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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO 
MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SÃO VICENTE FERRER - MA 

 

Cargos: Professor e Psicopedagogo 
Nº da 

Inscrição 
Recursos Resultado dos Recursos 

1840 

 

Candidato(a) informa que seu nome não 

consta na relação de títulos, sendo que 

apresentou todos os documentos de 

acordo com o edital e não teve 

pontuação. 

INDEFERIDO: Candidato(a) apresentou 3 (três) documentos a saber: Certidão de Tempo de 

Serviço, 1 (um) Certificado de Participação em Curso1 (uma) Declaração de Participação em 

Curso e 1 (uma) Declaração de Participação na Formação de Professores, deixando de 

apresentar a Certidão ou Certificado de conclusão do curso.  O Edital é claro quando solicita  a 

Certidão ou Certificado de Conclusão do curso para que a Banca confirmasse se o candidato era 

habilitado para o cargo, sendo que este documento deveria ser enviado junto com os títulos 

conforme 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. 

1761 

Candidato(a) informa que entregou 

documentos referentes a certificados e 

declarações e histórico escolar por não 

ter recebido diploma, e não teve 

pontuação. 

INDEFERIDO:  Os Títulos conforme o item 4.12.3 do Edital são avaliados após a conclusão do 

curso e o(a) candidato(a) com o Histórico Escolar não apresentou essa data. O Edital é claro 

quando solicita  a Certidão ou Certificado de Conclusão do curso que deveria ser enviado junto 

com os títulos.  

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. 

2321 

Candidato(a) informa que juntou títulos 

referente a uma pós-graduação e dois 

cursos de formação continuada de 40 

horas e não teve pontuação. 

INDEFERIDO: Candidato(a) apresentou 3 (três) documentos a saber: Certificado de Pós-

Graduação e 2 (dois) Certificados de Participação em Cursos, deixando de apresentar a Certidão 

ou Certificado de conclusão do curso.  O Edital é claro quando solicita  a Certidão ou Certificado 

de Conclusão do curso para que a Banca confirmasse se o candidato era habilitado para o cargo, 
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 sendo que este documento deveria ser enviado junto com os títulos conforme 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. 

1972 

Candidato(a) alega que entregou todos 

os documentos conforme edital e não 

teve pontuação. 

INDEFERIDO: Candidato(a) apresentou 3 (três) documentos a saber: Certidão de Tempo de 

Serviço e 2 (dois) Certificados de Participação em Cursos, deixando de apresentar a Certidão ou 

Certificado de conclusão do curso.  O Edital é claro quando solicita  a Certidão ou Certificado de 

Conclusão do curso para que a Banca confirmasse se o candidato era habilitado para o cargo, 

sendo que este documento deveria ser enviado junto com os títulos conforme 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. 

1799 

Candidato(a) alega que apresentou todos 

os documentos autenticados conforme o 

edital e não teve pontuação. 

INDEFERIDO: Candidato(a) apresentou 4 (quatro) documentos a saber: Certidão de Tempo de 

Serviço e 3 (três) Certificados de Participação em Cursos, deixando de apresentar a Certidão ou 

Certificado de conclusão do curso.  O Edital é claro quando solicita  a Certidão ou Certificado de 

Conclusão do curso para que a Banca confirmasse se o candidato era habilitado para o cargo, 

sendo que este documento deveria ser enviado junto com os títulos conforme 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. 

1866 

 

Candidato(a) alega que entregou títulos 

referentes a 5 pontos e teve pontuação 

menor e solicita a revisão da pontuação 

de seus títulos. 

INDEFERIDO: Ao atender a solicitação do candidato, os Membros da Banca Avaliadora 

constataram a ausência da Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso conforme estabelece 

no item 4.12.3 do Edital que transcrevemos abaixo na integra: 
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 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. 

 

Diante desta constatação e sem a banca ter a Certidão ou Certificado para saber a data de 

conclusão do curso para avaliação dos títulos e por não atender as normas do edital, o(a) 

candidato(a) passa a ter a nota zero na prova de títulos 

2144 

Candidato(a) alega que apresentou 

títulos que lhe renderiam 10 pontos, e 

somente teve a pontuação referente a 4 

pontos. 

INDEFERIDO: Candidato(a) apresentou 7 (sete) certificados de participação em cursos, sendo 

que de acordo com o item 4.12.1.4 a pontuação máxima é de 1 (um) ponto. Quanto ao Tempo 

de Serviço de acordo com item. 4.12.1.5 o tempo máximo a ser considerado é de 3 (três) anos  

sendo um ponto por cada  ano e a pontuação máxima é de 3 (três) pontos.  

1755 

Candidato(a) informa ter apresentado 

títulos de pós-graduação e tempo de 

serviço referente a 3 pontos, o que lhe 

daria 4 pontos 

DEFERIDO: Na análise inicial dos documentos a Banca Avaliadora ao analisar o Diploma do 

Candidato verificou que o mesmo estava como Licenciado em Ciências e não observou o 

histórico escolar que consta “Ciencias Habilitação em Matemática” motivo pelo qual não 

pontuaram o candidato. Após a revisão foi feita a nova análise dos Títulos e  o candidato passa 

obter 4 (quatro) pontos.   

1689 

Candidato(a) alega que os títulos 

apresentados devem ser pontuados 

como experiência profissional. 

INDEFERIDO: Candidato não apresentou Tempo de Serviço no cargo que estava concorrendo 

(Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Língua Portuguesa) de acordo com o item 

4.12.1.5 do edital que transcrevemos abaixo: 
4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, pelo qual está concorrendo. (um ano 

completo equivalente a um ponto).  

2191 

Candidato(a) solicita a reavaliação de 

seus Títulos e dos títulos do candidato de 

inscrição 2184. 

DEFERIDO PARCIALMENTE: De acordo com edital item. 4.12.1.5   o tempo máximo para 

comprovação de Tempo de Serviço é 3 (três) anos sendo 1 (um) ponto por ano comprovado e a 

pontuação máxima é de 3 (três) pontos. Quanto a participação em cursos, cada Certificado vale 

0,5 (meio) ponto e pontuação máxima 1 (um)  ponto. Quanto  analise solicitada pelo candidato, 

foram reavaliados os títulos do candidato 2184 e os mesmos foram corrigidos (zerados) 

porque foi constatado que a comprovação de Tempo de Serviço foi em cargo diferente(Diretor 

Adjunto) ao que o candidato está concorrendo não atendendo ao disposto no item 4.12.1.5 do 

Edital que transcrevemos abaixo:  
4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, pelo qual está concorrendo. (um ano 

completo equivalente a um ponto). 
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2184 

Por solicitação de candidato foi feita a 

reavaliação dos Títulos do(a) 

candidato(a), sob a alegação de que a 

comprovação de Tempo de Serviço não 

está de acordo com o item 4.12.1.5 

DEFERIDO: Atendendo a solicitação de candidato(a) , foram reavaliados os títulos do candidato 

2184 e os mesmos foram corrigidos (zerados) porque foi constatado que a comprovação de 

Tempo de Serviço foi em cargo diferente(Diretor Adjunto) ao que o candidato está concorrendo 

( Professor de 1º ao 5º ano) não atendendo ao disposto no item 4.12.1.5 do Edital que 

transcrevemos abaixo:  
4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado, pelo qual está concorrendo. (um ano 

completo equivalente a um ponto). 
 

 

 

 

Teresina – PI, 13 de novembro de 2015 

 

 

Banca Avaliadora de Títulos 


