
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2020 

PROVA DE TÍTULOS  

CARGO: PROFESSOR 

A entrega de Títulos será no COLÉGIO ESTADUAL INÁCIO PINHEIRO PAES LEME, Av. 

Goiás n. 1200 – Centro – Cachoeira Dourada - GO, das 08:00 às 08:30 horas do dia 10/01/2021.  

Os candidatos deverão comparecer no local utilizando máscaras e para evitar aglomeração, estarão 

distribuídos da seguinte forma: 

Nomes Sala 

ALEXANDRA MARQUES SILVA. 

até 
DANIELA RODRIGUES CAMPOS 

01 

DANYELLA ANTUNES PEREIRA MENDES 
Até 
LAINE DOS FERREIRA SANTOS 

02 

LEIDIMAR GALVÃO RABELO 
até 
NADAB CAMPOS APOLINARIO 

03 

NAELLY APARECIDA DE SOUZA 
até 
WILIAN HENRIQUE SILVA 

04 

Obs.: Para entrega de Títulos o Candidato tem que ter obtido nota igual ou superior a 50 pontos. 

O candidato ou seu representante deverá comparecer ao local com, no máximo, 30 minutos de 

antecedência do horário estabelecido para a entrega dos títulos.  

O candidato ou representante que chegar ao local após o horário estabelecido não terá os 

títulos recebidos. 

O candidato ou seu representante deverá apresentar-se munido de documento de identidade 

original. 
 

Não haverá conferência de documentos no momento do recebimento,  estes deverão serem entregues 

em cópias autenticadas, acompanhados da relação dos mesmos (modelo disponível), colocados em 

envelope lacrado e endereçado à Infocol, conforme modelo a seguir: 
  



 
 

INFOCOL - Informática e Concursos Ltda. 

Concurso Público – Poder Executivo Municipal Cachoeira  Dourada  

Avenida 85, nº 1940, Galeria Nacional, sala 07 - Setor Marista. 

Goiânia-GO. 

CEP: 74.160-010  

 

Diplomas/Certificados para Prova de Títulos 

Inscrição:_____________ 

Nome do candidato:_________________________________________________________ 

O candidato ou seu representante deverá assinar a lista de presença, momento em que receberá um recibo da entrega 

do envelope. 

  



 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2020 

PROVA DE TÍTULOS  

RELAÇÃO DE DIPLOMAS E/OU CERTIFICADO DE TÍTULOS 

Inscrição: ______ 

Nome do Candidato: ______________________________________________________________________ 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DA PROVA DE TÍTULOS  

TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR (Reservado 

à Infocol) 

Diploma devidamente registrado ou habilitação legal 

equivalente de conclusão de curso de pós-graduação 

stricto-sensu, em nível de DOUTORADO (na área em que 

concorre), obtido até a data de entrega dos títulos. 

Título: _________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

5  

Diploma devidamente registrado ou habilitação legal 

equivalente de conclusão de curso de pós-graduação 

stricto-sensu, em nível de MESTRADO (na área em que 

concorre), obtido até a data de entrega dos títulos. 

Título: __________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

3  

Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO lato-sensu em 

nível de especialização, com carga horária mínima de 360 

h/aula (na área em que concorre), obtido até a data de 

entrega dos títulos, até o limite de 2 (dois) certificados. 

Título: __________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Título: __________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

2  

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10  

Obs.: Essa relação deverá estar dentro do envelope, junto com a cópia autenticada dos títulos. 


