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Aviso a todos os candidatos e 

Errata nº 002/2016 – Esclarecimentos acerca da prova de títulos 

 

 

I – A Comissão Organizadora do Concurso da Prefeitura Municipal de Picos-PI, PUBLICA as 

seguintes correções no Edital no que se refere às disposições da prova de títulos, ficando todas as demais 

disposições inalteradas. 

 

II – Ao mesmo tempo que a Comissão AVISA que os títulos deverão ser entregues, nos dias 16 e 

17 de novembro de 2016, de forma ALTERNATIVA: 

a) PRESENCIALMENTE, na Rua Marcos Parente, n 155, Centro, Picos/PI, no horário das 08 às 

12h e das 14 às 17h. Nessa hipótese, o candidato pode optar por entregar fotocópia autenticada 

dos documentos ou fotocópia simples com a apresentação do original para a equipe receptora. 

b) POR SEDEX com Aviso de Recebimento (AR): Para a sede do Instituto Machado de Assis, 

localizada na Rua Antônio Ubiratan Carvalho, nº 4290, Bairro Ininga, Teresina/PI, CEP 64.048-

395. Nesta modalidade, somente serão considerados títulos apresentados por meio de fotocópias 

autenticadas e a data de postagem até o dia 17/11/2016. Deve constar na parte externa o envelope 

“Títulos – Picos-PI”. 

 

III – E por ser de interesse de todos os candidatos participantes da prova de títulos, o IMA 

ESCLARECE que: 

a) As datas acima especificadas NÃO se aplicam ao cargo de Procurador Jurídico, que terão 

data de apresentação de títulos posteriormente divulgada e após o resultado definitivo da prova 

discursiva. 

b) Todos os títulos somente serão aceitos se autenticados, ou no cartório ou por autenticação da 

equipe que recebê-lo presencialmente a partir da apresentação dos originais. 

c) Todos os títulos somente serão considerados a partir da data de conclusão de curso. 

d) Os títulos somente serão contabilizados se guardarem pertinência direta e específica com a área 

para o qual o candidato está concorrendo, não bastando apresentação de títulos genericamente 

relacionados.  
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e) A data de abertura considerada para a correção de Participação em Cursos será a de reabertura 

– dia 21/04/2016, assim, somente serão considerados os cursos concluídos de 21/04/2012 até a 

data de hoje. 

f) Os títulos deverão ser, de forma alternativa, ou entregues pessoalmente no endereço acima ou 

enviados por SEDEX, não precisando o envio das duas vias. 

Sem mais para o momento e certos da compreensão de todos, colocando todos os canais de 

comunicação à disposição do IMA. 

 

Teresina, 09 de novembro de 2016.  

Comissão Organizadora do Concurso 
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NOVA REDAÇÃO DO ANEXO VI – COM CORREÇÕES 

 

ANEXO VI – DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS (SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR E DE PROFESSOR 

 

6.1.A – A avaliação de títulos terá caráter classificatório e serão convocados para a entrega de títulos os 

candidatos aos cargos de NÍVEL SUPERIOR E DE PROFESSOR os APROVADOS em sua 

totalidade e os CLASSIFICADOS em até 03 (três) vezes o número de vagas oferecidas neste edital para 

o cargo, considerando os critérios de desempates previstos para a última posição de classificação, mesmo 

que haja notas idênticas. Para os demais cargos, o certame se define com a aprovação na prova objetiva. 

6.1.1.A – No caso de só haver previsão de Cadastro de Reserva serão convocados os candidatos 

classificados até a 3ª (terceira) classificação. 

6.1.2.A – No caso do cargo de Procurador Jurídico, serão convocados os candidatos que 

ocuparem até a 20ª (vigésima) classificação do resultado da prova discursiva. 

6.2.A – Os candidatos ao cargo acima especificado não convocados para a entrega de títulos estarão 

automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 

6.3.A –A avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para o cargo especificado, valerá 10,00 

(dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. 

6.4.A – Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados 

os limites de pontos do quadro a seguir: 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE 

TÍTULO VALOR/TÍTULO 
VALOR 

MÁXIMO 

Certificado ou Declaração ou Certidão de conclusão de curso de 

PÓS-GRADUAÇÃO lato ou stricto sensu, em nível de 

especialização, acompanhado de histórico escolar, na área de 

formação específica do cargo a que concorre, com carga 

horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar presente). 

