
   
EDITAL DE CONCURSO 01/2010 ANEXO VII  

DETALHAMENTO DA PROVA TÍTULOS  

1) Após a divulgação dos resultados da Prova Objetiva, no prazo estipulado por Edital, os candidatos que lograram 
aprovação, deverão apresentar os títulos para concorrer a esta etapa.  

2) Essa Prova será somente classificatória, com no máximo 10 (dez) pontos, sendo que o candidato 
aprovado/habilitado que deixar de entregar seus títulos não terá somados os pontos correspondentes a essa etapa, 
mas não ficará eliminado do concurso, pela não-entrega.  

3) Poderão ser apresentados no máximo 10 títulos, cuja pontuação máxima a ser considerada, nesta prova, esta 
prevista no item 2 deste Anexo.  

4) GRADE DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS:  

4.1 Pós-graduação que tenha correlação com o cargo de inscrição em nível de:  

ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 
1,0 3,0 4,0 

  

5) Títulos sem conteúdo e/ou sem carga horária não serão válidos.  

6) O título deverá ser diploma, certificados de conclusão ou de participação, devidamente registrados e, para estes, 
não serão aceitas declarações ou atestados de conclusão do curso ou das respectivas disciplinas.  

7) Os documentos, em língua estrangeira, de cursos realizados, somente serão considerados quando traduzidos 
para a Língua Portuguesa, por tradutor juramentado e revalidados por instituição brasileira.  

8) Não serão pontuados títulos relativos a quaisquer serviços prestados, remunerados ou não, inclusive tempo de 
serviço público ou privado, estágios ou monitorias, bem como participação em cursos, simpósios, congressos, etc. 
como docente, palestrante ou organizador.  

9) O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar cópia do documento 
comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade.  

10) Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas.  

11) Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato, bem como 
encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter dupla pontuação, o candidato terá 
anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do candidato este será excluído do concurso, 
bem como não serão pontuados os títulos que excederem ao máximo em quantidade e pontos, conforme 
disposição supra.             



  
MODELO DE ENCAMINHAMENTO DOS TÍTULOS 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 01/08 - PROVA DE TÍTULOS  

Cargo:____________________________________________________Nº da inscrição: _____________  

Nome do candidato: ___________________________________________________________________  

RELAÇÃO DOS TÍTULOS ENTREGUES: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

QUANT. HISTÓRICO/RESUMO:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________  

Observação: Preencher em letra de forma ou digitar nos campos destinados ao candidato.  

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que possuo como requisito de habilitação para o cargo de 
_________________________ o curso: _____________________, cujo comprovante estou anexando à presente 
relação, estando ciente de que este não será utilizado para pontuação na prova de títulos.  

Data: ____/____/____     

Assinatura do candidato 


