PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO
RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS
Inscrição

336

275

Nome

José Nilson da Silva
Joao Francisco Fontes Caminha

Pontuação
Solicitada
Não
apresentou
formulário
de títulos
5,0
1,0

Pontuação
Obtida
0,0

5,0

0,0

5,0
2,5
5,0

5,0
2,0
0,0

5,0
0,0

Vilmária Quaresma Lima Praça

194
398
431

Maria Danielle Vieira da Silva
Lucélia de Moura Luz Silva
Kássia da Costa Cardoso

409

Valdeira Soares Dias

Justificativa
4.12.4. O candidato deverá, obrigatoriamente, utilizar o formulário constante no Anexo
VIII para envio de títulos, sob pena de não serem acatados.

Candidato apresentou Certificados de participação em cursos com datas anteriores a
conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado.
Não apresentou o Certificado de Conclusão do curso conforme item 4.12.3.
4.12.3. Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado.
Pontuação de participação cursos solicitado acima do previsto no item 4.12.1.4 do edital
Não apresentou o Certificado de Conclusão do curso exigido para o cargo (Ensino
Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia/ Normal Superior) conforme item 4.12.3.
4.12.3. Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado.
375

214
411
280
395
422

357
329
282
193
407

Marcia Barbosa de Lima

Euziana Coelho dos Santos
Maria Lucileide Silva Ferreira
Ronyvon Rodrigues da Silva
Simone Tavares da SIlva
Sidilene Barros de Sousa

Francisca Eriodene de M. Barros S.
Daniela Barbosa Sousa e Silva
Joanita de Oliveira Silva
Rosicleide Magalhães Rodrigues
Dalila Maria de Sousa

5,0
4,0

5,0
1,0

5,0
7,0
2,4
5,0
5,0

5,0
7,0
2,0
5,0
4,0

4,5
5,0
4,5
1,0

4,0
5,0
3,5
0,0

Não apresentou o Certificado de Conclusão do curso conforme item 4.12.3.
4.12.3. Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado.

Tempo de serviço fracionado em desacordo com o edital
Candidato apresentou Certificados de participação em cursos com datas anteriores a
conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado.
Tempo de serviço fracionado em desacordo com o edital
Candidato comprovou 2 anos de tempo de serviço
Não apresentou o Certificado de Conclusão do curso conforme item 4.12.3.

314
301

204
333

394

Maria Caroline da Luz Sousa
Maurícia Nerez da Silva Sousa

Bruno Afonso Borges de Sousa Silva
Marinalva Araújo de S Rodrigues

Maria da Guia do Nascimento

1,0

0,0

5,0
1,0

5,0
0,0

2,0
4,4

2,0
1,0

4.12.3. Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado
Candidato apresentou Certificados de participação em cursos com datas anteriores a
conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado.
Candidato apresentou Certificados de participação em cursos com datas anteriores a
conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado.
Candidato apresentou Certificados de participação em cursos e tempo de serviço com
datas anteriores a conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado
196

361

335
223

359
286

Lucicleide Rodrigues Nonato

7,0
5,0

7,0
1,0

4,3

1,0

5,0
5,0

5,0
1,0

7,0

7,0

Maria da Natividade Luz de Oliveira

Rafaela Rodrigues da Silva
Artenísia De Moura Dias Régirro

Adriana Dias de Carvalho Silva
Carlos Henrique Ferreira De Araujo

Candidato apresentou Certificados de participação em cursos e tempo de serviço com
datas anteriores a conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado
Candidato apresentou Certificados de participação em cursos e tempo de serviço com
datas anteriores a conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado
Candidato apresentou Certificados de participação em cursos e tempo de serviço com
datas anteriores a conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado

379
305

240

292

372
246
262

Hélio Solano de Carvalho
Maria do Espírito Santo Costa

2,5
5,0
3,0

3,0
5,0
1,0

1,0

0,0

1,5

0,0

2,0
4,0

2,0
3,0

Edmar Silva de Holanda

Rosângela Pereira da Costa

Vanderleia Fernandes de Sousa
Odilo Manoel da Silva
Joilson Fernandes de Sá

Tempo de serviço não apresentado conforme item 4.12.2 do Edital.
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 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 Avaliado da CONSEP. No caso de Cooperativas, os candidatos
Cooperados deverão apresentar a Ata que comprove tal situação. Não serão aceitos
DECLARAÇÕES como comprovação de Tempo de Serviço.
Candidato apresentou Certificados de participação em cursos com datas anteriores a
conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado
Candidato apresentou Certificados de participação em cursos com datas anteriores a
conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado
Candidato apresentou Certificados de participação em cursos com datas anteriores a

