JUSTIFICATIVA DA PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE NÃO OBTIVERAM A PONTUAÇÃO SOLICITADA NA PROVA DE TÍTULOS
DO CONCURSO DA PREFEITURA DE ITABAIANA - SERGIPE
CARGO: ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato apresentou Declaração de Pós-Graduação em Direito Processual que após análise das disciplinas
Solicitado: 1,0
constantes no histórico escolar foi constatado que não são da área do cargo que está concorrendo conforme
7.519
Obtido: 0,0
item 4.14.1.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
4.14.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo. (grifo nosso)
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
Solicitado: 1,0
7.536
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Obtido: 0,0
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
Solicitado: 1,0
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
12.961
Obtido: 0,0
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
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7.504

Solicitado: 2,0
Obtido: 0,0

7.415

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

7.436

Solicitado: 4,0
Obtido: 0,0

apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
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7.410

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

7.500

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos

13.442

Solicitado: 2,0
Obtido: 0,0

apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou Diploma de Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho que após análise das
disciplinas constantes no histórico escolar foi constatado que não são da área do cargo que está
concorrendo conforme item 4.14.1.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
4.14.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo. (grifo nosso)
Candidato apresentou Diploma de Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho que após
análise das disciplinas constantes no histórico escolar foi constatado que não são da área do cargo que está
concorrendo conforme item 4.14.1.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
4.14.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo. (grifo nosso)

JUSTIFICATIVA
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou Certificado de Especialização sem histórico escolar conforme estabelecido no item
4.12.2 que transcrevemos abaixo:
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4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso
CARGO: AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato não apresentou documentação autenticada conforme estabelecido no item 4.12.2 do Edital que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
Solicitado: 1,0
8.043
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósObtido: 0,0
Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados
em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 14.4.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Solicitado: 2,0
7.826
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
Obtido: 0,0
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
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7.817

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

8.132

Solicitado: 3,0
Obtido: 0

autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou documentação autenticada conforme estabelecido no item 4.12.2 do Edital que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados
em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou documentação autenticada conforme estabelecido no item 4.12.2 do Edital que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados
em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou Declaração de Matrícula no curso MBA Gestão Tributária sem autenticação e com
previsão de conclusão em 10.07.2022
Candidato apresentou Declaração de Matrícula no curso MBA em Administração e Contabilidade Tributária
sem autenticação e sem histórico escolar.
Candidato apresentou Diploma de Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho que após análise das
disciplinas constantes no histórico escolar foi constatado que não são da área do cargo que está
concorrendo conforme item 4.14.1.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
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7.806

Solicitado:5,0
Obtido: 0,0

8.126

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

8.042

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

8.072

Solicitado: 2,0
Obtido: 1,0

4.14.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo. (grifo nosso)
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 14.4.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 14.4.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou Diploma de Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário que após análise
das disciplinas constantes no histórico escolar foi constatado que não são da área do cargo que está
concorrendo conforme item 4.14.1.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
4.14.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo. (grifo nosso)
Candidato apresentou Diploma de Pós-Graduação em Direito Penal e Processual que após análise das
disciplinas constantes no histórico escolar foi constatado que não são da área do cargo que está
concorrendo conforme item 4.14.1.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
4.14.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo. (grifo nosso)
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7.872

Solicitado: 2,0
Obtido: 0,0

7.783

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

7.789

Solicitado: 3,0
Obtido: 0,0

Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 14.4.2 que transcrevemos
abaixo:
.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou documentação autenticada conforme estabelecido no item 4.12.2 do Edital que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados
em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
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7.808

Solicitado: 2,0
Obtido: 0,0

8.193

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

7.885

Solicitado: 3,0
Obtido: 2,0

Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação e Histórico escolar conforme estabelecido no item 4.12.2
que transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril
de 2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
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7.791

Solicitado: 3,0
Obtido: 0,0

7.912

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

8.030

Solicitado: 3,0
Obtido: 0,0

7.810

Solicitado: 4,0
Obtido: 0,0

Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou especialização em outras áreas.
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou Diploma de Pós-Graduação em Direito Civil, Direito Eleitoral e Direito Penal e
Processual Penal que após análise das disciplinas constantes nos históricos escolares foi constatado que
não são da área do cargo que está concorrendo conforme item 4.14.1.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
4.14.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo. (grifo nosso)
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
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8.152

