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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO 

MUNICIPAL DE  PEDRO II 

 
PI   

Cargo: Professor Polivalência

 

Nº da 
Inscrição 

Recursos Resultado dos Recursos 

3139

 

Candidato (a)  alega que entende-se que 
a candidata que possui o Certificado de 
Pós-Graduação dessa forma a mesma 
também  possui o Certificado do Curso 
Superior (Licenciatura Plena em 
Pedagogia. Junto com o recurso

 

candidata anexou o certificado.

 

INDEFERIDO: O Edital é claro quando solicita  a Certidão ou Certificado de Conclusão do curso 
que deveria ser enviado junto com os títulos. O objetivo do recebimento do Certificado é para a 
banca pontuar os títulos a partir da data de conclusão do mesmo conforme edital, sem o qual 
não se poderia ter o lapso temporal de formado do candidato.

 

O certificado recebido fora do 
prazo não podendo o mesmo ser considerado.

 

4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos 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.

 

Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em 
fotocópia autenticada em cartório. 

 

Cargo: Professor de Matemática

 

Nº da 
Inscrição 

Recursos Resultado dos Recursos 

3480

 

Candidato (a) não apresentou Certidão 
ou Certificado de Conclusão do Curso 
enviando o mesmo através de recurso  

INDEFERIDO: O Edital é claro quando solicita  a Certidão ou Certificado de Conclusão do curso 
que deveria ser enviado junto

 

com os títulos. O objetivo do recebimento do Certificado é para a 
banca pontuar os títulos a partir da data de conclusão do mesmo conforme edital, sem o qual 
não se poderia ter o lapso temporal de formado do candidato. O certificado recebido fora do 
prazo não podendo o mesmo ser considerado.

 

4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos 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.

 

Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em 
fotocópia autenticada em cartório. 
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Cargo: Professor de Português  

Nº da 
Inscrição 

Recursos Resultado dos Recursos 

3514

 

Candidato quer saber o motivo de só ter 
obtido 3 (três) pontos na prova de 
títulos, alegando que enviou documentos 
suficientes  e de acordo como edital Nº 
001/ 2014, para a obtenção de 4 (quatro) 
pontos e não foi correspondido  e muito 
menos explicado na nota de justificativa.

 

INDEFERIDO: Na realidade o candidato solicitou 5 (cinco) pontos e obteve 3 (três) pelos 
seguintes motivos:

 

1.

 

Candidato apresentou Declaração que está concluindo

 

o curso de Especialização, sendo 
este título não considerado (-1 ponto).

 

2.

 

Candidato solicita 3 (três) pontos pelo tempo de serviço sendo considerado apenas 2 
(dois), sendo 2012 e 2013 em função da conclusão do curso ocorrer somente em 2012 
conforme previsto no edital, que transcrevemos abaixo

 

(-

 

1 ponto):

 

4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos 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.

 

Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em 
fotocópia autenticada em cartório. 

 

O ano de 2014 não é considerado.

 

Cargo: Professor de Geografia

  

Nº da 
Inscrição 

Recursos Resultado dos Recursos 

3362

 

Candidato pede a revisão na pontuação 
da prova de títulos, sob a alegação de que 
enviou a cópia do contrato da carteira de 
trabalho, atendendo ao item 4.12.2 do 
Edital.

 

DEFERIDO: Após análise do recurso foi constatado pela Banca que o candidato havia 
apresentado, tempestivamente, a cópia do Contrato de Trabalho constante na carteira de 
trabalho com data de admissão em 02.05.2008, no cargo de Professor, sendo que não consta a 
data de saída. O empregador é a Escola Madre Rosa LTDA. Diante do resultado o candidato 
passa a obter 5 (cinco) pontos

 

na prova de títulos conforme solicitado. O documentado citado 
encontra-se a disposição dos interessados para consulta.
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Cargo: Professor de Educação Infantil

  
Nº da 

Inscrição 
Recursos Resultado dos Recursos 

3305

 

Candidata alega que no resultado da 
prova de títulos não consta sua nota nem 
a justificativa das notas de títulos.

 

INDEFERIDO: Não consta a nota de títulos pelo fato de que sua nota foi 0 (zero) pelas 
justificativas constantes em nosso site que transcrevemos abaixo:

  

Candidato apresentou certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do 
curso, solicitando dois pontos, sendo que a pontuação máxima é de um ponto, contrariando o 
item 4.12.3 do Edital que transcrevemos abaixo: 

 

4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1. só serão aceitos contados da data de 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.

 

Os títulos de que trata o presente item deverão ser apresentados em 
fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital)

    

Teresina 

 

PI, 7 de Agosto de 2014

  

Banca Avaliadora de Títulos 
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