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 ANÁLISE DAS PROVAS DE TÍTULOS DA PREFEITURA DE PEDRO II - PI 

 
CARGO: Polivalência 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

3071 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 4,5 

Candidato apresentou um certificado de curso sem a carga horária (curso realizado dia 11.11.2011) e 
solicitação de pontuação por tempo de serviço acima da pontuação máxima permitida. 
4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até 
a data de inicio das inscrições, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição 
com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. (grifamos). 

3139 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme 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). 

3177 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme 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). 

3080 
Solicitado: 

1,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso, 
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) 
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3081 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos e solicitação de pontuação por tempo de serviço 
com data anterior a da Conclusão do Curso, contrariando o item 4.12.3 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). 

3075 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 3,0 

Candidato(a) não apresentou a Comprovação de Tempo de Serviço conforme solicitado no edital, no item 
4.12.2 que transcrevemos abaixo: 
4.12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII 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, 
sendo esta valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados deverão apresentar a 
Ata que comprove tal situação. (grifamos) 
Candidato apresentou Declaração como comprovação de Tempo de Serviço. O ano de 2014 não é considerado 
por ser incompleto. 

3130 
Solicitado: 

2,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou certificado de curso com data anterior a conclusão do curso e não apresentou a ata como 
cooperado, contrariando os itens  4.12.2 e 4.12.3 do Edital que transcrevemos abaixo: 
4.12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII 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, 
sendo esta valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados deverão 
apresentar a Ata que comprove tal situação. (grifamos). 
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 
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 presente item deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório. (grifo original do edital).  

3089 
Solicitado: 

2,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou certificado de curso com data anterior a conclusão do curso e comprovação de tempo de 
serviço através de DECLARAÇÃO, contrariando os itens  4.12.2 e 4.12.3 do Edital que transcrevemos abaixo: 
4.12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII 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, 
sendo esta valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados deverão apresentar a 
Ata que comprove tal situação. (grifamos). 
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).  

3118 
Solicitado: 

3,0 
Obtido:1,0 

Candidato apresentou certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso e tempo de 
serviço referente ao ano de 2014, contrariando os itens  4.12.1.5 e  4.12.3 do Edital que transcrevemos abaixo: 
4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, sendo este, precedido de Teste Seletivo, pelo qual 
está concorrendo. (um ano completo equivalente a um ponto) (grifamos) 
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) 

3116 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 1,5 

Candidato apresentou um certificado de curso e tempo de serviço com data anterior a conclusão do curso 
contrariando o itens  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).  
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 3091 Solicitado: 

1,5 
Obtida: 1,0 

Candidato (a) apresentou um certificado de participação no curso de Qualificação de Agente de Endemias, 
contrariando o item 4.12.1.4 que transcrevemos abaixo: 
4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até 
a data de inicio das inscrições, desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com 
carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. (grifamos) 

3102 
Solicitado: 

5,0 
Obtida: 2,5 

Candidato apresentou um certificado de participação em curso tempo de serviço com data anterior a conclusão 
do curso e Certidão de Tempo de Serviço referente ao ano de 2014, contrariando os itens  4.12.1.5 e  4.12.3 do 
Edital que transcrevemos abaixo: 
4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, sendo este, precedido de Teste Seletivo, pelo qual 
está concorrendo. (um ano completo equivalente a um ponto) (grifamos) 
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) 

3108 
Solicitado: 

1,0 
Obtido: 0,5 

Candidato apresentou um certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso 
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).  

3178 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0,0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme 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). 
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 CARGO: Professor de Artes 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

3181 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 2,0 

Candidato não apresentou Certidão de Tempo de Serviço conforme item 4.12.2 do Edital que transcrevemos 
abaixo: 
4.12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII 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, 
sendo esta valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados deverão apresentar a 
Ata que comprove tal situação. (grifamos). 

3183 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou Certificado de Conclusão do Curso em FILOSOFIA, sendo que concorreu para o cargo de 
Professor de Artes, contrariando o item 4.12.1 do Edital que transcrevemos abaixo:  
4.12.1. A prova de títulos para os cargos de Professores conforme item 3.5 valerá no máximo 10 (dez) pontos e 
serão assim distribuídos: (Modificado pelo 1° aditivo) 
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 CARGO: Professor de Biologia 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

3191 
Solicitado: 

1,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso, 
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) 

3200 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou tempo de serviço o ano de 2014, sendo este não sendo considerado por não ser 1 ano 
completo, contrariando o item 4.12.1.5 do Edital que transcrevemos abaixo :  
4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, sendo este, precedido de Teste Seletivo, pelo qual 
está concorrendo. (um ano completo equivalente a um ponto) (grifamos) 

3205 
Solicitado: 

2,0 
Obtido: 1,5 

Candidato apresentou certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso, 
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) 
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 CARGO:Professor de Educação Infantil 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

3257 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 3,5 

Candidato apresentou certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso, 
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) 

3267 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 1,0 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos e solicitação de pontuação por tempo de serviço 
com data anterior a da Conclusão do Curso, contrariando o item 4.12.3 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). 

3264 
Solicitado: 

1,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso, 
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) 

3284 
Solicitado: 

1,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso, 
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) 
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 3305 Solicitado: 

2,0 
Obtido: 0 

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) 

3250 
Solicitado: 

1,5 
Obtido: 0 

Candidato apresentou certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso, solicitando 
um ponto e meio, 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) 

3249 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos com data anterior a conclusão da graduação, 
comprovante de especialização através de Declaração de que está cursando e comprovação de tempo de 
serviço através de Declaração, contrariando os itens  4.12.2 e 4.12.3 do Edital que transcrevemos abaixo: 
4.12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII 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, 
sendo esta valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados deverão 
apresentar a Ata que comprove tal situação. (grifamos). 
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).  
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 3259 Solicitado: 

5,0 
Obtido: 1,0 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos e solicitação de pontuação por tempo de serviço 
com data anterior a da Conclusão do Curso, contrariando o item 4.12.3 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). 