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

7.812

Solicitado: 4,0
Obtido: 3,0

8.250

Solicitado: 3,0
Obtido: 1,0

7.788

Solicitado: 4,0
Obtido: 0,0

7.818

Solicitado: 2,0
Obtido: 0,0

cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou Diploma de Pós-Graduação em Direito e Processo Civil que após análise das
disciplinas constantes nos históricos escolares foi constatado que não são da área do cargo que está
concorrendo conforme item 4.14.1.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
4.14.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo. (grifo nosso)
Candidato apresentou Diploma de Pós-Graduação em Direito e Processo Penal que após análise das
disciplinas constantes nos históricos escolares foi constatado que não são da área do cargo que está
concorrendo conforme item 4.14.1.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
4.14.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo. (grifo nosso)
Candidato apresentou dois Diplomas de cursos de aperfeiçoamento não sendo computado como de PósGraduação.
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
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7.804

Solicitado: 2,0
Obtido: 1,0

7.897

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou Diploma de Especialização em Auditoria Contábil sem autenticação e sem histórico
escolar conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados
em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
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7.995

Solicitado: 3,0
Obtido: 0,0

CARGO: AUDITOR INTERNO
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos

8.304

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

8.272

Solicitado: 5,0
Obtido: 2,0

8.305

Solicitado: 2,0
Obtido: 1,0

Candidato não classificado para Prova de Títulos.

JUSTIFICATIVA
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou duas declarações que está cursando o curso de Pós Graduação em Docência do
Ensino Superior e Planejamento empresarial e Finanças, ambos com início em 01.07.2019 e previsão de
duração de 6 a18 meses de seu início.
Candidato apresentou Diploma de Pós-Graduação em Direito e Civil e Processo que após análise das
disciplinas constantes no histórico escolar foi constatado que não são da área do cargo que está
concorrendo conforme item 4.14.1.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
4.14.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo. (grifo nosso)
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CARGO: BIÓLOGO
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos

8.566

Solicitado: 3,0
Obtido: 0,0

12.372

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

JUSTIFICATIVA
Candidato não apresentou Diploma de Graduação e Histórico Escolar do Mestrado conforme estabelecido
no item 4.12.2 que transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril
de 2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não classificado para Prova de Títulos
Candidato não apresentou Histórico Escolar da Especialização conforme estabelecido no item 4.12.2 que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
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CARGO: CONTADOR PÚBLICO
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos

8.922

Solicitado: 2,0
Obtido: 0,0

13.113

Solicitado: 2,0
Obtido: 0,0

8.907

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

JUSTIFICATIVA
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou Declaração como cursada no Curso de Especialização, não tendo apresentado
histórico escolar conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da Pós-
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13.115

Solicitado: 3,0
Obtido: 1,0

CARGO: ENFERMEIRO
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos
Solicitado: 1,0
13.202
Obtido: 0,0

10.668

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Histórico Escolar do Mestrado conforme estabelecido no item 4.12.2 que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).

JUSTIFICATIVA
Candidato apresentou Declaração de que está matriculada no curso de Atenção Primária com Ênfase em
Saúde da Família cujo curso tem a previsão de término em 27.08.2021.
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo, bem como apresentou Diploma de Especialização em Docência do Ensino Superior:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
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10.793

10.132
10.881
13.185

10.037

Solicitado: 4,0
Obtido: 0,0

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0
Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0
Solicitado: 3,0
Obtido: 1,0

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou Diploma de Mestrado em Educação Física, na área da Educação.
Candidato apresentou Declaração de que está matriculada no curso de Pós Graduação em Enfermagem da
Saúde da Família cujo curso tem a previsão de término em novembro de 2020.
Candidato não aprovado para Prova de Títulos
Candidato apresentou duas Declarações de que está matriculada no curso de Pós Graduação em cujos
cursos tem a previsão de término de 6 a 18 meses a contar de 07.07.2020.
Candidato não aprovado para Prova de Títulos.
Candidato apresentou Diplomas sem autenticação conforme estabelecido no item 4.12.2 que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados
em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
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10.151

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

13.229

Solicitado: 2,0
Obtido: 1,0

10.513

Solicitado: 2,0
Obtido: 1,0

10.548

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou Diploma de Mestrado em Educação Física, na área da Educação.
Candidato apresentou uma Declaração de que está matriculada no curso de Pós Graduação cujo curso tem
a previsão de duração de 6 a18 meses a contar de 11.08.2020.
Candidato não apresentou Histórico Escolar da Especialização do Curso Enfermagem no Trabalho
conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
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cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou Diploma de Mestrado em Educação Física, na área da Educação.
10.700
13.242

