PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO
Av. Governadora Roseana Sarney, s/n - Centro - Central do Maranhão/MA

CONCURSO PUBLICO - EDITAL Nº 001 \ 2016

ANEXO VII
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR.
A CARGO DA BANCA

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO - EDITAL Nº 01 /2016
Cargo: ___________________________________________________________________________________________________________

Nota:
________________________

Nome do candidato: ________________________________________________________________________________________________
Nº da inscrição: ________________ CPF: ________________________ e-mail: _______________________________________________

________________________
Responsável

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES

EXIGÊNCIA DO CARGO
NÃO DEVE SER
LISTADO ABAIXO PARA
PONTUAÇÃO
Item

CAMPOS PARA PREENCHIMENTO PELO CANDIDATO
Curso de habilitação para o cargo (anexar comprovante a este formulário)
___________________________________________________________________________________________________________________
Quantidade

Doutorado

01

Mestrado

01

Curso de Especialização

01

Curso de Atualização

01

Exercício de cargo

Titulo

PréPontuação

A CARGO DA BANCA
Avaliação
Revisão

01
(equivalente a
12 meses)
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REGRAS (Atenção: essas regras não necessitam ser encaminhada a banca examinadora)

Máximo de eventos

Pontos (unitários)

Valor Máximo para o
conjunto

1

2

2

1

1,50

1,50

Diploma ou certificado/declaração de conclusão de curso de PÓS-GRADUAÇÃO,
LATO SENSO, em nível de especialização (incluem os cursos designados com
MBA), na área específica de atuação do cargo pretendido, com carga mínima de
360 horas, acompanhado do histórico escolar.

1

1,00

1,00

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL de nível superior na administração
pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos na área específica de atuação
do cargo pretendido*.

02

0,25
(por ano)

0,50

Título
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de DOUTORADO
certificado/declaração de conclusão de doutorado, acompanhado do histórico
curso, na área específica de atuação do cargo pretendido*.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de MESTRADO
certificado/declaração, acompanhado do histórico escolar, de conclusão
mestrado, na área específica de atuação do cargo pretendido*.

ou
do
ou
de

5,0

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

* Considera-se área específica o que está descrito como escolaridade mínima ao cargo pretendido, conforme Anexo I deste Edital, ou seja, os cursos/títulos de
graduação devem ser específicos para o cargo pretendido
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Notas:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

A comprovação dos títulos será feita mediante apresentação das cópias, juntamente com os originais do documento que os prove, ou copias autenticadas em cartório de títulos;
Para cálculo da pontuação relativa a cursos, a contagem é feita por evento, ou seja, dois ou mais cursos não servem para compor a carga horária mínima ou máxima.
Os títulos relativos aos cursos de pós-graduação, quando realizados fora da área para a qual o candidato está concorrendo, sofrerão uma redução de 50% (cinqüenta por cento) dos seus
valores.
Para Doutorado, Mestrado, Especialização e Cursos de Atualização a comprovação será feita através de cópia de diploma ou certificado, onde deve constar especificação do curso,
identificação do candidato e indicação da carga horária.
a. Para curso de doutorado, mestrado e pós-graduação (incluindo MBA) concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, desde que revalidado por instituição de ensino superior
no Brasil, reconhecida pelo MEC, exceto os candidatos com concursos realizados em países integrantes do MERCOSUL, pois os mesmos são isentos desta exigência, conforme
disposto no Decreto n° 5.518/2005, publicado no D.O.U n° 163, seção 1, de 24 de agosto de 2005.
Para cálculo do tempo total de experiência profissional, períodos inferiores a 12 (doze) meses podem ser agrupados, desde que no mesmo cargo e não exercidos simultaneamente.
a. A experiência profissional será comprovada mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos, que devem estar acompanhados de cópia do último comprovante de
pagamento da respectiva remuneração (recibo, contra - cheque etc.), Carteira de Trabalho (páginas de identificação do trabalhador e de registro do contrato de trabalho), contrato de
prestação de serviços, ato de nomeação ou declaração de instituição pública, declaração de instituição privada com firma reconhecida de quem estiver assinando-a.
Para comprovação de conclusão de curso de Pós-Graduação, em nível de Especialização, será aceita a cópia do certificado, expedido e registrado por instituição reconhecida pelo MEC,
com carga horária mínima de 360 horas. Caso ainda não possua o certificado, será aceito documento que comprove a conclusão do curso (atestado/declaração), expedido por instituição
reconhecida pelo MEC, acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções, o
resultado dos exames e do julgamento da monografia/trabalho de conclusão.

Para comprovação de conclusão de curso de Pós-Graduação, em nível de Mestrado ou Doutorado, será aceita a cópia do diploma, expedido e registrado por instituição reconhecida pelo MEC.
Caso ainda não possua o diploma, será aceito documento que comprove a conclusão do curso (atestado/certificado/declaração), expedido por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado
do histórico escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da
dissertação ou tese.

MODELO DE ENVELOPE PARA ENTREGA DE TITULOS
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