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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES - PI 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA DE TITULOS 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO PONTUAÇÃO RESULTADO PARECER 

1130023 
LUCÍLIA DA SILVA 

SANTOS PSICOPEDAGOGA 5,0 INDEFERIDO 

 Informamos à candidata recorrente que a Graduação é requisito mínimo de 
escolaridade exigido para que haja a admissão no cargo. Não se trata de 
título a ser valorado e nem integra a tabela de valoração exposta no Anexo 
VII do Edital que regulamenta o certame. 
O Edital não provoca nenhuma abertura para entrega de qualquer título 
conforme mencionado pela candidata, uma vez que explana com clareza as 
seguintes informações: 
• ITEM DE AVALIAÇÃO 1 – DOUTORADO: Cópia autenticada do Diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de Doutorado. 
Pontuação: Área: 5,0 
Limite: 10,0 
• ITEM DE AVALIAÇÃO 2 – MESTRADO: Cópia autenticada do Diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de Mestrado. 
Pontuação: Área: 3,0 
Limite: 6,0 
• ITEM DE AVALIAÇÃO 3 – Pós-graduação lato sensu: Cópia autenticada do 
Certificado de conclusão de curso de Pós - Graduação em nível de 
especialização lato sensu, emitido por instituição de ensino. 
Pontuação: Área: 2,0 
Limite: 4,0 
• ITEM DE AVALIAÇÃO 4 – Participação em cursos na área do cargo: 
Certificado de participação em cursos na área do cargo com carga horária 
mínima de 40 horas/aula. 
Pontuação: Área: 1,0 
Limite: 2,0 
• ITEM DE AVALIAÇÃO 5 – Cursos ministrados na área do cargo: Cursos 
ministrados na área do cargo com carga horária mínima de 40 horas/aula. 
Pontuação: Área: 1,5 
Limite: 3,0 
Com base na avaliação da tabela de valoração de títulos exposta no Anexo 
VII do Edital, percebe-se que a Graduação não configura como título a ser 
avaliado.  
A 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, as disciplinas ministradas pela recorrente ao assumir o cargo 
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de professor numa instituição pública configura participação como 
ministrante de disciplinas para o curso e não como ministrante de um evento 
(curso) em particular. 
A declaração apresentada pela recorrente é bem clara e afirma que a mesma 
ministrou a disciplina de Psicopedagogia com carga horária de 60h/aula 
referente à grade curricular do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia 
em Regime Especial no núcleo de Gilbués. 
Importante se faz observar que a redação do anexo trata de cursos 
ministrados e não de disciplinas ministradas em Curso. 
A declaração apresentada pela recorrente emitida pela Universidade 
Estadual do Piauí- núcleo de Parnaguá afirma que a candidata ministrou 
aulas atuando como professora da disciplina Prática em Pesquisa 
Educacional V como integrante do bloco VII da grade curricular do curso de 
PEDAGOGIA. Tal documento também não deve ser valorado por não 
atender aos requisitos da tabela de avaliação de títulos expressa no Anexo 
VII do Edital. 
 

 