3241 
Solicitado: 

5,0 
Obtido:1,0 

Candidato apresentou certificado participação em de curso e tempo de serviço com data anterior a conclusão 
do curso. Certidão de Tempo de Serviço de Escola particular quando deveria apresentar cópia do contrato 
constante na Carteira de Trabalho e não apresentou a ata como cooperado, contrariando os itens  4.12.2 e 
4.12.3 do Edital que transcrevemos abaixo: 
4.12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII 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, 
sendo esta valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados deverão 
apresentar a Ata que comprove tal situação. (grifamos). 
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).  

3272 
Solicitado: 

3,5 
Obtido: 1,5 

Candidato apresentou tempo de serviço com data anterior a conclusão do curso contrariando o itens  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).  
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 CARGO:Professor de Geografia 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

3357 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme 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). 

3361 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos com data anterior a da Conclusão do Curso, 
contrariando o item 4.12.3 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). 

3351 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso, 
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). 
Tempo de Serviço do ano de 2014 não considerado por não ser completo 

3370 
Solicitado: 

6,0 
Obtido: 4,0 

Candidato solicitou pontos a mais para participação em cursos e tempo de serviço anterior a data de conclusão 
do curso, 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) 
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3350 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 1,0 

Candidato apresentou certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso e tempo de 
serviço referente a 2014, não sendo este considerado por não ser um ano completo.  
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) 

3365 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 3,5 

Candidato apresentou um certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso  e 
tempo de serviço apresentado através de Declaração, contrariando os itens 4.12.2 e 4.12.3 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
4 .12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII 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, 
sendo esta valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados deverão 
apresentar a Ata que comprove tal situação. (grifamos). 
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) 

3364 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 2,5 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos com data anterior a da Conclusão do Curso, 
contrariando o item 4.12.3 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). 

3362 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 3,0 

Candidato apresentou tempo de serviço apresentado através de Declaração em ves da cópia do contrato de 
trabalho na Ctps, por se tratar de uma empresa provada, contrariando os itens 4.12.2 e 4.12.3 do Edital que 
transcrevemos abaixo: 
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 4 .12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 

Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII 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, 
sendo esta valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados deverão 
apresentar a Ata que comprove tal situação. (grifamos). 
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 CARGO:Professor de História 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

3396 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 2,0 

Candidato solicitou pontuação a mais para participação em cursos, sendo que a pontuação máxima é de 1 ponto 
conforme item 4.12.1.4 do Edital. 
 

3388 
Solicitado: 

2,5 
Obtido: 1,0 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos com data anterior a da Conclusão do Curso, 
contrariando o item 4.12.3 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). 
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 CARGO:Professor de Informática 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

3422 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou copia da CTPS para comprovação de tempo de serviço conforme item 4.12.2 do 
Edital que transcrevemos abaixo:  
4 .12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão de 
Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VII 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, 
sendo esta valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados deverão 
apresentar a Ata que comprove tal situação. (grifamos). 

3419 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 3,5 

Candidato apresentou um certificado de participação em cursos com data anterior a da Conclusão do Curso, 
contrariando o item 4.12.3 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). 
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 CARGO:Professor de Inglês 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

3446 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 0 

Certidão de Conclusão do Curso sem citar a data de colação de grau, não sendo possível calcular os títulos 
conforme  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). 

3464 
Solicitado: 

5,5 
Obtido: 4,0 

Candidato solicitou pontuação a mais para participação em cursos, sendo que a pontuação máxima é de 1 ponto 
conforme item 4.12.1.4 do Edital. 

3428 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 4,5 

Candidato apresentou um certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso, 
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). 

3445 
Solicitado: 

3,5 
Obtido: 3,0 

Candidato apresentou um certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso, 
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). 

3437 
Solicitado: 

1,0 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme 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 
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 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). 

3461 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 2,0 

Candidato solicitou pontos a mais para participação em cursos e tempo de serviço anterior a data de conclusão 
do curso, 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) 

3439 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou títulos com data anterior a da Conclusão do Curso (12.11.2013), contrariando o item 
4.12.3 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). 
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 CARGO:Professor de Português 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

3528 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 4,0 

Candidato apresentou um certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso, 
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). 

3489 
Solicitado: 

2,5 
Obtido: 0 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos e solicitação de pontuação por tempo de serviço 
com data anterior a da Conclusão do Curso, contrariando o item 4.12.3 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). 

3488 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou e pontuação por tempo de serviço com data anterior a da Conclusão do Curso, 
contrariando o item 4.12.3 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). 

3494 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou um certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso e tempo 
de serviço válido de 2013, 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). 
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 3504 Solicitado: 

4,0 
Obtido: 2,0 

Candidato apresentou certificado de participação em curso com data anterior a conclusão do curso, 
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). 
Tempo de Serviço do ano de 2014 não considerado por não ser completo 

 

CARGO:Professor de Ensino Religioso 

3342 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 3,0 

Candidato solicitou pontos por Tempo de Serviço para o ano de 2014, sendo este inválido por ser incompleto 
contrariando o item 4.12.1.5 do Edital. 
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CARGO:Professor de Matemática 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

3480 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme 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). 

3470 
Solicitado: 

1,0 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme 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). 

3469 
Solicitado: 

1,0 
Obtido: 0 

Candidato apresentou certificado de conclusão do curso de Português  e Declaração que está cursando 
Matemática. 

 

 

 

Teresina – PI, 4 de Agosto de 2014 

 

Banca Avaliadora de Títulos 


