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ANÁLISE DAS PROVAS DE TÍTULOS DA PREFEITURA DE CORRENTE 

 
PI DOS CANDIDATOS QUE NÃO OBTIVERASM A 

PONTUAÇÃO SOLICITADA  

CARGO:

 
Arquiteto  

Nº da 
Inscrição 

Pontos da Prova 
de Títulos 

JUSTIFICATIVA 

206

 

Solicitado: 
Candidata não 

solicitou  

Obtido: 0

 

Candidata não apresentou Formulário Padrão para envio de Títulos. Títulos apresentados como Tempo 
de Serviço em cargos diferentes do pleiteado no concurso e participação em cursos com datas anteriores 
a 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  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.

 

CARGO:

 

Assistente Jurídico 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.733

 

Solicitado: 3,0

 

Obtido: 0,5

 

Candidata

 

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 apresentado através de Certidão como estagiaria em período anterior a conclusão do 
curso.

 

223

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0,5

 

Candidata

 

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 
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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).

 

257

 

Solicitado: 5,5

 

Obtido: 0

 
Candidato não classificado para prova de títulos conforme estabelecido no item 3.7 do Edital que 
transcrevemos abaixo:

 

3.1.

 

A Prova Prática e a Prova de Títulos serão aplicadas somente aos candidatos que forem 
classificados até 2 (duas) vezes o número de vagas oferecidas no Anexo I deste Edital.

 

2.735

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0,5

 

Candidato apresentou 1 (um) Certificado de participação em cursos que vale meio ponto conforme item 
4.12.1.4 do edital.

 

CARGO:

 

Assistente Social 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

283

 

Solicitado: 5,5

 

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).

 

CARGO:

 

Biólogo  
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

1.974

 

Solicitado: 4,0

 

Obtido: 0

 

Candidato apresentou Títulos com datas anteriores 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  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.

 

1.988

 

Solicitado: 2,0

 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos com data anterior a da Conclusão do Curso, 
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Obtido: 1,0

 
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).

 

CARGO:

 

Enfermeiro 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.056

 

Solicitado: 2,0

 

Obtido: 0,5

 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos data anterior a conclusão do curso em 
desacordo com 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  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.

 

Tempo de serviço apresentado inferior a 1 ano e Tempo de Serviço no Colégio Mercendário São José como 
Professora..

 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo (um ano completo equivalente 
a um ponto)

 

2.011

 

Solicitado: 2,0

 

Obtido: 0,0

 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos data anterior a conclusão do curso em 
desacordo com 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  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.

  

Tempo de Serviço apresentado através de Declaração contrariando o item 4.12.2 do Edital conforme 
transcrevemos abaixo:

 

4.12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante apresentação deCertidão 
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de Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII 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 válida 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.

 

2.039

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0,5

 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos data anterior a conclusão do curso em 
desacordo com 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  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.

 

2.042

 

Solicitado: 2,0

 

Obtido: 1,0

 

Candidato apresentou certificado de participação em cursos data anterior a conclusão do curso em 
desacordo com 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  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.

 

2.028

 

Solicitado: 0,5

 

Obtido: 0

 

Candidato não concluiu o curso

 

2.044

 

Solicitado: 3,0

 

Obtido: 1,0

  

Candidato apresentou Atestado de Matrícula no curso de Pós-Graduação com previsão de término em 
2015. Título Incompleto.

 

Certificado de Participação em Cursos com datas anteriores a 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  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.

 

2.045

 

Solicitado: 5,0

 

Candidato não apresentou  Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com  item 4.12.3
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Obtido: 0

 
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  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.

 

CARGO:

 

Engenheiro Agrônomo 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.114

 

Solicitado: 1,5

 

Obtido: 1,0

 

Candidato solicitou pontuação acima do estabelecido no item 4.12.1.4.

 

2.103

 

Solicitado: 5,5

 

Obtido: 3,0

 

Candidato apresentou Declaração de Pós-Graduação em fase de conclusão. Título não válido.

 

Certificado de Participação em cursos com mais de 5 (cinco) anos, contrariando 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.

