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CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO-PI 
ESCLARECIMENTOS ACERCA DO TESTE SELETIVO 

 
 

Objetivando esclarecer as principais dúvidas de alguns candidatos quanto ao 
procedimento do ato da inscrição e da entrega da documentação dos títulos; 

 
 
A Comissão Organizadora do Teste Seletivo edital nº 001/2016 da Prefeitura Municipal 

de Demerval Lobão resolve publicar o seguinte passo a passo: 
 

1º Realização da inscrição: 
 

O candidato que demonstrar interesse em participar do processo seletivo deverá 
primeiramente ler o edital, e após tomar conhecimento de todo o seu conteúdo deverá realizar 
sua inscrição via internet no site www.institutomachadodeassis.com.br imprimir e pagar o 
boleto nas agências da CEF ou casas lotéricas até o último dia de inscrição (10/03/2016), 
sendo este também o último dia para entrega dos documentos de títulos. 

 
2º Preencher a ficha de inscrição do ANEXO I do edital (página 07). 

 
 
3º Juntar todas as documentações  (originais e cópias) 

 

 

Documentos Pessoais 
 

 Fotocópia da Carteira de Identidade (RG); 
 Fotocópia do CPF 
 Comprovante de Residência 
 Currículo 
 Ficha de Inscrição do candidato  
 Comprovação do pagamento da taxa de inscrição  

 

Documentos de Títulos 
 

1. Declaração de instituição de ensino comprovando o candidato estar cursando no 
mínimo o 5º período de licenciatura plena na área de formação específica a que 
concorrer ou; 

2. Certificado ou Declaração de conclusão de curso de Licenciatura, acompanhado de 
histórico escolar, na área de formação específica a que concorre (carga horária deve 
estar presente). 

3. Certificado ou Declaração de conclusão de curso de PÓSGRADUAÇÃO, 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). 
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4. 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, sendo válidos apenas os últimos 
2 anos. 

 
4º Autenticação de Documentos 

 
Autenticar toda documentação em Cartório ou se preferir o candidato poderá levar os 
documentos originais junto com suas respectivas cópias para serem autenticadas pelo 
funcionário que estiver recebendo a documentação. 
 
 
5º Entrega de documentos. 

 
Entregar EXCLUSIVAMENTE na Sede da Secretaria Municipal de Educação em Cultura 
localizada na Rua Benedito Luís de Moraes n° 495, DEMERVAL LOBAO,  das 09h00min às 
12h00min e das 14h00min às 17h00min até o dia 10 de março de 2016. 

 
 
 
 
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefones disponibilizados 

no site, fale conosco ou e-mail ima.demervallobao2016@outlook.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

IMA 
Comissão Organizadora 
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