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INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA DE TÍTULOS 
 
 
8.1.2. 2ª ETAPA / PROVA DE TÍTULOS apenas caráter CLASSIFICÁTORIO, portanto, NÃO 
OBRIGATÓRIA. 
 
8.4.1- Serão classificados para a segunda etapa 03 (três) candidatos para cada vaga existente, 
obedecendo-se à ordem decrescente da nota de classificação da primeira etapa. 
 
Os Títulos entregue só serão avaliados quando, em anexo, constar o Modelo da Tabela de 
Títulos devidamente preenchida (inclusive com a pontuação pleiteada). O não preenchimento 
implica na imediata não aceitação dos títulos. 
 
Todas as instruções para a Prova de Títulos estão descritas nos itens de 8.5 a 8.9 do Edital do 
processo seletivo. 
 
Os Títulos deverão ser entregues em São Miguel do Tocantins. 
 
DATA: Dias 13 e 14 de dezembro de 2021 
HORÁRIO: 07h30min às 13h30min. 
LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde: Endereço: Rua São Raimundo – Centro - São Miguel do 
Tocantins – TO. 
 
Os títulos deverão ser originais ou em cópias AUTENTICADAS em Cartório, no caso de curso 
feito via internet, os certificados deverão possuir chaves de verificação de autenticidade.  
 
Não serão aceito TÍTULOS de candidatos que não constem na CONVOCAÇÃO DA PROVA DE 
TÍTULOS. 
 
Da comprovação da experiência profissional: 
 

✓ Entidade Pública: Declaração/Certidão de Tempo de Serviço em papel timbrado e 
assinado por profissional competente. 
 

✓ Entidade Privada: Declaração/Certidão de Tempo de Serviço em papel timbrado e 
assinado por profissional competente + cópias da CTPS ou Contrato de Prestação de Serviço. 
 
IMPORTANTE: As declarações/certidões especificadas no item 8.5.2, deverão ser em papel 
timbrado pelo órgão emissor e assinadas por profissional competente com firma 
reconhecida em cartório. 
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Os títulos deverão ser entregues pelos candidatos convocados, em ENVELOPE LACRADO, 
devidamente identificado com o número de inscrição, nome por extenso, número de 
documento de identidade e cargo preiteado. 
 
A entrega poderá ser feita por terceiros, sem necessidade de procuração. 
 
Informações: Prioritariamente no Edital ou através da Comissão Organizadora. 

 

 

São Miguel do Tocantins, 13 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

ROSEMEIRE VIEIRA PEREIRA AQUINO 

Presidente da Comissão 
 

 