 

CARGO:

 

Fiscal de Tributos 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.136

 

Solicitado: 1,0

 

Obtido: 0

 

Candidato apresentou comprovação de Tempo de Serviço em cargo

 

diferente ao pleiteado contrariando o 
item 4.12.1.5 do Edital que transcrevemos abaixo: 

 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo (um ano completo equivalente a um 
ponto)

 

2.138

 

Solicitado: 4,0

 

Obtido: 0

 

Candidato apresentou comprovação de Tempo de Serviço em cargo diferente ao pleiteado contrariando o 
item 4.12.1.5 do Edital que transcrevemos abaixo: 

 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo (um ano completo equivalente a um 
ponto)

 

2.141

 

Solicitado: 3,0

 

Candidato solicitou pontuação em Participação de Curso acima do estabelecido no item 4.12.1.4. 
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Obtido:

 
2,0

 
Candidato solicitou 4 pontos sendo que a pontuação máxima é de 1 (um) ponto no item,

 
2.148

 
Solicitado: 3,5

 
Obtido: 0,5

 
Candidato apresentou comprovação de Tempo de Serviço em cargo diferente ao pleiteado contrariando o 
item 4.12.1.5 do Edital que transcrevemos abaixo: 

 

4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo pelo qual está concorrendo (um ano completo equivalente a um 
ponto)

 

CARGO:

 

Fisioterapeuta 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.151

 

Solicitado: 5,0

 

Obtido: 2,0

 

Candidato solicitou pontuação em Participação de Curso acima do estabelecido no item 4.12.1.4. 
Candidato solicitou 4 pontos sendo que a pontuação máxima é de 1 (um) ponto no item,

 

CARGO:  Médico 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.167

 

Solicitado: 2,0

 

Obtido: 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.

 

CARGO :Médico Veterinário 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.181

 

Solicitado: 7,0

 

Obtido: 1,0

 

Candidato apresentou uma Declaração como aluno de Pós-Graduação e não apresentou comprovação do 
Mestrado e Tempo de Serviço.

 

2.177

 

Solicitado: 0,5

 

Obtido: 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).

 

2.184

 

Solicitado: 2,0

 

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:

 

http://www.consep-pi.com.br


.  

Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte 

 

Salas 309 e 310 

 

CEP 64000-290 
Centro Teresina 

 

PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 CNPJ 03.223.316/0001-30 
www.consep-pi.com.br 

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).

 

CARGO:

 

Nutricionista 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.484

 

Solicitado: 0,5

 

Obtido: 0

 

Candidato apresentou Declaração que está cursando o 7º período do curso Bacharelado em Nutrição 
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  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.

 

CARGO Odontólogo 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.490

 

Solicitado: 4,0

 

Obtido: 1,5

 

Candidato apresentou 1 (um) Certificado de participação em cursos e dois Contratos de Prestação de 
Serviços, contrariando o disposto no 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 VIII 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 válida 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.

 

CARGO:

 

Psicólogo 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 
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2.559

 
Solicitado: 3,0

 

Obtido: 0,0

 
Candidato não apresentou  Certidão ou Certificado de conclusão do curso em desacordo com  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  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.

 

CARGO:

 

Zootecnista 
Nº da 

Inscrição 
Pontos da Prova 

de Títulos 
JUSTIFICATIVA 

2.697

 

Solicitado: 3,0

 

Obtido:1,

 

0

 

Candidato solicitou pontuação acima do estabelecido no item 4.12.1.4.

 

2.694

 

Solicitado: 5,0

 

Obtido: 0

 

Pós-Graduação: Candidato apresentou DECLARAÇÃO que está fazendo Pós-Graduação. Título não válido.

 

Certificados de participação em cursos com mais de 5 (cinco) anos contrariando o item 4.12.1.4 do Edital 
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.

 

Tempo de Serviço: Candidato apresentou DECLARAÇÃO de Tempo de Serviço contrariando o 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 deCertidão 
de Tempo de Serviço conforme modelo constante no Anexo VIII 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 válida 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.
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Teresina 

 
PI, 1º

 
de Dezembro de 2014

  

Banca Avaliadora de Títulos 
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