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 ANÁLISE DAS PROVAS DE TÍTULOS DA PREFEITURA DE  JUREMA - PI 

 
CARGO: Professor Classe B Ed. Infantil /Séries Iniciais 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

246 
Solicitado: 

3,0 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou a Certidão ou Certificado de Conclusão de 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 colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido 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. 
 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

266 
Solicitado: 

0,5 
Obtido: 0 

Certificado de participação em cursos apresentado com data anterior ao de colação de grau, 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 colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido 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. 
 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 
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CARGO: Professor Classe B Geografia 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

313 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 4,0 

Certificado de participação em cursos apresentado com data anterior ao de colação de grau, 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 colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido 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. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

317 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 4,0 

Certificado de participação em cursos apresentado com data anterior ao de colação de grau, 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 colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido 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. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

326 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 3,5 

Certificado de participação em cursos apresentado com data anterior ao de colação de grau, 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 colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido 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. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 
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CARGO: Professor Classe B Educação Física 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

297 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 0 

Candidato não apresentou a Certidão ou Certificado de Conclusão de 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 colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido 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. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

 

CARGO: Professor Classe B História 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

361 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 3,5 

Certificado de participação em cursos apresentado com data anterior ao de colação de grau, 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 colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido 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. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

343 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 3,5 

Certificado de participação em cursos apresentado com data anterior ao de colação de grau, 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 colação de grau  do curso de 
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 Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  

reconhecido 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. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

339  Candidato não classificado para a prova de títulos conforme item 3.5 do Edital. 
 

CARGO: Professor Classe B Matemática 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

374 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 4,5 

Candidato apresentou Certificado de participação em cursos não relacionado com o cargo pleiteado conforme 
dispõe o item 4.12.1.4  
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. 

372 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 3,0 

 Candidato apresentou Certidão de Tempo de Serviço com data anterior ao da Colação de Grau, 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 colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido 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. 

Os títulos são contados da data de colação de grau. 
 

CARGO: Professor classe B Ciências da Natureza 

Nº da 
Inscrição 

Pontos da 
Prova de 
Títulos 

JUSTIFICATIVA 

211 Solicitado: Candidato não apresentou a Certidão ou Certificado de Conclusão de curso contrariando o item 4.12.3 que 
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 1,0 

Obtido: 0 
transcrevemos abaixo: 
 
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12.1, só serão aceitos contados da data de colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido 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. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

215 
Solicitado: 

5,0 
Obtido: 4,0 

Candidato apresentou tempo de serviço com período inferior a uma ano, contrariando o item 4.12.1.5: 
 
4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado pelo qual está concorrendo. (um ano completo equivalente a 
um ponto) 
 

207 
Solicitado: 

4,0 
Obtido: 2,0 

Certificado de participação em cursos apresentado com data anterior ao de colação de grau, bem como certidão 
de tempo de serviço, 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 colação de grau  do curso de 
Licenciatura exigido para o cargo,  mediante apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso  
reconhecido 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. 
Os títulos são contados da data de colação de grau. 

 

Teresina – PI, 16 de Novembro de 2018  

 

Banca Avaliadora de Títulos 


