
 

 

EDITAL Nº 007/2011 DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS  

A  Comissão Organizadora do Concurso Público da  Prefeitura Municipal de Paramirim, Estado 

da Bahia,nomeada pela Decreto 042/, tendo em vista o Concurso Público realizado para 

preenchimento de vagas, CONVOCA os candidatos aprovados nas provas objetivas para os 

cargos de Nível Superior – Engenheiro Agrônomo, Professor Curso Superior Nível I e II, 

conforme edital  nº 001/2010 e 002/2010,  , para a entrega de Títulos, de  acordo com as 

seguintes orientações: 

1. Os títulos a serem avaliados deverão ser autenticados e entregues, em envelope, 

devidamente identificado com nome por extenso, número do documento de 

identidade  e o cargo, juntamente com uma relação em duas (02) vias (uma das vias 

será devolvida com recibo),  de acordo com o modelo disponível  no Anexo I deste 

Edital, os títulos serão entregue na Secretaria de Administração desta Prefeitura, 

localizada à Praça Santo Antonio, 270 – Centro - Paramirim -, Bahia, no dia 17  de 

fevereiro de 2011, das 09:00 às 17:00 horas. 

1.1. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação dos Títulos. 

1.2.  Não serão aceitos dos documentos originais e cópias simples. 

1.3.  Após apresentação dos Títulos, não será permitida a juntada ou substituição de 

quaisquer outros documentos. 

1.4.  Os Títulos serão examinados e pontuados conforme  especificações contidas no 

Capítulo IX –item 9.1 a 9.14 – Prova de Títulos, do Edital de Abertura de 

Inscrições nº 001/2010 e 002/2010. 

2. Essa prova será somente classificatória, sendo que o candidato  aprovado que deixar 

de entregar seus títulos, apenas não terá somados os pontos correspondentes a essa 

etapa, mas não ficará eliminado do concurso. 

3. A entrega dos documentos referentes aos Títulos, não faz necessariamente que a 

pontuação postulada seja concedida, sendo que os documentos serão analisados pelo 

IEPDM- Instituto de Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento  Municipal, de acordo com 

as normas estabelecidas no Edital nº 001/2010 e 002/2010 o seu resultado será 

divulgado no site www.focadoemvoce.com.br, site www.tmunicipal.com.br 

,www.idmconcursos.com.br e no Jornal o Eco Paramirim-Ba. 

 

Paramirim, 15 de fevereiro de 2011. 

 

PAGNOCÉLIO S. SANTOS          MARINÉLIA A. S. CASTRO                    CARLOS A.M. TANAJURA 

Sec.  de Administração             Sec. de Educação                                   Chefe de Gabinete 
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ANEXO I 
 

EDITAL Nº 007/2011 

FORMULÁRIO – RELAÇÃO DE TÍTULOS 

 

Nome do Candidato: ___________________________________________________________ 

Inscrição:__________________________RG: _______________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________ 

 
 

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO 

QUANTIDADE 
FOLHAS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Número de Títulos entregues  

Número de folhas entregues  

TOTAL DE PONTOS (uso da bancada)  

 

Assinatura do Candidato:_______________________________________ 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

(Uso da Secretaria de Administração) 

Total de documentos entregues:_______________ 

Total de folhas entregues:____________________ 

Data do recebimento:________/_______/_______ 

Hora de Recebimento:___________Horas. 

Assinatura do recebedor:_____________________ 

 


