PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CEP 46.430-000 - GUANAMBI – BAHIA
C.N.P.J: 13.982.640/0001-96
FONE (077) 3452-4301

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL GUANAMBI – BAHIA
O Prefeito do Município de Guanambi, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas no Edital 001/2015 e estabelecida, publicado no D.O.M. de 13/03/2015, disponibilizado nos sites:
www.selecao.uneb.br/guanambi e www.guanambi.ba.gov.br, CONVOCA os Candidatos aos Cargos de Nível
Superior, observada a condição citada no subitem 1.3.2 do referido Edital e não eliminados na Prova Objetiva,
para apresentar os documentos referentes a Prova de Títulos, conforme instruções abaixo discriminadas:
1. DA CONVOCAÇÃO
1.1

Em cumprimento ao subitem 1.3.1; item 11 e subitem 13.5 a 13.12 do Edital 001/2015 ficam
CONVOCADOS para a realização da PROVA DE TÍTULOS os candidatos relacionados no Anexo I deste
Edital.

2. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ENTREGA DOS TÍTULOS
2.1
2.2

A entrega dos títulos se realizará, no período de 15 a 17 de junho de 2015, das 08h às 12h e das 14h às
17h.
Local: No Departamento de Educação – UNEB/ Campus XII.
Endereço: Av. Universitária Vanessa Cardoso & Cardoso, s/nº, Bairro Ipanema.
Cep: 46430.000- Guanambi- Bahia.

3. DAS DETERMINAÇÕES
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será facultada aos candidatos de Nível Superior convocados
por Edital para este fim em etapa posterior a divulgação do resultado final da prova objetiva.
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.
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. As fotocópias devem estar autenticadas (ou serem apresentadas juntamente com seus
respectivos originais, para que a recepção possa averiguar sua autenticidade) e discriminadas em relação
específica, sem rasuras ou emendas, devendo ser assinada pelo candidato, conforme modelo Anexo I,
deste Edital.
A lista com a relação de documentos deverá ser entregue em duas vias.
O candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo, no horário e no local estabelecido no Edital de
Convocação receberá nota zero, mas não será excluído do processo.
Após a entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese
ou alegação.
Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.
Os documentos apresentados não serão devolvidos.
Na avaliação dos títulos apresentados não serão computados os pontos que ultrapassarem o limite
máximo estabelecido no Barema: Avaliação de Títulos, disponível no Edital 001/2015.
Os casos omissos serão submetidos à apreciação do Centro de Processos Seletivos da Universidade.

Guanambi, 11 de junho de 2015.

CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
Prefeito Municipal
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ANEXO I
MODELO PARA RELAÇÃO DE TÍTULOS A SEREM APRESENTADOS PARA A BANCA DE
AVALIAÇÃO
Nome do candidato (a):___________________________________________________________
Nº de Inscrição:_________________________________________________________________
Código e Cargo para o qual se inscreveu:_____________________________________________
QUANT. DE TÍTULOS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

TÍTULOS

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 2010, com carga horária mínima de 40
horas e máxima de 359 horas.
1.2 Certificado, atestado ou declaração de
Curso de Pós Graduação Lato Sensu –
Especialização, com carga horária mínima 360
horas, na área de atuação. Também será aceito
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 certificado/declaração de
conclusão acompanhado da ata de defesa ou
aprovação da banca.
1.4 Diploma de Curso de Pós Graduação Stricto
Sensu Doutorado, na área de atuação,
devidamente registrado, podendo ser aceito
certificado/declaração de conclusão
acompanhado da ata de defesa.

2

1

1

1

QUANT. DE TÍTULOS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

TÍTULOS

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (tempo de
serviço em anos)
2.1 Experiência profissional no cargo pretendido
na iniciativa pública, privada ou organização
não governamental (ONG).
2.2 Estágio na área correlata a formação.

QUANT. DE ANOS

A partir de 1 ano
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 001/2015 e
demais comunicados publicados, e assumo total responsabilidade pela idoneidade do(s) documento(s) apresentado(s) e
pela veracidade das informações prestadas neste formulário.

Guanambi, _________de junho de 2015.
_____________________________
Assinatura do (a) candidato (a)

_____________________________
Assinatura do atendente

