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GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS
Referente ao EDITAL Nº 15/2017, Republicado no D.O.M. de 18/01/2018.
O Prefeito do Município de Conceição do Coité, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, especialmente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e autorizado pela Lei
Complementar n. 71, de 09 de novembro de 2007 e pelo Decreto nº 2.283 de 19 de dezembro de
2017, convoca os candidatos classificados na prova objetiva para os cargos de nível superior,
inscritos no Concurso Público para Provimento de Cargos do Quadro de Servidores da
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité-BA, a comparecerem nos dias 03 e 04 de maio de
2018 na Secretaria de Administração/Central de Serviços da Prefeitura Municipal, para
procederem a entrega dos títulos, conforme instruções abaixo discriminadas:
1. DA CONVOCAÇÃO
1.1 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será facultada aos candidatos aos cargos
de Nível Superior, que obtiveram no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de
pontos da Prova Objetiva, convocados em Edital para este fim.
2. DO LOCAL E DATA DA ENTREGA DOS TÍTULOS
2.1

2.1 Os candidatos classificados e convocados deverão comparecer na Secretaria de
Administração/Central de Serviços da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Theognes
Antonio Calixto, s/nº, Anexo do Terminal Rodoviário, Conceição do Coité/BA, fone
(75) 3262.1328, nos dias 03 e 04 de maio de 2018, das 08h às 12h e das 14h às 17h,
para procederem à entrega dos títulos.

3. DOS PROCEDIMENTOS PARA A ENTREGA DOS TÍTULOS
3.1 Os títulos a serem avaliados deverão ser acondicionados em envelope tamanho A4,
identificado com o nome completo, número de inscrição, número do documento de
identidade e a opção de cargo do candidato, que será lacrado no ato da entrega, após
conferência. As fotocópias devem estar autenticadas ou serem apresentadas juntamente
com seus respectivos originais, para que a recepção possa averiguar sua autenticidade,
discriminadas em relação específica, em duas vias, sem rasuras ou emendas, devendo ser
assinada
pelo
candidato,
conforme
modelo
disponibilizado
no
site:
www.selecao.uneb.br/conceicaodocoite e no Anexo I deste Edital.
3.2 O candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo, no horário e no local
estabelecido neste Edital receberá nota zero, mas não será excluído do processo.
3.3 Após a entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob
qualquer hipótese ou alegação.
3.4 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.
3.5 Os documentos apresentados não serão devolvidos.
3.6 Na impossibilidade de comparecimento do candidato serão aceitos os Títulos entregues
por terceiros, mediante apresentação de documento de identidade do procurador e
procuração simples exarada pelo candidato, acompanhada de cópia autenticada do
documento de identidade do candidato.
3.6.1 Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por seu
procurador no ato da entrega dos títulos, bem como o atendimento às informações e
critérios previstos no Edital de Convocação, arcando o candidato com as consequências de
eventuais erros praticados pelo seu representante.
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4. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
4.1 A pontuação total da Prova de Títulos é de 100 (cem) pontos. Os pontos apurados na
Prova de Títulos serão somados ao escore global atingido pelo candidato na Prova
Objetiva de Conhecimentos para o cálculo da Nota Final.
4.2 Na avaliação dos títulos apresentados não serão computados os pontos que ultrapassarem
o limite máximo estabelecido no - Quadro 1 - BAREMA de Avaliação de Títulos,
constante do item 4.10 deste Edital.
4.3 A carga horária dos cursos deverão estar explícitas nos documentos e serão considerados
individualmente. Não podendo ser somados cursos diversos para a obtenção da carga
horária pretendida.
4.4 Cada título será considerado uma única vez e para uma única situação.
4.5 A responsabilidade pela escolha dos documentos a serem avaliados na Prova de Títulos é
exclusiva do candidato, não podendo os mesmos serem retirados, após homologação do
Resultado do Concurso.
4.6 Não serão aceitas as fotocópias dos títulos que não forem autenticadas no cartório ou não
obtiverem a sua autenticidade atestada pelo servidor encarregado da recepção dos
documentos.
4.7 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as fotocópias ilegíveis, como também
protocolos de solicitação de documentos.
4.8 Os Títulos expedidos por instituições estrangeiras, para que sejam avaliados, deverão ser
traduzidos para o Português, por tradutor juramentado e revalidados de acordo
Legislação Educacional, em vigência, no caso de atualização e/ou capacitação e PósGraduação.
4.9 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos Títulos
apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a sua
culpa, será excluído do Concurso, sem prejuízo das medidas cabíveis.
4.10 Somente serão considerados os Títulos indicados, desde que devidamente relacionados
ao cargo ao qual o candidato está concorrendo, cujas pontuações, unitárias e máximas,
são as descritas no quadro a seguir:
QUADRO 1 - BAREMA: AVALIAÇÃO DE TÍTULOS A SEREM
APRESENTADOS COM AS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES.
1. CAPACITAÇÃO
1.1 Certificado, atestado ou declaração de
participação em curso de atualização
e/ou capacitação na área de atuação
realizados a partir de 2013, com carga
horária mínima de 40 horas e máxima
de 359 horas.
1.2 Certificado, atestado ou declaração de
conclusão do Curso de Pós Graduação
Lato Sensu – Especialização, com
carga horária mínima de 360 horas, na
área de atuação. Também será aceito
atestado, certificado ou declaração
acompanhada do histórico do curso.
1.3 Diploma de Curso de Pós Graduação
Stricto Sensu Mestrado Acadêmico ou
Profissional na área de atuação,
devidamente registrado, podendo ser
aceito declaração de conclusão
acompanhado da ata de defesa ou
somente a ata de defesa.

