
 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, Compromisso e Competência 
 

 
 

FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS (juntada obrigatória independente da forma 
de apresentação dos títulos) 

 

Candidato (a)  
Inscrição  
Cargo  
Código do Cargo  
Data de Colação de 
Grau (Termo Inicial da 
Contagem dos Títulos 

 _____/______/__________ 

 

-----------------------------------------------PROTOCOLO DE ENTREGA--------------------------------------------- 

(A ser preenchido pela pessoa responsável pelo Recebimento, em caso de entrega presencial ou pelo 

próprio candidato em caso de envio pelos Correios) 

Nº  de Folhas Entregues  
Data de Entrega  
Assinatura do Recebedor  

 

-----------------------------------------------PRETENSÃO DE PONTUAÇÃO----------------------------------------------- 

(A ser preenchido pelo candidato) 
 

Título Valor/Título Valor 

Almejado 

Diploma, declaração ou certidão de Conclusão de Curso 
Superior. 

JUNTADA 

OBRIGATÓRIA  
Entregue:  (   )SIM  (   ) NÃO 
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 

2,00/Mestrado 

2,50/Doutorado 

(Max: 6,00) 

 

Entregue:  (   )SIM  (   ) NÃO 
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 

(Max: 2,00) 

 

Entregue:  (   )SIM  (   ) NÃO 
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 

(Max: 1,50) 

 

Entregue:  (   )SIM  (   ) NÃO 
Publicações de artigos científicos, desde que relacionados 
diretamente com o cargo pelo qual fez a opção no ato da 
inscrição. 

0,50 

(Max: 0,50) 

 

Entregue:  (   )SIM  (   ) NÃO 
TOTAL  

 

 



 

Observações: 

01 – 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 
qual o candidato está concorrendo, sob pena de ter pontuação zerada. 

 
02- É OBRIGATÓRIA a juntada do formulário de títulos em anexo a este aviso, bem 

como seu correto preenchimento. 
 
03 – 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. 

 
04 – Na categoria “TEMPO DE SERVIÇO”: 
a) NÃO serão aceitos como títulos: Termo de Posse, Portaria de Nomeação, 

Contrato celebrado com a Administração, Cópias de Contracheques e outros que 
não sejam os especificados no Edital. 

b) Somente serão aceitas comprovações de Tempo de Serviço quando no 
documento houver clara referência ao exato cargo para o qual o candidato está 
concorrendo. 

c) Para os cargos de Professor, o “ano” que deve ser comprovado é “ano letivo”, mas 
serão desprezadas frações de ano que não completem um ano letivo. 

 
05 – Na categoria “ESPECIALIZAÇÃO”: 
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. 
b) 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. 
 


