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CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA PROVA TÍTULOS 

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS  

PARA CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG 

 

 Ficam convocados para envio dos títulos os candidatos aprovados na prova objetiva para os cargos de Professor de 

Educação Básica e Professor de Educação Física do Concurso Público e Processo Seletivo n.º 01/2019, da Prefeitura Municipal de Conceição 

do Rio Verde/MG. 

  

1. PROVA DE TÍTULOS 

 

1.1. A prova de títulos será de caráter classificatório e aplicada a todos os candidatos aprovados na 1ª Etapa, para os cargos de Professor 
de Educação Básica e Professor de Educação Física.  

1.2. A pontuação obtida com os títulos será, para efeito de classificação, acrescida ao somatório das notas obtidas na prova objetiva. 

1.3. Os candidatos terão 3 (três) dias úteis, contados da publicação deste Edital de Convocação, para que apresentem os títulos a serem 
analisados.  

1.4. A documentação deverá ser entregue pessoalmente ou, mediante procuração, por terceiro no Unilavras Concursos, por meio de Sedex 
ou carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), com despesas por conta do candidato e contendo externamente, na face frontal 
do envelope, os seguintes dados:  

 

1.5. O envelope deverá conter o Requerimento de Prova de Títulos (Anexo VII do Edital nº 01/2019 ou Anexo I deste Edital de Convocação) 
e toda a documentação encadernada em forma de apostila presa por espiral e com capa transparente na qual deverão constar na 
primeira página os seguintes dados: 

  

1.6. O candidato que não possuir títulos válidos ou deixar de entregá-los não será eliminado do concurso público, porém deixará de 
computar a pontuação relativa a essa etapa. 

1.7. Os documentos deverão ser enviados individualmente, sendo vedada a remessa do documento de mais de um candidato no mesmo 
envelope.  

1.8. O Unilavras Concursos não se responsabilizará por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa documentação a seu destino. 

1.9. Não serão aceitos títulos entregues fora do prazo, por fax, por Internet ou por qualquer outra forma não prevista neste Edital. 

1.10. Toda a documentação deverá ser apresentada mediante cópia legível devidamente autenticada em serviço notarial e de registro 
(cartório de notas). Os documentos que constarem o verso em branco deverão apresentar a expressão “Em Branco”. 

1.11. Não deverão ser enviados documentos originais, visto que não serão devolvidos sob nenhuma hipótese. 

1.12. Em caso de alteração do nome civil do candidato (seja por retificação ou complementação) por motivo de casamento ou outro estado 
civil, o candidato deverá enviar, junto com os títulos, cópia autenticada do documento oficial que comprove a alteração. 

Centro Universitário de Lavras - Unilavras 

Unilavras Concursos 

Concurso Público e Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde/MG 

Ref.: Prova de Títulos 

Número de Inscrição - Nome Completo do Candidato 

Caixa Postal 3141 

CEP 37203-593 

Lavras/MG 

Concurso Público e Processo Seletivo da Pref. Municipal de Conceição do Rio Verde - MG 

Ref.: Prova de Títulos 

Número de inscrição – Nome completo do candidato 

Cargo para o qual concorrerá 
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1.13. Serão aceitos como títulos os documentos que forem representados por diplomas e certificados de conclusão de curso expedidos por 
instituição reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter identificação desta e do responsável pela expedição do documento. 

1.14. A comprovação de títulos referente à pós-graduação observará os seguintes critérios: 

a) Nível lato sensu, mediante a apresentação de fotocópia autenticada em cartório, do certificado de conclusão, expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC ou pelo CEE, com indicação da carga horária e dos conteúdos ministrados 
e histórico.  

b) Nível stricto sensu (mestrado e doutorado), mediante a apresentação de fotocópia(s) autenticada(s) em cartório, dos 
respectivos diplomas, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Também será aceito certificado ou 
declaração de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, desde que 
acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas em que foi aprovado 
e as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação. Caso o histórico ateste a 
existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, não será atribuída a pontuação do título. 

