESSOR B PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de Títulos 

Justificativa 

575 Solicitado: 4,0 
Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou a Certidão ou Certificado conclusão do curso conforme item 4.10.3 do Edital do Concurso que transcrevemos 
abaixo: 
 

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, que deverá ser enviado junto com os títulos. 
(grifamos) 

362 
Solicitado: 1,0 
Obtido: 0 

Candidato(a) apresentou a comprovação de Títulos com datas anteriores a conclusão do curso (colação de grau em 26.07.2013) em desacordo 
com o  item 4.10.3 do Edital do Concurso conforme transcrevemos abaixo: 

 

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, que deverá ser enviado junto com os títulos. 
(grifamos) 
 

579 
Solicitado: 6,5 
Obtido: 2,5 

Candidato(a) não apresentou a comprovação do Tempo de Serviço conforme o item 4.10.2 do Edital do Concurso conforme transcrevemos 
abaixo: 
 

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.(grifamos) 
 



. 

 

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

Centro Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 CNPJ 03.223.316/0001-30 

www.consep-pi.com.br 

 
 

 

  

 
CARGO: PROFESSOR B LETRAS PORTUGUÊS 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de Títulos 

Justificativa 

591 
Solicitado: 6,5 
Obtido: 0 

Candidato(a) apresentou a comprovação de Títulos com datas anteriores a conclusão do curso (colação de grau em 13.12.2012) e Declaração 
de Tempo de Serviço em desacordo com os  itens 4.10.2 e 4.10.3 do Edital do Concurso conforme transcrevemos abaixo: 

 

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.(grifamos) 
 
 

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, que deverá ser enviado junto com os títulos. 
(grifamos) 
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CARGO: PROFESSOR A MAGISTÉRIO 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de Títulos 

Justificativa 

550 Solicitado: 0,5 
Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou a Certidão ou Certificado conclusão do curso conforme item 4.10.3 do Edital do Concurso que transcrevemos 
abaixo: 
 

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, que deverá ser enviado junto com os títulos. 
(grifamos) 

556 Solicitado: 3,0 
Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou a Certidão ou Certificado conclusão do curso conforme item 4.10.3 do Edital do Concurso que transcrevemos 
abaixo: 
 

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, que deverá ser enviado junto com os títulos. 
(grifamos) 

335 Solicitado: 5,5 
Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou a Certidão ou Certificado conclusão do curso conforme item 4.10.3 do Edital do Concurso que transcrevemos 
abaixo: 
 

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, que deverá ser enviado junto com os títulos. 
(grifamos) 

534 Solicitado: 0 
Obtido: 0 

Candidato(a) apresentou apenas o Diploma de Conclusão do Curso de Magistério 
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555 Solicitado: 1,0 
Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou a Certidão ou Certificado conclusão do curso conforme item 4.10.3 do Edital do Concurso que transcrevemos 
abaixo: 
 

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, que deverá ser enviado junto com os títulos. 
(grifamos) 

536 
Solicitado: 5,0 
Obtido: 4 

Candidato(a) apresentou a comprovação de Tempo de Serviço (Secretaria Estadual de Educação – SEDUC – 7ª Gerencia Regional de Educação 
– GRE Valença do Piauí) em desacordo com o  item 4.10.2 do Edital do Concurso que transcrevemos abaixo: 

 

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.(grifamos) 

312 Solicitado: 1,0 
Obtido: 0 

Candidato(a) não apresentou a Certidão ou Certificado conclusão do curso conforme item 4.10.3 do Edital do Concurso que transcrevemos 
abaixo: 
 

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, que deverá ser enviado junto com os títulos. 
(grifamos) 

333 Solicitado: 6,0 
Obtido: 5,0 

Candidato(a) pontuou 2 pontos na participação em cursos quando a pontuação máxima é de 1 ponto conforme item 4.10.1.3 do Edital do 
Concurso. 

   

 
Teresina – PI, 7 de Outubro de 2013 

Banca Avaliadora de Títulos 


