INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO – PI
CONVOCAÇÃO PARA A ENTREGA DE TITULOS
Seguindo a recomendação do Ministério Público Estadual, que buscou uma interpretação
extensiva do Edital frente ao resultado publicado anteriormente;
Considerando os termos do Edital, em especial os termos trazidos no item 7.1, letras “a”, “b” e
“c” e 7.2;
Prezando pelo princípio maior da ampla concorrência – razão maior de um certame público;
A Comissão Organizadora do Teste Seletivo de União, no uso de suas atribuições
legais RESOLVE:
01 – CONVOCAR OS CANDIDATOS que, possuem condição de CLASSIFICADO NO TESTE
SELETIVO para a entrega dos títulos, conforme as regras do Anexo VI do Edital. Deverá
entregar título o candidato que :
a) Ao final da prova objetiva, tiver feito, no mínimo: 50% (cinquenta por
cento) do total de pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da
prova escrita objetiva.
b) 40% (quarenta por cento) do total de pontos da prova de conhecimentos
específicos.
c) Não zerar nenhuma das disciplinas que compõem a prova objetiva.
02 – Os candidatos que apresentaram os títulos anteriormente terão sua pontuação
aproveitada.
As demais disposições serão oportunamente publicadas.
Teresina, 09 de outubro de 2018.
Comissão Organizadora do Teste Seletivo

AVISO – ENTREGA DOS TÍTULOS
A Comissão Organizadora do Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de União – PI, DIVULGA
todas as informações necessárias à entrega dos títulos para todos os cargos na situação de
CLASSIFICADO no resultado preliminar das provas objetivas.
Os títulos deverão ser entregues, nos dias 17 e 18 de outubro de 2018, ALTERNADAMENTE:
PRESENCIALMENTE – UNIÃO /PI:
Datas e Horários:
 17 de outubro de 2018 (Quarta- Feira) -9 hs as 12hs e 14h00min as 16h30min
 18 de outubro de 2018 (Quinta– Feira) - 9 hs as 12hs e 14h00min as 16h30min
Local de entrega:
SEMED – Rua David Caldas – SN, Centro, União – PI.
Devem ser entregues fotocópias autenticadas dos documentos, ou fotocópias
simples com a apresentação da documentação original para a equipe receptora.

PRESENCIALMENTE OU VIA SEDEX- INSTITUTO MACHADO DE ASSIS:
Datas e Horários:
 17 de outubro de 2018 (Quarta- Feira) -9 hs as 12hs e 14h00min as 16h30min
 18 de outubro de 2018 (Quinta– Feira) - 9 hs as 12hs e 14h00min as 16h30min
Local de entrega:
Endereço: Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, Ininga, CEP 64048-395,
Teresina – PI.
SEDEX: 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 18 de outubro de 2018. Deve constar na parte externa do envelope
“Títulos – União-PI”.

