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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ – PI
 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA DE TITULOS 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO PONTUAÇÃO RESULTADO PARECER 

1050654 Roana Rodrigues Araújo 
Professor de 

Educação Infantil e 
Ens. Fund. de 1º ao 

5º Ano 

1,0 INDEFERIDO 

A candidata recorrente apresentou como titulação: 
1. Declaração emitida pela Universidade Estadual do Piauí - Campus S. J. Piauí em que a 

candidata ministrou aulas de reforço nas disciplinas de Matemática e Português. 
Tal documento não recebeu valoração por não atender ao que exige nossa tabela de 
valoração de títulos. A banca entende que se tem aqui o ministério de aulas e não de um 
curso com carga horária exigida em Edital na condição de um evento. 

2.  Certificado de Participação no curso “Educação Infantil e as Múltiplas Linguagens” 
emitida pela Cognitivus Consultoria Pedagógica. 

       O título acima descrito não foi valorado por não apresentar carga horária mínima de 40h 
conforme exigido em Edital. 

3. Certificado de participação no seminário de Relações Humanas e Atendimento de 
Qualidade emitido pelo Sistema Brasileiro de Consultoria e Publicidade. 

   O título não apresenta temática que se integre à área do cargo conforme o item elencado 
abaixo extraído do Edital. 

 
 • 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 

 
4.   Certificado de participação no curso de Inteligência Emocional com carga horária de 60h 

emitido pela Detect – Consultoria e Treinamento. 
        O documento acima citado não condiz com a área do cargo para o qual a candidata está 

concorrendo. 
5.    Certificado de participação no curso de capacitação com o tema “Educação Infantil” com 

carga horária de 40h emitido pela Linea Educacional. 
Tal título foi valorado em 1,0 ponto por atender aos requisitos presentes no Edital do 
certame. 

Vale ressaltar que a recorrente em nenhum momento fundamentou o seu pedido de 
revisão para cada título questionado. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ – PI
 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA DE TITULOS 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO PONTUAÇÃO RESULTADO PARECER 

1061265 Kátia da Silva Ferreira 
Professor de 6º 

ao 9º ano-
Português 

4,0 INDEFERIDO 

A candidata apresentou declaração emitida pela Faculdade de Educação Teológica – 
FACETE como ministrante da disciplina Prática Curricular II – Produção 
Textual com carga horária de 120h. 
Ocorre que o título ora discutido não atende aos requisitos previstos em Edital. 
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. 
O próprio título apresentado afirma que a mesma ministrou a disciplina integrante da 
grade curricular do curso de História. 
A discordância não está no fato de ser especificamente uma declaração, certidão ou 
certificado, mas em seu conteúdo não apresentar o que prevê o Edital. 
 
• 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 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ – PI
 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA DE TITULOS 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO PONTUAÇÃO RESULTADO PARECER 

1110872 Vivian Nunes Costa Enfermeiro 5,0 DEFERIDO 

A candidata solicita revisão dos títulos apresentados e citados a seguir: 
1. Declaração de Pós – Graduação em Enfermagem em Terapia Intensiva 

emitida pela Faculdade de Tecnologia Internacional. 
Ocorre que a declaração afirma que a candidata está cursando a Pós e que a 
mesma concluirá o curso apenas em junho de 2011. 
Desta feita, esse título não pode ser valorado, uma vez que não há 
conclusão do curso. 

2. Certificado de participação no curso de Atualização sobre a atuação do 
Enfermeiro com carga horária de 80h emitido pelo CETAP – Centro de 
Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA. 
Título valorado em 1,0 ponto.  

3. Certificado de participação no curso de Atualização de Enfermagem na 
Atenção Básica com carga horária de 80h emitido pela Universidade 
Estadual do Piauí – UESPI campus Floriano. 
Título valorado em 1,0 ponto. 

4. Declaração emitida Unidade Escolar Areolino de Abreu – SEDUC São João 
do Piauí como ministrante de curso com tema “Sexualidade” cuja carga 
horária é de 80h. 
Título valorado em 1,5 ponto. 

