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Município de Santo Antônio do Itambé/MG 

 

 
                                               EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 

 
Faço pública, para conhecimento dos interessados, após a verificação de regularidade pela Comissão de Coordenação e 

Acompanhamento do Concurso Público e o instituto responsável pela organização e coordenação do Concurso Público, IDECAN, a 
convocação para avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório, conforme normatizado pelo subitem 5.4 do Edital nº 
001/2015, de 24 de junho de 2015. 
 
1. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
 
1.1 Ficam convocados para apresentação dos títulos, conforme disposto nos subitens 5.4.1 e 5.4.3 do Edital nº 001/2015, de 24 de 
junho de 2015, os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital. 
 
2. DOS PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DOS TÍTULOS 

 
2.1 No envio dos títulos, o candidato deverá anexar o Formulário de Envio de Títulos, disponível no site do IDECAN, já devidamente 
preenchido e assinado, declarando os títulos a serem avaliados, o número de documentos entregues, seu nome e o cargo pretendido, 
com letra legível ou de forma. 

2.2 Os candidatos deverão enviar cópias dos documentos autenticadas em Cartório de Notas, ou até mesmo a via original, sendo 
que os mesmos não serão devolvidos em hipótese alguma. 
2.2.1 Não serão  consideradas,  em  nenhuma  hipótese,  para  fins  de  avaliação,  as  cópias  de  documentos  que  não  estejam 
autenticadas por Cartório de Notas, bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o 
respectivo mecanismo de autenticação. 
2.3 Os candidatos deverão apresentar a documentação referente à Prova de Títulos, em envelope pardo, contendo externamente 
em sua face frontal os seguintes dados: Concurso Público Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé – Edital 001/2015, o 
nome, o número de inscrição do candidato e o cargo. 
2.3.1 Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, carimbo, assinatura do 
responsável e data. 
2.4 Os títulos, acompanhados do Formulário de Envio de Títulos devidamente preenchido e assinado, deverão ser enviados (original 
ou cópia autenticada em cartório), impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede 
do IDECAN – Caixa Postal 8552, CEP: 70.312-970 .Brasília/DF, no período entre  15 e 22 de dezembro de 2015. 
2.4.1 A não apresentação dos títulos na forma, no prazo e no local estipulado no Edital, importará na atribuição de nota 0 (zero) ao 
candidato na fase de Avaliação de Títulos.  
2.4.2 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax, via correio eletrônico ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital 

 
3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS 
 
3.1 A avaliação de títulos tem caráter apenas classificatório e se submeterão a esta etapa somente os candidatos aos cargos de nível 
superior na área de educação. Esta etapa valerá até 3 (três) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja 
superior a esse valor, sendo pontuada de acordo com a tabela abaixo: 
 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 

ALÍNEA 
 

TÍTULO 
PONTOS POR 
CADA TÍTULO 

VALOR MÁXIMO 
NA ALÍNEA 

 
A 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (stricto sensu), na área 
específica do cargo pretendido, em nível de doutorado (título de Doutor),  ACOMPANHADO DO 
RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR. 

 
1,5 

 
1,5 

 
B 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (stricto sensu), na área 
específica do cargo pretendido, em nível de mestrado (título de Mestre),  ACOMPANHADO DO 
RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR. 

 
1,0 

 
1,0 

 
C 

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (lato sensu), na área 
específica do cargo pretendido, em nível de especialização,  ACOMPANHADO DO RESPECTIVO HISTÓRICO 
ESCOLAR, com carga horária mínima de 360 horas. 

 
0,5 

 
1,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 3,0 

 
3.1.1 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados nas provas escritas objetivas de múltipla escolha. 
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3.2 O envio dos documentos referentes à avaliação de títulos não induz, necessariamente, a atribuição da pontuação pleiteada. Os 
documentos serão analisados por Comissão Avaliadora de acordo com as normas estabelecidas no Edital nº 001/2015, de 24 de junho 
de 2015. 
3.3 Cada título será considerado uma única vez. 
3.4 Na impossibilidade do envio do diploma e/ou certificado, o candidato poderá apresentar declaração expedida por instituição de 
ensino que demonstre, de forma inequívoca, a conclusão do curso de pós-graduação (lato e/ou stricto sensu) e a obtenção do título.  
A certidão/declaração deverá vir acompanhada do histórico escolar do curso ao qual se refere. 
3.5 Para receber a pontuação relativa aos títulos deste Edital, o certificado deverá informar que o curso de especialização foi 
realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação – CNE. 
3.5.1 Caso o certificado não informe que o curso de especialização foi realizado de acordo com o solicitado no subitem anterior, 
deverá ser anexada declaração da instituição, atestando que o curso atende às normas do CNE. 
3.5.2 Não receberá pontuação o candidato que apresentar certificado que não comprove que o curso foi realizado de acordo com as 
normas do CNE sem a declaração da instituição referida no subitem anterior. 
3.6 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados no quadro de títulos, serão aceitos somente os certificados/declarações 
em que constem a carga horária. 
3.7 Os diplomas (mestrado e doutorado) expedidos por instituição estrangeira deverão ser revalidados por instituição de ensino 
superior no Brasil. 
3.8 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado para fim de avaliação e pontuação na fase de 
títulos, quando traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 

3.9 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina, tais como: comprovantes de pagamento de taxa para obtenção de 
documentação, cópias de requerimentos, ata de apresentação e defesa de dissertação, ou documentos que não estejam em 
consonância com as disposições deste Edital não serão considerados para efeito de pontuação. 
3.10 Não será considerado o título de pós-graduação quando este for requisito exigido para o exercício do respectivo cargo, bem 
como outros títulos de formação, tais como: língua inglesa, língua espanhola, informática, entre outros. 
3.11 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e legislação vigente 
serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público constituída para este fim, assessorados pela Consulplan. 
 
Santo Antônio do Itambé/MG, 14 de dezembro de 2015. 
 

 
Cecir Alves Diamantino 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO – RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 

Cargo Inscrição Nome 

Professor I 600000527 Danubia Mesquita De Oliveira 

Professor I 600000816 Romelia Da Consolação Santos 

Professor I 600001071 Roseli Das Graças Santos 

Professor I 600000857 Tamara Sampaio Miranda 

Professor II 600000990 Antônia Gonçalves Dos Santos 

Professor II 600001115 Débora Mirian Pereira De Miranda 

Professor II 600000993 Graziela Ramos Paes 

Professor II 600000772 Helen Samara Generoso Da Conceição 

Professor II 600001111 Josiane Duarte Coelho 

Professor II 600000510 Michelle Carolina Souza Do Prado 

Professor II 600000613 Neide Maria Cordeiro 

Professor II 600001213 Viviane Michele Dos Santos 

 


