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CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 5ª REGIÃO 

 
 

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 a avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório, conforme 
normatizado pelo subitem 5.5 do Edital nº 001, de 27 de março de 2017. 
 
1. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
 
1.1 Ficam convocados para apresentação dos títulos, conforme disposto no subitem 5.4.3 do Edital nº 001, de 27 de 
março de 2017, 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 Avaliação de Títulos, em envelope pardo, contendo 
externamente em sua face frontal os seguintes dados: “Avaliação de Títulos – CREF – 5ª Região”, contendo, ainda, o 
nome completo do candidato, o número de inscrição 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 no SHCS CR QUADRA 502, BLOCO C, LOJA 37, PARTE 673 - ASA SUL - 
BRASÍLIA/DF - CEP: 70.330-530, no período entre 27 de julho e 03 de agosto de 2017. 
2.4.1 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax, via correio eletrônico ou por qualquer outro meio não 
especificado neste Edital.  
2.4.2 O não envio dos títulos na forma, no prazo e no local estipulado neste Edital, importará na atribuição de nota 0 
(zero) ao candidato na fase de avaliação de títulos. 
  
3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS 
 
3.1 A avaliação de títulos tem caráter somente classificatório e será aplicada apenas aos candidatos ao emprego de 
Agente Fiscal e valerá até 4 (quatro) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse 
valor.   
3.2 Os títulos considerados neste Concurso Público, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a forma de 
comprovação, são assim discriminados: 
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QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

ALÍNEA TÍTULO 
PONTOS POR TÍTULO VALOR MÁXIMO NA ALÍNEA 

A 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

pós-graduação (stricto sensu), na área específica do emprego 

pretendido, em nível de doutorado (título de Doutor), 

ACOMPANHADO PREFERENCIALMENTE DO RESPECTIVO  

HISTÓRICO ESCOLAR.  

2,0 2,0 

B 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

pós-graduação (stricto sensu), na área específica do emprego 

pretendido, em nível de mestrado (título de Mestre), 

ACOMPANHADO PREFERENCIALMENTE 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 

emprego pretendido, em nível de especialização, 

ACOMPANHADO PREFERENCIALMENTE DO RESPECTIVO  

HISTÓRICO ESCOLAR, com carga horária mínima de 360 

horas.  

0,5 1,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 4,0 

 
3.3 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados na 1ª Etapa do concurso (provas escritas objetivas de 
múltipla escolha e provas discursivas).  
3.4 Quando o candidato possuir mais de um requisito específico para a investidura do cargo e que um deles for aceito 
para a Avaliação de Títulos, ambos deverão ser enviados a fim de comprovação. 
3.5 O envio de títulos não induz, necessariamente, a atribuição da pontuação pleiteada. Os documentos serão 
analisados por Comissão Avaliadora de acordo com as normas estabelecidas do Edital nº 001, de 27 de março de 2017. 
3.6 Cada título será considerado uma única vez, sendo que todos os cursos previstos para pontuação na Avaliação de 
Títulos deverão estar concluídos. 
3.7 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. 
3.8 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. 
3.8.1 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. 
3.8.2 Não receberá pontuação o candidato que apresentar certificado que não comprove que o curso foi realizado de 
acordo com as normas do CNE, ou seja, sem a declaração da instituição, referida no subitem anterior. 
3.9 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados no quadro de títulos, serão aceitos somente os 
certificados/declarações em que constem a carga horária. 
3.10 Os diplomas (mestrado e doutorado) expedidos por instituição estrangeira deverão ser revalidados por 
instituição de ensino superior no Brasil. 
3.11 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. 
3.12 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. 
3.13 Não serão considerados os títulos de graduação ou de pós-graduação quando estes forem requisito exigido para 
o exercício do respectivo cargo, bem como outros títulos de formação, tais como: língua inglesa, língua espanhola, 
informática, entre outros. 
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3.14 É de exclusiva responsabilidade do candidato o envio e a comprovação dos documentos de títulos. 
3.15 Em nenhuma hipótese, haverá devolução aos candidatos de documentos referentes aos títulos. 
3.16 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade dos documentos apresentados, a pontuação 
obtida pelo candidato será anulada. 
3.17 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 pelo IDECAN.  

 

Fortaleza/CE, 26 de julho de 2017.       

 

 

JORGE HENRIQUE MONTEIRO 

Presidente do Conselho Regional de Educação Física 5ª Região 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

 

ANEXO ÚNICO – RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 

Cargo Inscrição Nome 

AGENTE FISCAL 781001117 Afrânio Mendonça Barbosa 

AGENTE FISCAL 781001215 Alan Nascimento De Castro 

AGENTE FISCAL 781000840 Ana Julia Abreu Carlos 

AGENTE FISCAL 781000195 Ana Késsia Torres Martins 

AGENTE FISCAL 781000765 Ana Savia De Brito Lopes Lima 

AGENTE FISCAL 781001061 Anderson Ávila De Souza 

AGENTE FISCAL 781000140 André Luis Da Silva 

AGENTE FISCAL 781001150 Antonia Grasielli Santiago Rodrigues 

AGENTE FISCAL 781001155 Arthur Monteiro Da Silva 

AGENTE FISCAL 781000289 Bruna Lucas De Melo Amaral 

AGENTE FISCAL 781001089 Bruno De Souza Gomes 

AGENTE FISCAL 781000407 Caio Marx Rocha Moreira 

AGENTE FISCAL 781001207 Carlos Flávio De Vasconcelos Florêncio Filho 

AGENTE FISCAL 781001098 Christine Pinheiro Da Silva 

AGENTE FISCAL 781000685 Darlene Silva Soares 

AGENTE FISCAL 781001097 Diego Fernando Nogueira De Oliveira 

AGENTE FISCAL 781000410 Diego Sergio Da Silva Maia 

AGENTE FISCAL 781000356 Dielton David Gomes Ribeiro 

AGENTE FISCAL 781001084 Fabiano Barroso Da Silva 

AGENTE FISCAL 781000127 Franciclaudio Leite Sena 

AGENTE FISCAL 781000241 Geraldo Ferreira Da Silva Junior 

AGENTE FISCAL 781000588 Giliardo Dantas Do Nascimento 

AGENTE FISCAL 781000376 Giovanni Costa Castiglioni 

AGENTE FISCAL 781001213 Gleidson Oliveira Ferreira 

AGENTE FISCAL 781000775 Haylla Cristina Saraiva Ribeiro Da Silveira 

AGENTE FISCAL 781000443 Irabelly Mesquita Mendes Pamplona 

AGENTE FISCAL 781001166 Isabele Islai Da Silva Melo 

AGENTE FISCAL 781000984 João Paulo Magalhães De Arruda 

AGENTE FISCAL 781000117 José Ivandir Do Nascimento Filho 

AGENTE FISCAL 781001194 Leuda Alice Sampaio Correia 

AGENTE FISCAL 781000524 Lissiane Almeida Cabral 

AGENTE FISCAL 781000992 Marcelo Ruggio De Figueiredo 

AGENTE FISCAL 781001178 Marcos André Alves Cavalcante 

AGENTE FISCAL 781000767 Marcus Vinicius Fernandes De Almeida Ferreira 

AGENTE FISCAL 781001167 Maxmiliano Dos Santos Lopes 

AGENTE FISCAL 781000997 Paulo Victor Benevides Rios Bucar 

AGENTE FISCAL 781000295 Raquel Melo Rocha 

AGENTE FISCAL 781001005 Renan Negreiros Lima 

 