1,50/Pós-Graduação na 

Área de saúde 

2,00/Mestrado 

2,50/Doutorado 

(retificado) 

6,00 

(retificado) 

Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, 

desde que relacionados diretamente com o cargo pelo qual 

fez a opção no ato da inscrição com carga horária mínima de 80 

(oitenta) horas e datados nos últimos quatro anos, contados até 

a data da abertura das inscrições – data considerada: 21/04/2016. 

(Não são aceitos estágios de nenhum tipo) 

0,50 2,00 

Tempo de serviço no cargo pelo qual está concorrendo, por ano 

comprovado, desprezando as frações e não se computando 

tempos simultaneamente prestados, ainda que para 

entidades/órgãos diferentes. 

0,50 1,50 

Publicações   de  artigos   científicos,   desde   que relacionados 

diretamente com o cargo pelo qual fez a opção no ato da 

inscrição. 

0,50 0,50 

TOTAL 10,00 
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CARGOS DE PROFESSOR E DEMAIS CARGOS NÍVEL SUPERIOR 

TÍTULO VALOR/TÍTULO 
VALOR 

MÁXIMO 

Certificado ou Declaração ou Certidão de conclusão de curso 

de PÓS-GRADUAÇÃO  (1,00)  e  ou  MESTRADO  (2,00),  

em  nível  de especialização,  acompanhado  de  histórico  

escolar,  na  área  de formação  específica  do  cargo  a  

que  concorre,  com  carga horária  mínima  de  360  horas  

(carga  horária  deve  estar presente). 

1,50/Pós-Graduação na 

Área de formação 

específica 

2,00/Mestrado 

2,50/Doutorado 

(retificado) 

6,00 

(retificado) 

Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, 

Treinamentos, desde que relacionados diretamente com o 

cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga 

horária mínima de 80 (oitenta) horas e datados nos últimos 

quatro anos, contados até a data da abertura das inscrições – 

data considerada: 21/04/2016. (Não são aceitos estágios de 

nenhum tipo) 

0,50 2,00 

Tempo de serviço no cargo pelo qual está concorrendo, por 

ano (ANO LETIVO, no caso de Professor) comprovado, 

desprezando as  frações  e  não  se  computando  tempos  

simultaneamente prestados, ainda que para entidades/órgãos 

diferentes. 

0,50 1,50 

Publicações de artigos científicos, desde que relacionados 

diretamente  com  o  cargo  pelo  qual  fez  a  opção  no  ato  

da inscrição. 

0,50 0,50 

TOTAL 10,00 

 

6.5.A – Receberá pontuação zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo, no horário e 

no local estipulados no presente edital de convocação para a avaliação de títulos. 

6.5.1.A – Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data 

de Graduação, de forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE 

GRADUAÇÃO E DO SEU RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena dos títulos 

não serem contabilizados. 

6.5.2.A – Os títulos somente serão considerados a partir da data de colação de grau do curso, 

sendo obrigatória a apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso no conste 

tal informação, sob pena de ter pontuação zerada. 

6.5.3.A – Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão 

expedidor, carimbo e assinatura do responsável e data, bem como a devida autenticação em 

cartório. 

6.5.4.A – Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a Curso de Especialização, 

o candidato deverá comprovar que o curso de especialização foi realizado de acordo com as 

normas do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES Nº 1, de 03 de abril de 2001). 

Caso não seja comprovado que o curso de especialização atendeu às normas do Conselho 

Nacional de Educação (Resolução CNE/CES N.ºCES n.º 1, de 03 de abril de 2001), o título não 

será considerado. 

6.5.4.1.A – NÃO serão considerados cursos ainda não concluídos, não importa quão próximo 

disso possa estar. Nem mesmo em caso de faltar apenas a apresentação do Trabalho de 

Conclusão do Curso. 
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6.5.4.2.A – O curso deve guardar RELAÇÃO DIRETA com o cargo para o qual está 

concorrendo e com os requisitos necessários da função, bem como as atribuições do cargo . 