5. Certificado emitido pela Universidade Estadual do Maranhão como 
ministrante do curso de Primeiros Socorros com carga horária de 80h. 
Título valorado em 1,5 ponto. 
A banca examinadora entende que a candidata possui 5,0 pontos referentes 
aos títulos apresentados. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ – PI
 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA DE TITULOS 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO PONTUAÇÃO RESULTADO PARECER 

1120262 
Paulo Avelar Libório 
Santos Dourado Dentista 7,5 INDEFERIDO

O candidato apresentou declaração emitida pelo Centro de Ensino 
Profissionalizante Êxito como ministrante da disciplina Dentística com 
carga horária de 40h e integrante da grade curricular do Curso Técnico em 
Saúde Bucal. 
Ocorre que como bem informa a declaração o candidato ministrou uma 
disciplina e não um curso (evento).  
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. 
O item 05 da tabela de valoração de títulos que integra o anexo VII do Edital 
prevê: 
 
• 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 
 

A redação do anexo trata de cursos ministrados e não de disciplinas 
ministradas em Curso. 
A banca examinadora entende que o título ora discutido não atende aos 
requisitos previstos em Edital. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ – PI
 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA DE TITULOS 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO PONTUAÇÃO RESULTADO PARECER 

1120563 
Carla Luídia de Oliveira 
Dourado Dentista 7,5 INDEFERIDO

A candidata recorrente apresentou declaração emitida pelo Centro de 
Ensino Profissionalizante Êxito como ministrante da disciplina 
Biossegurança em Odontologia com carga horária de 40h e integrante da 
grade curricular do Curso Técnico em Saúde Bucal. 
Ocorre que como bem informa a declaração a candidata ministrou uma 
disciplina e não um curso (evento).  
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. 
O item 05 da tabela de valoração de títulos que integra o anexo VII do 
Edital prevê: 
 
•  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 

 
A redação do anexo trata de cursos ministrados e não de disciplinas 
ministradas em Curso. 
Desta feita, o título ora discutido não atende aos requisitos previstos em 
Edital. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ – PI
 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA DE TITULOS 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO PONTUAÇÃO RESULTADO PARECER 

1150723 
Arnaldo de Sousa 
Mota Enfermeiro 7,0 INDEFERIDO

O candidato informa que discorda de sua pontuação, mas não nos informa 
em que momento. 
Segundo o candidato, o mesmo teria 9,0 pontos e não 7,0 como foram 
apresentados pela banca examinadora. 
Ocorre que para que o candidato possuísse 9,0 pontos por títulos 
apresentados, o mesmo deveria ter apresentado 02 Certificados de Pós 
Graduação. Este apresentou 01 certificado de Pós em Educação 
Permanente para Atenção Básica com carga horária de 360h emitido pela 
Universidade Federal do Piauí. Tal título recebeu a valoração de 2,0 
pontos por atender às exigências previstas em Edital. 
O candidato também apresentou declaração emitida pela Faculdade de 
Tecnologia Internacional – FATEC referente à Pós Graduação em Saúde 
Pública. O título aqui questionado afirma que o mesmo aguarda a correção 
de sua monografia, portanto, não tem ainda como comprovar a conclusão 
do curso. 
Desta forma, a banca examinadora entende que o título ora questionado 
não deve ser valorado. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ – PI
 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA DE TITULOS 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO PONTUAÇÃO RESULTADO PARECER 

1150460 
Samara Barbosa de 
Carvalho Enfermeiro 2,0 INDEFERIDO

A candidata solicita revisão de pontuação para o item cursos ministrados. 
Ocorre que a recorrente apresentou os seguintes documentos para efeito de 
contagem e pontuação na prova de títulos. 
1.Declaração emitida pelo Centro Estadual de Educação Profissional Professor 
Balduino B. de Deus que informa que a candidata ministrou aulas da disciplina 
Anatomia que integra o curso Técnico em Enfermagem e Agente Comunitário de 
Saúde.  

2. Declaração emitida pelo Centro Estadual de Educação Profissional Professor 
Balduino B. de Deus que informa que a candidata ministrou aulas da 
disciplina Biossegurança que integra o curso Técnico em Enfermagem.  

3.  Declaração emitida pelo Centro Estadual de Educação Profissional Professor 
Balduino B. de Deus que informa que a candidata ministrou aulas da 
disciplina Programa de Educação em Saúde que integra o curso Agente 
Comunitário de Saúde. 

Desta forma, os documentos apresentados pela candidata configuram participação 
como ministrante de aulas para os cursos acima citados e não como ministrante de 
um evento (curso) em particular. 
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. 
As declarações apresentadas pela recorrente são bem claras e afirmam que as 
disciplinas ministradas são referentes à grade curricular dos cursos de Técnico em 
Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde. 
A redação do anexo VII que apresenta a tabela de valoração dos títulos trata de 
cursos ministrados e não de disciplinas ministradas em Curso. 
• 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 
Desta feita, o título ora discutido não atende aos requisitos previstos em Edital. 
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