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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO – PI 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA DE TITULOS 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO PONTUAÇÃO RESULTADO PARECER 

1060319 
WILLAMIS FURTADO 

LOPES DENTISTA 2,0 INDEFERIDO

O recorrente deve atentar para a diferença que há entre um curso ministrado 
isoladamente como forma de evento e o ato de ministrar aulas em uma disciplina 
integrante da grade de um curso. 
Desta forma, os cursos ministrados pelo recorrente ao assumir o cargo de professor 
substituto de uma instituição pública configura participação como ministrante de 
aulas para o curso e não como ministrante de um evento (curso) em particular. 
A declaração apresentada pelo recorrente é bem clara e afirma que os cursos 
ministrados são referentes à grade curricular do curso de Bacharelado em 
Odontologia. 
Quanto ao curso de capacitação, este não pode ser valorado como Pós Graduação 
Lato Sensu, pois embora seja uma modalidade especial de Pós de acordo com a 
legislação brasileira os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de 
especialização, tem duração mínima de 360(trezentas e sessenta) horas. 
Para tanto, tem-se o pedido do candidato recorrente sido INDEFERIDO por esta 
banca examinadora, pois o mesmo apresentou um curso de atualização e 
aperfeiçoamento com carga horária mínima de 180 horas e que não atende ao que 
reza o regulamento acerca das normas e procedimentos para os cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO – PI 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA DE TITULOS 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO PONTUAÇÃO RESULTADO PARECER 

1050227 MAYARA FRANCISCA 
MORAES DOS SANTOS ENFERMEIRO 7,5 DEFERIDO 

A candidata solicita revisão dos títulos apresentados e citados a seguir: 
1.Certificado de Especialização em Saúde da Família emitido pela Faculdade de 
Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí - NOVAFAPI com carga horária 
de 495h. 
Título valorado em 2,0 pontos. 
2.Certificado de Especialização em Saúde Pública emitido pela Faculdade de 
Tecnologia Internacional – FATEC com carga horária de 450h. 
Título valorado em 2,0 pontos. 
3.Certificado de ministrante em Treinamento de Capacitação Técnica para 
Atendimento às Gestantes de Alto Risco com carga horária de 40h expedido pela 
Gerência Adjunta de Saúde do Estado do Maranhão. 
Título valorado em 1,5 pontos. 
4.Certificado de ministrante em Curso com tema “Infecção Hospitalar” com carga 
horária de 80h na cidade de Porto – PI emitido pela Secretaria Estadual de Saúde – 
Hospital Dr. Roosevelt Bastos. 
Título encaminhado para assessoria jurídica 
5.Declaração de ministrante em Curso com tema “DST/AIDS” para Agentes 
Comunitários de Saúde com carga horária de 40h emitido pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Porto – PI. 
Título encaminhado para assessoria jurídica 
6.Declaração de Participação em Curso com tema “Pré – Natal” emitido pela 
secretaria Municipal de Saúde de Porto – PI. 
Título encaminhado para assessoria jurídica 
7.Certificado de participação em Treinamento Teórico – Prático em Emergência Pré-
Hospitalar Móvel com carga horária de 60h emitido pela Secretaria Estadual de Saúde 
do Piauí. 
Título valorado em 1,0 ponto. 
8.Certificado de Participação em curso com tema: Condutas Básicas em Terapia 
Intensiva: Visão de uma UTI – Geral com carga horária de 50h emitido pela 
Faculdade NOVAFAPI. 
Título valorado em 1,0 ponto. 
A banca examinadora entende que a candidata possui 7,5 pontos referentes aos 
títulos apresentados. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO – PI 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA DE TITULOS 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO PONTUAÇÃO RESULTADO PARECER 

1050268 
LANNA ISABELLE 
LAGES CASTELO 

BRANCO 
ENFERMEIRO 5,0 INDEFERIDO

A candidata solicitou revisão dos títulos apresentados e citados a seguir: 
1.Certificado como ministrante de Curso com tema “Primeiros Socorros” com carga horária 
de 40h emitido pela Prefeitura Municipal de Porto em parceria com Projeto Rondon e 
UNICENTRO. 
Título valorado em 1,5 pontos. 
2.Certificado  como ministrante  de  Curso  com  tema  “Planejamento  Familiar”  com  carga 
horária de 40h emitido pela Prefeitura Municipal de Porto em parceria com Projeto Rondon 
e UNICENTRO. 
Título valorado em 1,5 pontos. 
3.Certificado  de  participação  em  Curso  com  tema  “Enfermagem  e  Câncer  de  Mama” 
emitido pela Faculdade Santo Agostinho. 
Título valorado em 1,0 ponto. 
4.Certificado  de  participação  em  Curso  com  tema  “Gestão  Pública”  emitido  pelo  Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Bambuí com carga horária de 40h. 
Título valorado em 1,0 ponto. 
   

 