10.697

Solicitado: 2,0
Obtido: 1,0
Solicitado: 2,0
Obtido: 1,0

Solicitado: 4,0
Obtido: 0,0

Candidato apresentou apenas um título de acordo com o solicitado no edital.
Candidato não classificado para Provas de Títulos.
Candidato apresentou Diploma de Pós-Graduação em Direito Ambiental que após análise das disciplinas
constantes no histórico escolar foi constatado que não são da área do cargo que está concorrendo conforme
item 4.14.1.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
4.14.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo. (grifo nosso)
Candidato apresentou Certificado de Especialização em Enfermagem do Trabalho sem histórico escolar e
Declaração do curso de Aperfeiçoamento de Instrutores sem histórico escolar conforme estabelecido no
item 4.12.2 que transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
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CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato apresentou Diploma de Pós-Graduação em Engenharia de Petróleo e Gás que após análise das
Solicitado: 2,0
disciplinas constantes no histórico escolar foi constatado que não são da área do cargo que está
11.307
Obtido: 1,0
concorrendo conforme item 4.14.1.3 do Edital que transcrevemos abaixo:
4.14.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está concorrendo. (grifo nosso)
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
Solicitado: 1,0
11.298
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Obtido: 0,0
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
Solicitado: 1,0
11.304
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Obtido: 0,0
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Solicitado: 3,0
Candidato não apresentou Histórico Escolar do Mestrado conforme estabelecido no item 4.12.2 que
11.342
Obtido: 1,0
transcrevemos abaixo:
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11.315

Solicitado: 3,5
Obtido: 1,0

11.305

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Histórico Escolar do Doutorado conforme estabelecido no item 4.12.2 que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
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CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Solicitado: 2,0
Candidato apresentou Declaração que provável concludente de Mestrado em Ciências Agrárias, com
10.993
Obtido: 0,0
previsão de término em fevereiro de 2021.
CARGO: ENGENHEIRO DE PETRÓLEO E GÁS
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Solicitado: 1,0
11.284
Candidato não apresentou Títulos, limitando-se a apresentar o Diploma de Graduação.
Obtido: 0,0
CARGO: ENGENHEIRO QUÍMICO
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo
para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da
Solicitado: 6,0
11.364
Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados
Obtido: 0,0
em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Certificado de Especialização e sim histórico escolar conforme estabelecido no
item 4.12.2 que transcrevemos abaixo:
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4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso
CARGO: GEÓLOGO
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos
Solicitado: 2,0
11.386
Obtido: 0,0

JUSTIFICATIVA
Candidato não classificado para Prova de Títulos

CARGO: MÉDICO ANGIOLOGISTA
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
Solicitado: 2,0
11.429
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Obtido: 0,0
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
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Candidato apresentou Certificado de Especialização sem histórico escolar conforme estabelecido no item
4.12.2 que transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso
CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato não apresentou Diploma de Graduação e histórico escolar conforme estabelecido no item 4.12.2
que transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
Solicitado: 1,0
11.437
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Obtido: 0,0
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Histórico Escolar da Especialização conforme estabelecido no item 4.12.2 que
transcrevemos abaixo:
Solicitado: 1,0
11.440
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
Obtido: 0,0
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
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Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
11.443

Solicitado: 4,0
Obtido: 1,0

Candidato apresentou um Título de acordo com o edital.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato não apresentou documentos com autenticação e histórico escolar conforme estabelecido no item
4.12.2 que transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
Solicitado: 1,0
11.454
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósObtido: 0,0
Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados
em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato não apresentou histórico escolar das especializações conforme estabelecido no item 4.12.2 que
Solicitado: 1,0
transcrevemos abaixo:
11.482
Obtido: 0,0
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
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candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
CARGO: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo, bem como apresentou Diploma de Especialização em Docência do Ensino Superior:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
Solicitado: 2,0
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
13.436
Obtido: 0,0
Candidato não apresentou histórico escolar conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
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CARGO: MÉDICO GERIATRA
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos
Solicitado: 1,0
11.495
Obtido: 0,0

