
 

Prefeitura do Município de Tietê 
Concurso Público Edital 01/2014 

 

 

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 

 

O Prefeito do Município de Tietê, usando de suas atribuições legais nos termos do artigo 37 da Constituição Federal 

inciso IX, sob a organização da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., com a supervisão da Comissão 

Especial nomeada pela Portaria 9.859 de 06 de março de 2014, torna público o EDITAL DE RECONVOCAÇÃO PARA 

ENTREGA DE TÍTULOS acerca da divulgação da classificação final dos aprovados. 

 

Informamos que, após Liminar concedida através de Processo Judicial 0001802-04.2014.8.26.0629, será permitido aos 

candidatos concorrentes aos cargos de Diretor de Escola de Educação Básica, Professor de Educação Básica I(PEB I), 

Professor de Educação Básica II(PEB II) Ciências Físicas e Biológicas, Professor de Educação Básica II(PEB II) Arte, 

Professor de Educação Básica II(PEB II) – Educação Especial Visual, Auditiva, Mental e Física, Professor de Educação 

Básica II(PEB II) Educação Física, Professor de Educação Básica II(PEB II) Geografia, Professor de Educação Básica 

II(PEB II) Inglês, Professor de Educação Básica II(PEB II) Matemática, Professor de Educação Básica II(PEB II) 

Português e Professor de Educação Básica II(PEB II) História e Secretário Administrativo de Escola, enviar declaração 

por tempo de serviço no magistério, respeitando as demais regras previstas para pontuação a esse respeito, previstas 

no edital a partir do item 6 - DA PROVA DE TÍTULOS. 

 

Para atender o explicitado acima, serão recebidos os Títulos juntamente com o formulário abaixo. Os títulos serão 

pontuados, desde que devidamente comprovados e relacionados à área para a qual o candidato está se candidatando: 

 

Títulos Valor Unitário Valor Máximo 

E) Declaração de tempo de serviço no magistério até 30 de abril de 2014. 0,001 2,0 

  

Portanto, de acordo com o item 6.2, para ter direito a pontuação por títulos por tempo de serviço, o candidato fica 

obrigado a: 

 

6.2 - O candidato deverá enviar os documentos abaixo via postal por Carta Registrada, para a 

empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua Itaipu nº 403, Bairro 

Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010, no período compreendido entre os dias 21 de julho de 

2014 a 25 de julho de 2014, identificando o nome do Concurso Público, no envelope: Concurso 

Público Nº 01/2014 – Prefeitura do Município de Tietê - Ref: Títulos. 

a) cópia reprográfica simples dos Títulos a que venha possuir, assim como seus respectivos 

históricos escolares. 

b) Cópia do Documento de Identificação (RG) e Comprovante de inscrição. 

c) Declaração de tempo de serviço (dias) no magistério com data base de 30 de abril de 2014. 

 

Os títulos deverão ser enviados juntamente com o formulário abaixo devidamente preenchido. 

 

Em respeito à decisão judicial e para atender a demanda, a classificação final está prevista para ser divulgada a partir de 

04 de agosto de 2014. 

 

 

 

Tietê, 18 de julho de 2014. 

 

 

Manoel David Korn Carvalho 

Prefeito Municipal de Tietê 

 

 



 

Prefeitura do Município de Tietê 
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 FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULO 

Dados do candidato: 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

FUNÇÃO:  

TELEFONE:  CELULAR:  

 

Relação de Documentos entregues (Assinalar com um ‘X’): 

 

Doutor em: 

 

Título de Mestre na área a que está concorrendo. 

Mestre em: 

 

-Graduação latu sensu (mínimo de 360 horas) na área a que está concorrendo 

acompanhados do Histórico Escolar. 

Pós-Graduação em: 

 

 

-Graduação latu sensu (mínimo de 360 horas) na área a que está concorrendo 

acompanhados do Histórico Escolar. 

Pós-Graduação em: 

 

 

concorrendo acompanhados do Histórico Escolar. 

Especialização em: 

 

cado de Conclusão de curso de Especialização ou Extensão Universitária  (mínimo de 180 horas) na área a que está 

concorrendo acompanhados do Histórico Escolar. 

Especialização em: 

 

 

tempo de serviço no magistério até 30 de abril de 2014. Valor Total 

 

ATENÇÃO: Somente serão pontuados os documentos constantes da relação acima, conforme Edital. A entrega destes 

documentos é de inteira responsabilidade do candidato, e tem como efeito pontuação extra, que será somada à nota da 

Prova Escrita Objetiva. Os diplomas de Graduação (que são requisitos básicos para a função) serão exigidos somente no ato 

da contratação. Os títulos deverão ser enviados conforme subitem 6.2 do edital de Abertura. 

 

_____________________________, ______ de ____________________de 2014. 

   

 

Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 

 


