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AVISO A TODOS OS CANDIDATOS – CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DA 
PROVA DE TÍTULOS – REAVALIAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS 

ORIGINALMENTE PUBLICADOS NO EDITAL 

 

Considerando os termos da reunião do IMA com a representante da 1ª Promotoria de 

Justiça de Picos, no dia 19/12/2016, em que foram deliberados pontos divergente quanto à Errata, 

publicada em 07/12/2016; 

 

Em respeito ao princípio da segurança jurídica e da vinculação aos termos do instrumento 

convocatório e buscando ser justo com os candidatos que se prepararam para a Prova de Títulos 

baseados nos termos do Edital Retificado; 

 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Picos, 

RESOLVE:  

a) ANULAR as modificações previstas por meio da Errata publicada em 07/12/2016; 

b) AVISAR que a pontuação da prova de títulos volta a ser a prevista originalmente 

no Edital Retificado, ou seja: 

b.1 – A pontuação relativa à Pós-Graduação é de 1,00 (um) ponto por título. 

b.2 – A pontuação relativa ao Mestrado é de 2,00 (dois) pontos por título. 

b.3 – A pontuação relativa aos artigos científicos é de 1,00 (um) ponto por título. 

c) Tendo em vista os termos do presente aviso, em que os critérios de avaliação 

retornaram aos originalmente dispostos, PUBLICAR, na data de hoje, o Resultado 

Preliminar da Prova de Títulos para todos os cargos de Nível Superior e Professor. 

d) AVISAR a todos os candidatos que terão os dias 11 e 12/01/2017 para recorrerem 

do Resultado publicado hoje, por meio do e-mail ima.picos2015@outlook.com, 

sendo que os recursos anteriormente enviados continuam válidos e não necessitam 

ser reenviados. 

 

Sem mais para o momento. 

 

Teresina, 10 de janeiro de 2017. 

Comissão Organizadora do Concurso 
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CRITÉRIOS PARA A CORREÇÃO DE TÍTULOS  

 

 

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). 

1,00/Pós-Graduação na 

Área de saúde 

2,00/Mestrado 

2,50/Doutorado 

 

5,50 

 

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: 12/05/2015. (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. 
1,00 1,00 

TOTAL 10,00 

 

 

 
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 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). 

1,00/Pós-Graduação na 

Área 

2,00/Mestrado 

2,50/Doutorado 

 

5,50 

 

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: 12/05/2015. (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. 

1,00 1,00 

TOTAL 10,00 

 

 