192
313

295

256
360
300
403
245

Jhocassia Ribeiro Feitosa
Francisca Elane da Costa Sousa

2,5
5,0
5,0

2,0
5,0
1,0

5,0

1,0

3,0
4,0
4,0
2,5

3,0
4,0
4,0
0,5

Chagleuton Pereira das chagas

Cleidiane Hosana Passos
Joanilene da Silva
Edna Lacerda de Sousa
Paula Fernanda Lisboa da Silva
Conceição de Maria Campelo dos
Santos

conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado
Tempo de serviço fracionado em desacordo com o edital
Não apresentou o Certificado de Conclusão do curso conforme item 4.12.3.
4.12.3. Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado
Candidato apresentou Certificados de participação em cursos e tempo de serviço com
datas anteriores a conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado

Tempo de serviço não apresentado conforme item 4.12.2 do Edital.
4.12.2. A comprovação do tempo de serviço no cargo ou emprego será mediante

185

311

319
228
261

362

2,0

0,0

5,0

1,0

4,0

0,0

2,0
2,0
4,0

2,0
2,0
0,0

Letícia Vieira Moura

Tania Patricia De Oliveira Leite

Regina Celi Da Silva Borges
Alany Alves Nunes
Vicente Mendes Pereira Neto

Keila Maria Vieira Ramalho

apresentação de Certidão de Tempo de Serviço, conforme modelo constante no Anexo
VII, quando se tratar de órgão público e 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 Avaliado da CONSEP. No caso de Cooperativas, os candidatos
Cooperados deverão apresentar a Ata que comprove tal situação. Não serão aceitos
DECLARAÇÕES como comprovação de Tempo de Serviço.
Candidato não apresentou comprovação conclusão do curso de especialização ,
apresentado Declaração de que está cursando o primeiro semestre.
Certificados de participação em cursos com data anterior a colação de grau
Não apresentou o Certificado de Conclusão do curso conforme item 4.12.3.
4.12.3. Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado
Não apresentou o Certificado de Conclusão do curso conforme item 4.12.3.
4.12.3. Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado

Candidato apresentou Certidão de Conclusão do Curso de Pedagogia sem constar data de
conclusão impossibilitando a banca de avaliar os títulos conforme a primeira parte do
item 4.12.3.

4.12.3. Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado.
239
306
271

Railane Da Silva Sousa
Maria da Conceição Barbosa de O.
Rodrigues
Maria Lidiane V. de O. Costa

231
197

Railson Silva França
Samara Ferreira de Carvalho Oliveira

294

Romilson Pereira da Silva

4,0
5,0

4,0
5,0

9,0
2,0

5,0
1,0

6,5
5,0

5,0
1,0

Participação em cursos limitado a 1,0 ponto. Candidato solicitou 5 pontos.
Tempo de serviço não apresentado conforme item 4.12.2 do Edital.
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 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 Avaliado da CONSEP. No caso de Cooperativas, os candidatos
Cooperados deverão apresentar a Ata que comprove tal situação. Não serão aceitos
DECLARAÇÕES como comprovação de Tempo de Serviço.
Participação em cursos limitado a 1,0 ponto. Candidato solicitou 1,5 pontos a mais
Candidato apresentou Certificados de participação em cursos e tempo de serviço com
datas anteriores a conclusão do curso contrariando o item 4.12.3 do edital.
4.12.3 Os títulos de que tratam 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 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 ou por
servidor público municipal devidamente autorizado

308
391

Márcia Duarte da Silva
Mayla Sabrina Moraes Rodrigues

5,0

3,0

1,0

1,0

Candidata não apresentou Certidão de Tempo de Serviço conforme previsto no item
4.12.2 do edital.
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 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 Avaliado da CONSEP. No caso de Cooperativas, os candidatos
Cooperados deverão apresentar a Ata que comprove tal situação. Não serão aceitos
DECLARAÇÕES como comprovação de Tempo de Serviço.

OBSERVAÇÃO: As candidatas Márcia Duarte da Silva e Mayla Sabrina Moraes Rodrigues após a publicação dos email recebidos se manifestaram que seus nomes não
estavam na relação dos emials recebidos e posteriormente foi constatado que eles foram enviados dentro do prazo.

Teresina – PI, 19 de Dezembro de 2019

Banca Avaliadora de Títulos