QUANTIDADE
DE TÍTULOS

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
UNITÁRIA
MÁXIMA
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10

10
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15
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1.4 Diploma de Curso de Pós Graduação
Stricto Sensu Doutorado, na área de
atuação, devidamente registrado,
podendo ser aceito declaração de
conclusão acompanhado da ata de
defesa ou somente a ata de defesa.
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(tempo de serviço em anos)
2.1 Experiência profissional no cargo
pretendido na iniciativa pública,
privada
ou
organização
não
governamental (ONG).

01

QUANTIDADE
DE ANOS
A partir de 01
ano

A partir de 06
meses
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DE
TÍTULOS.....................................................100 PONTOS
2.2 Estágio na área correlata a formação.

20

20

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
UNITÁRA
MÁXIMA
10
(por ano)

40

05

05

4.11 Para comprovação de Curso de Especialização, só será considerado o Atestado,
Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso, expedidos por instituição
reconhecida ou credenciada pelo MEC, acompanhados do Histórico Escolar respectivo
contendo o resultado da Monografia.
4.12 A comprovação da experiência profissional será feita mediante a apresentação de
fotocópia autenticada ou acompanhada do original para a devida conferência da Carteira
de Trabalho e da Previdência Social (CTPS) e/ou de Contrato de Trabalho /Prestação de
Serviço ou ainda, de Declaração firmada pelo Gestor de Recursos Humanos do órgão
empregador ou do Diretor da Instituição, desde que informe as datas de início e término
do trabalho (dia/mês/ano) e especifique o cargo/atividade desempenhada ou atos de
nomeação e exoneração.
4.12.1 Na hipótese do candidato ainda estar na vigência do contrato, seja registrado na CTPS
ou em contrato de trabalho específico, este deverá apresentar Declaração do
Empregador informando esta condição.
4.12.2 Todas as declarações devem:
a) especificar a atividade/cargo desempenhada pelo candidato;
b) estar em papel timbrado;
c) estar datadas, carimbadas e assinadas pela entidade/instituição empregadora.
4.12.3 Referente a CTPS devem ser apresentadas fotocópia da foto, da identificação pessoal
do candidato e do registro do empregador.
4.13 Na análise da experiência profissional apenas receberá pontuação o período mínimo de
um ano completo, exceto para o cargo de professor que será considerado o ano letivo.
4.13.1 Não será considerado o somatório dos anos de experiências profissionais
comprovados em documentos distintos, mesmo sendo de uma mesma
empresa/instituição.
4.13.1 A experiência como estagiário será computada desde que o tempo mínimo seja de seis
meses e o documento atenda ao especificado no Quadro 1 do item 4.10 deste Edital.
5. DO RESULTADO E DOS RECURSOS
5.1 O Resultado da Avaliação dos Títulos será divulgado no dia 14 de maio de 2018, no site:
www.selecao.uneb.br/conceicaodocoite.
5.2 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado da Avaliação dos títulos nos
