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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA 
 

AVISO Nº 005/2015  
TODOS OS CANDIDATOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Itupiranga ESCLARECE que, nos termos do Edital, a prova de títulos destina-se A TODOS 

OS CANDIDATOS DE NÍVEL SUPERIOR, ao mesmo tempo em que disponibiliza o 

formulário de entrega de títulos. 

Teresina, 08 de julho de 2015. 

Comissão Organizadora do Concurso 
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FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 

 

 

Candidato: ________________________________________________________________ 

 

Inscrição: _______ Cargo: ________________________ Código do Cargo: ____________ 

 

Título Valor/Título Valor 

Almejado 

Certificado ou Declaração de conclusão de curso de PÓS-
GRADUAÇÃO, em nível de especialização, acompanhado 
de histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas (carga 
horária deve estar presente). 

1,75  

Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 
MESTRADO, acompanhado de histórico escolar, na área de 
formação específica a que concorre. 

2,00  

Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 
DOUTORADO, acompanhado de histórico escolar, na área 
de formação específica a que concorre. 

2,00  

TEMPO DE SERVIÇO no cargo pelo qual está concorrendo, 
por ano comprovado, desprezando as frações e não 
contabilizando tempos de serviços simultaneamente 
prestados, mesmo que para empregadores diferentes.  

0,50/ano  

completo  

 

TOTAL  

 

Observações: 

01 – Não serão recebidos documentos originais. 

02 – Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também, os emitidos via fax, 

páginas eletrônicas ou outras formas que não àquelas exigidas neste edital. 

03 – Todas as modalidades de títulos somente serão consideradas a partir da data 

de conclusão do curso, mediante apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou 

Certificado de Conclusão do Curso pelo qual o candidato está concorrendo. 


