
 

 
 

 

CONCURSO PÚBLICO 01/2022 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

  
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA, nos termos da legislação vigente, torna pública a 
CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos para os cargos de COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A), 
DIRETOR(A) DE ESCOLA e PROFESSORES (TODOS) para entrega dos títulos. 
 
Datas: 06 e 07 de dezembro de 2022  

Horário: das 09:00 às 16:00 

Local: Secretaria Municipal de Educação 

Endereço: Avenida Manoel dos Santos Freire, 1300 – Boituva/SP 

 
O Edital de Abertura, estabelece que: 
 

Os pontos dos títulos serão somados ao total de pontos obtidos na prova escrita objetiva. 

Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos títulos. 
 

Os candidatos que não estiverem na margem acima estarão eliminados do Concurso Público. 
 

Serão considerados como títulos apenas os relacionados nas Tabelas a seguir, limitada à pontuação total 
da prova de títulos ao valor máximo estabelecido nas Tabelas. 

 

TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
(pontos) 

VALOR 

MÁXIMO 

(pontos) 
COMPROVANTES 

Doutorado que guarde relação 
direta com as atribuições do 

cargo para o qual o candidato 
prestará a prova. 

5,0 5,0 

Diploma e/ou 
certificado/certidão 

acompanhados de Histórico 
Escolar 

Mestrado que guarde relação 
direta com as atribuições do 

cargo para o qual o candidato 
prestará a prova. 

3,0 3,0 

Diploma e/ou 
certificado/certidão 

acompanhados de Histórico 
Escolar 

Curso de Especialização, Nível 
Superior – Latu-Sensu com carga 
horária mínima de 360 horas, que 

guarde relação direta com as 
atribuições do cargo para o qual o 

candidato prestará a prova. 

1,0 2,0 

Diploma e/ou 
certificado/certidão 

acompanhados de Histórico 
Escolar 

 

Somente serão considerados os cursos que tiverem relação direta com a área para a qual o candidato está 
concorrendo e que tenham relação com as atribuições do cargo, descritas no Anexo I do Edital de Abertura. 

Não serão considerados os cursos de graduação por serem requisitos para a investidura no cargo, 
de formação para o magistério superior por se tratarem de habilitação necessária para a investidura 
do cargo.  

Serão analisados, apenas os títulos que contenham as cargas horárias dos cursos e forem 
apresentados em cópias autenticadas em cartório ou pelo servidor que o recebeu.  

Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplomas de cursos, estes deverão ser 
apresentados mediante cópia frente e verso, devidamente autenticadas em cartório ou cópia simples, 
mediante apresentação da via original para conferência do servidor. 

No ato de entrega de títulos, o candidato deverá entregar, preenchido e assinado o formulário constante do 
Anexo IV do Edital de Abertura ou Anexo I deste Edital. 



 

Será admitida a entrega de títulos por intermédio de procurador, desde que seja apresentado instrumento 
público ou particular, que lhe confira os poderes específicos necessários, acompanhado de cópias 
autenticadas dos documentos de identidade do candidato e de seu Procurador. 

Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local e horário estabelecidos ou 
em desacordo com o disposto neste capítulo. 

 
 
 

Boituva, 25 de novembro de 2022. 
 
 
 

EDSON JOSÉ MARCUSSO 

Prefeito 

Boituva/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 NOME DO CANDIDATO:                

 No DE INSCRIÇÃO:  CARGO: 

SÃO CONSIDERADOS TÍTULOS: 

1 – Doutor na área da Educação (máximo 1)  

Comprovantes: Diploma devidamente registrado ou declaração /certificado de conclusão de curso, acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar. 

Valor Unitário: 5,0 / Valor Máximo a ser atribuído: 5,0 

2 – Mestre na área da Educação (máximo 1) 

Comprovantes: Diploma devidamente registrado ou declaração /certificado de conclusão de curso, acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar. 

Valor Unitário: 3,0 / Valor Máximo a ser atribuído: 3,0 

3 – Curso de Pós-graduação Lato Sensu na área da Educação com duração mínima de 360 horas (máximo 2) 

Comprovantes: Diploma devidamente registrado ou declaração /certificado de conclusão de curso, acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar. 

Valor Unitário: 1,0 / Valor Máximo a ser atribuído: 2,0 

Títulos Apresentados (marque um X) – PARA PREENCHIMENTO PELO CANDIDATO 

(   ) Doutor na área da Educação (máximo 1) 

(    ) Mestre na área da Educação (máximo 1) 

(    ) Curso de Pós Graduação Lato Sensu na área da Educação com duração mínima de 360 horas (máximo 2) 

Nº de folhas anexas: _______ 

Assinatura do candidato: _________________________ 

Data: ____________ 

Para uso da Banca Examinadora: 

1 – Doutor na área da Educação 

Valor Atribuído: ______________ 

2 – Mestre na área da Educação 

Valor Atribuído: ______________ 

3 – Curso de Pós-Graduação Lato Sensu na área da Educação com duração mínima de 360 horas 

Valor Atribuído: ______________ 

Total de Pontos: _____ 

 

PARA PREENCHIMENTO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

 

Quantidade de folhas entregues pelo candidato: _______ 

 

Data: __________ 

 

Carimbo/identificação do recebimento: 

 

 

 

ANEXO I - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS 

PREFEITURA MUNICPAL DE BOITUVA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

Obs.: Preencher duas vias (uma das vias será o protocolo do candidato) 