JUSTIFICATIVA
Candidato apresentou uma Declaração Residência na área de Geriatria cujo curso tem a previsão término
em 29.04.2021.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Solicitado: 1,0
Candidato apresentou uma Declaração Residência na área de Ginecologia e Obstetrícia cujo curso tem a
11.497
Obtido: 0,0
previsão término em 28.02.2023.
CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato não apresentou histórico escolar conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
Solicitado: 1,0
11.504
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
Obtido: 0,0
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
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acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
CARGO: MÉDICO OFTAMOLOGISTA
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato não apresentou histórico escolar conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
Solicitado: 1,0
11.515
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósObtido: 0,0
Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Solicitado: 3,0
11.513
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão
Obtido: 0,0
ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou histórico escolar conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
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4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Candidato não apresentou Histórico Escolar da Especialização conforme estabelecido no item 4.12.2 que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
Solicitado: 1,0
11.523
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósObtido: 0,0
Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Histórico Escolar da Especialização conforme estabelecido no item 4.12.2 que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
Solicitado: 1,0
11.525
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
Obtido: 0,0
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
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13.115

Solicitado: 3,0
Obtido: 1,0

CARGO: MÉDICO PEDIATRA
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos
Solicitado: 1,0
11.528
Obtido: 0,0
CARGO: MÉDICO PSF
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos

11.565

Solicitado: 2,0
Obtido: 0,0

acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Histórico Escolar do Mestrado conforme estabelecido no item 4.12.2 que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).

JUSTIFICATIVA
Candidato apresentou uma Declaração Residência na área de Pediatria cujo curso tem a previsão término
em 28.02.2022.

JUSTIFICATIVA
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
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apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos

JUSTIFICATIVA

11.621

Solicitado: 2,0
Obtido: 0,0

Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).

11.592

Solicitado: 4,0
Obtido: 0,0

Candidato não classificado para Prova de Títulos

CARGO: MUSEÓLOGO
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos
12.303

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

JUSTIFICATIVA
Candidato não aprovado para Prova de Títulos.
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
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cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato apresentou Declaração de Especialização sem histórico escolar conforme estabelecido no item
4.12.2 que transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso
CARGO: NUTRICIONISTA
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos

12.349

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

JUSTIFICATIVA
Candidato não apresentou Diploma de Graduação conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de
Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao
cargo para o qual o candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou
Certificado da Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser
apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente
autorizado, acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de
2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
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12.353

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

Candidato não Classificado para Prova de Títulos.
Candidato não apresentou Histórico Escolar conforme estabelecido no item 4.12.2 que transcrevemos
abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).

12.382

Solicitado: 1,0
Obtido: 0,0

Candidato não classificado para Prova de Títulos

CARGO: PSICÓLOGO SOCIAL
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos
Solicitado: 2,0
12.468
Obtido: 0,0

JUSTIFICATIVA
Candidato apresentou duas Declarações de que está matriculada nos cursos de Pós Graduação cujo curso
tem a previsão de duração de 6 a18 meses a contar de 04.05.2019.

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
Nº da
Pontos da Prova
JUSTIFICATIVA
Inscrição
de Títulos
Solicitado: 5,0
Candidato solicitou pontuação em Mestrado sem apresentar Diploma bem como de especialização de
12.551
Obtido: 0,0
acordo com o edital.
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CARGO: ZOOTECNISTA
Nº da
Pontos da Prova
Inscrição
de Títulos

12.569

Solicitado: 2,0
Obtido: 0,0

12.579

Solicitado: 2,0
Obtido: 0,0

12.571

Solicitado: 2,0
Obtido: 0,0

JUSTIFICATIVA
Candidato não apresentou Histórico Escolar do Mestrado conforme estabelecido no item 4.12.2 que
transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não classificado para Prova de Títulos.
Candidato apresentou Documentos sem autenticação não estando conforme estabelecido no item 4.12.2
que transcrevemos abaixo:
4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados
em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Candidato não apresentou Histórico Escolar do Mestrado conforme estabelecido no item 4.12.2 que
transcrevemos abaixo:
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4.12.2.Os títulos de que tratam o item 4.12.1, só serão computados mediante apresentação de Certificado
ou Diploma de Conclusão do Curso (Graduação), reconhecido pelo MEC, referente ao cargo para o qual o
candidato esteja concorrendo e deverá ser enviado junto com os Diplomas ou Certificado da PósGraduação, Mestrado ou Doutorado. Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal devidamente autorizado,
acompanhado do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 3 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 8 de junho de 2007. (grifo nosso).
Teresina – PI, 28 de Outubro de 2020
Banca Avaliadora de Títulos
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