dias 15 e 16 de maio de 2018, devendo para tanto proceder conforme Item 12.2.2 do
Edital nº 15/2017.
5.3 O resultado dos recursos impetrados será divulgado no dia 22 de maio de 2018, no site:
www.selecao.uneb.br/conceicaodocoite.
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5.4 A publicação da nota final será no dia 25 de maio de 2018, no site:
www.selecao.uneb.br/conceicaodocoite.
6. O CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS (CPS) NÃO SE RESPONSABILIZARÁ
PELOS DOCUMENTOS ENTREGUES DE FORMA NÃO PREVISTA NESTE EDITAL.
7. OS CASOS OMISSOS AO PRESENTE EDITAL SERÃO RESOLVIDOS POR
DELIBERAÇÃO DO CPS.
Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2018.
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANEXO I
MODELO PARA RELAÇÃO DE TÍTULOS A SEREM APRESENTADOS PARA A
BANCA DE AVALIAÇÃO
Nome do candidato
(a):__________________________________________________________________________
Nº de Inscrição:_____________________
inscreveu:______________________________

Código do cargo para o qual se

Nome do Cargo para o qual se
inscreveu:____________________________________________________________________
QUANT. DE
TÍTULOS

TÍTULOS

RELAÇÃO DE
DOCUMENTOS

1. CAPACITAÇÃO
1.1 Certificado, atestado ou declaração de
participação em curso de atualização e/ou
capacitação na área de atuação realizados a
partir de 2013, com carga horária mínima de 40
horas e máxima de 359 horas.
1.2 Certificado, atestado ou declaração de
conclusão do Curso de Pós Graduação Lato
Sensu – Especialização, com carga horária
mínima de 360 horas, na área de atuação.
Também será aceito atestado, certificado ou
declaração acompanhada do histórico do curso.
1.3 Diploma de Curso de Pós Graduação Stricto
Sensu Mestrado Acadêmico ou Profissional na
área de atuação, devidamente registrado,
podendo ser aceito declaração de conclusão
acompanhado da ata de defesa ou somente a ata
de defesa.
1.4 Diploma de Curso de Pós Graduação Stricto
Sensu Doutorado, na área de atuação,
devidamente registrado, podendo ser aceito

2

1

1

1
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certificado/declaração de conclusão
acompanhado da ata de defesa ou somente a ata
de defesa.
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

QUANTIDADE

2.1 Experiência profissional no cargo pretendido
na iniciativa pública, privada ou organização
não governamental (ONG).

A partir de 1 ano

2.2 Estágio na área correlata a formação.

EMPRESA/INSTITUIÇÃO

A partir de 6 meses

TOTAL DE FOLHAS ENTREGUES............................................
Declaro para os devidos fins de direito, que estou ciente e de pleno acordo com as normas
contidas no Edital nº 15/2017 e
demais comunicados publicados, e assumo total
responsabilidade pela veracidade do(s) documento(s) apresentado(s) e das informações
prestadas neste formulário.
Conceição do Coité, _________de maio de 2018.

___________________________
Assinatura do (a) candidato (a)

________________________
Assinatura do atendente
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