PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE ENTREGA DE TÍTULOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 279/2020

DA PROVA DE TÍTULOS
PROVA DE TÍTULOS
A documentação comprobatória dos títulos será recebida no mesmo dia e horário da realização da
prova objetiva (05/12/2021). Após esse período de entrega da documentação não será permitida a
complementação de qualquer documento, nem mesmo através de pedido de revisão e/ou recurso.
Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos deverão: a) baixar e preencher o
Formulário de Cadastro de Títulos das 09h00min do dia 02 de dezembro de 2021 até às 23h59min do dia
03 de dezembro de 2021 disponível no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br; b) após completado o
preenchimento, imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e anexar a outra
em envelope lacrado com os documentos comprobatórios dos títulos, a ser entregue no dia da realização da
prova objetiva.
É de exclusiva responsabilidade do candidato baixar o Formulário de Cadastro de Títulos no site e preencher
os títulos de acordo com o solicitado, e efetuar a entrega dos documentos e a comprovação dos títulos.
Os documentos comprobatórios solicitados deverão ser entregues dentro de envelope lacrado. Não será
aceito envelope aberto ou que não esteja devidamente lacrado e identificado com os dados do candidato.
A exatidão dos documentos entregues será de total responsabilidade do candidato, motivo pelo qual
não haverá qualquer conferência dos envelopes no momento da entrega.
TABELA 11.1
OS CARGOS DA TABELA 8.1
ITEM

TÍTULOS

PONTOS

01

Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na
área do cargo/especialidade a que concorre
02
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na
área do cargo/especialidade a que concorre.
03
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga
horária mínima de 360 h/a na área do cargo/especialidade a que concorre
TOTAL MÁXIMO DE TÍTULOS

10,00
por título
5,00
por título
2,50
por título

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
10,00
5,00
5,00
20,00

Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas por
cartório competente.

Os demais itens referentes a prova de títulos permanecem inalterados conforme o item 11 do Edital de
Abertura.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Terra Roxa-PR,29 de novembro de 2021.
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