 

6.5.5.A – Para receber a pontuação relativa ao curso de capacitação, deve esta ser comprovada 

por intermédio de fotocópias autenticadas das capacitações específicas, expedidas por entidades 

reconhecidas pelo MEC/Conselho Estadual de Educação, Instituições públicas, privadas ou 

filantrópicas reconhecidas por lei. Ademais, é necessário que a carga horária e a data de conclusão 

do curso constem no documento apresentado, de forma clara e legível. 

6.5.6.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo será mediante apresentação de: 

a) Quando o empregador for Órgão Público (Prefeituras Municipais, Governos do Estado, 

Órgãos da União, empresas públicas, autarquias, fundações públicas): Certidão de Tempo 

de Serviço, onde conste data de entrada e de saída, cargo ou função desempenhada, e seja 

assinada por autoridade competente, com timbre e carimbo do órgão. Nesta hipótese não serão 

aceitos outras formas como cópia de portaria de nomeação, cópia de contracheque, cópia de 

contrato celebrado com a Administração Pública, cópia de termo de posse ou outros que não 

sejam Certidão de Tempo de Serviço. 

b) Quando o empregador for de iniciativa privada: Somente, cópia do contrato constante na 

carteira de trabalho. Nesta hipótese, não serão aceitos declarações ou certidões para comprovação 

de tempo de serviço. 

6.5.6.1.A – Somente serão aceitas comprovações de Tempo de Serviço quando no 

documento houver clara referência ao exato cargo para o qual o candidato está concorrendo, 

não sendo suficiente apenas referência ao cargo genérico. Como exemplo, ao concorrer para 

o cargo de “Professor de História”, não basta apenas referência ao cargo de “Professor”. 

6.5.7.A – A comprovação da publicação de artigos poderá ser feita por meio de cópia: 

a) de certificado, atestado ou declaração dos responsáveis pelo evento (seminários, congressos, 

simpósios ou outros), devidamente assinados, no caso de apresentação do artigo; 

b) da folha de rosto da publicação (frente e verso), contendo o título do trabalho, o nome do órgão 

que o publicou, nome do (s) autor (es), bem como o local e a data de sua publicação, no caso de 

publicação em livros; 

c) das páginas nas quais o artigo tenha sido publicado, com os dados do respectivo periódico, em 

que conste também a data, no caso de publicação em revistas ou órgãos de imprensa; 

d) Em caso de publicação de livro, a comprovação deverá ser feita por meio de cópia da capa, 

em que conste o título do livro e o(s) nome(s) do(s) autor (es), e de cópia da página da catalogação 

bibliográfica. 

e) Serão aceitos comprovantes de publicações em anais de congressos, seminários, simpósios e 

afins e em revistas eletrônicas, desde que observado o disposto nas alíneas a, b e c deste item. 

6.6.A – No ato de entrega dos títulos, que se dará na sede da Administração Pública Municipal OU por 

meio de envio para SEDEX para o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, no endereço que o item IV, deste 

Edital, nos dias especificados no cronograma de execução do certame, o candidato deverá preencher e 

assinar o formulário a ser fornecido pela Administração ou disposto no site da INSTITUIÇÃO, no qual 

indicará a quantidade de títulos apresentados. Juntamente com esse formulário deverá ser apresentada uma 

cópia, autenticada em cartório, de cada título declarado. 

6.6.1.A – O candidato poderá levar os documentos originais junto com suas respectivas cópias 

para serem autenticadas pelo funcionário que estiver recebendo a documentação. Os documentos 

(cópias) entregues não serão devolvidos. 

6.6.2.A – Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos entregues 

por terceiros, mediante apresentação de documento de identidade original do procurador e de 

procuração simples do interessado, acompanhada de cópia legível do documento de identidade 

do candidato. 

6.7.A – Não serão recebidos documentos originais. 
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6.7.1.A – NÃO é necessário o envio de: Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, 

comprovante de residência, cópia do RG e CPF ou demais documentos pessoais, cópia do Título 

de eleitor ou comprovante de eleição, cópia de carteira de reservista. 

 

6.8.A – Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também, os emitidos via fax, páginas eletrônicas ou 

outras formas que não àquelas exigidas neste edital. 

 

6.9.A – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