1.15. Os candidatos detentores de diplomas de mestrado ou doutorado realizados em universidades estrangeiras só terão seus cursos 
considerados para os fins deste Edital se seus diplomas tiverem sido revalidados conforme as regras estabelecidas pelo MEC e 
traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado. 

1.16. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou a ilegalidade na obtenção dos títulos, o candidato terá anulada a respectiva 
pontuação e, comprovada a culpa do ato, será eliminado do concurso público. 

1.17. Os documentos admitidos como títulos são os certificados e habilitações listados na tabela constante no quadro a seguir, contando, 
para cada um deles, a pontuação estabelecida. 

1.18. Quadro de atribuição de pontos para prova de títulos: 

Títulos 
Quantidade máxima de 

títulos 
Valor Pontuação máxima 

Diploma de doutorado, certificado ou declaração de 
conclusão de curso, expedido por instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), desde 
que acompanhado do histórico escolar do candidato, 
no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas 
em que foi aprovado e as respectivas menções, o 
resultado dos exames e do julgamento da tese. Caso o 
histórico ateste a existência de alguma pendência ou 
falta de requisito de conclusão do curso, não será 
atribuída a pontuação do título. 

1 5,0 5,0 

Diploma de mestrado, certificado ou declaração de 
conclusão de curso, expedido por instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), desde 
que acompanhado do histórico escolar do candidato, 
no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas 
em que foi aprovado e as respectivas menções, o 
resultado dos exames e do julgamento da dissertação. 
Caso o histórico ateste a existência de alguma 
pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, 
não será atribuída a pontuação do título. 

1 4,0 4,0 

Certificado de conclusão de curso de especialização ou 
pós-graduação, na área de formação ou área afim, 
desde que não seja exigência mínima do cargo, com 
carga horária mínima de 360 horas, expedido por 
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC). 

2 1,5 3,0 

Diploma de graduação na área de atuação, desde que 
não seja exigência mínima do cargo, expedido por 

1 1,0 1,0 
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instituição reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC). 

 

1.19. O resultado preliminar da prova de títulos será divulgado no endereço eletrônico do Unilavras Concursos, 
www.unilavrasconcursos.com.br, e no Diário Oficial de Minas Gerais. 

1.20. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da prova de títulos conforme previsto no item 13 do Edital. 

 

 
 
 

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. 

 

 
Conceição do Rio Verde/MG, 18 de agosto de 2021. 

 
 
 

 

Pedro Paulo 
Prefeito Municipal de Conceição do Rio Verde-MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I– REQUERIMENTO DE PROVA DE TÍTULOS 
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CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CNCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG 

EDITAL Nº 01/2019 
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 
Requerimento para atribuição de pontos aos títulos comprovados 

 
 

Nome do candidato  Número de inscrição  

Cargo/Função  
 

       

Títulos enviados 

Diploma de doutorado concedido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC. 
Quantidade enviada  

Diploma de mestrado concedido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC. 
Quantidade enviada  

Certificado de conclusão de curso de especialização ou pós-

graduação, na área de formação ou área afim, desde que não 

seja exigência mínima do cargo, com carga horária mínima de 

360 horas, concedido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC. 

Quantidade enviada  

Diploma de graduação na área de atuação, desde que não seja 

exigência mínima do cargo, concedido por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo MEC. 

Quantidade enviada  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Atesto que os títulos enviados com esta declaração são verdadeiros, comprovados por meio de cópia autenticada. 

Declaro, ainda, para os devidos fins de direito, que estou ciente e de pleno acordo com as normas contidas no Edital 01/2019 do 

Concurso Público e Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde/MG, e demais comunicados publicados, e 

assumo total responsabilidade pela idoneidade do(s) documento(s) apresentado(s) e pela veracidade das informações prestadas 

neste formulário. 

 

 

_____________________, ____ de __________________ de 2021. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do candidato 

 


