
               
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 

GRANDE ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL N° 01/2017 

ORIENTAÇÃO – APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS 

 

 A CURSIVA Assessoria e Consultoria, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, 

as orientações para a entrega dos títulos para os candidatos aspirantes aos cargos do magistério 

(professores); 

1.0. APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS: 

 

1.1. Os títulos serão entregues no local da realização da prova objetiva. Os títulos deverão estar 

em envelope lacrado com nome, número da inscrição e cargo pretendido, sendo que o fiscal 

responsável somente promover o protocolo de recebimento e não fará a conferencia em 

momento algum. ´ 

1.2. O candidato deverá preencher o formulário do ANEXO VIII. Colocar uma cópia dentro do 

envelope junto com os títulos e uma cópia servirá como comprovante de entrega cuja cópia 

será assinada pelo fiscal que irá receber o envelope com os títulos. 

1.3. A pontuação dos títulos será: Mestrado ou doutorado 01 ponto; Pós Graduação 01 ponto e 

cada hora de cursos de atualização corresponde a 0,001 pontos, num máximo de 100 horas, 

totalizando um ponto. 

1.4. O candidato deverá apresentar uma fotocópia simples de cada título. Os títulos entregues não 

serão devolvidos. 

1.5. Os títulos e respectiva relação serão entregues em envelope, devidamente identificado com 

seu nome, número de inscrição e cargo. 

1.6. Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras, emendas ou 

entrelinhas, sob pena de não serem pontuados. 

1.7. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar cópia 

do documento de identidade, bem como do documento comprobatório da alteração sob pena 

de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade. 

1.8. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do 

candidato, bem como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de 

obter dupla pontuação, o candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. 

Comprovada a culpa do candidato este será excluído do Processo Seletivo. 

 

Nova Itaberaba, 18 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 


