
 
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E 
PREVIDÊNCIA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL ELEMENTAR 

 
EDITAL Nº 15/2008 – CONCURSO 2008, DE 09 DE MAIO DE 2008 

Este Edital convoca os candidatos aprovados nas provas objetivas do concurso 
realizadas no dia 13 de abril de 2008 para a Prova de Títulos. 

 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS 
HUMANOS E PREVIDÊNCIA, tendo em vista o disposto no Edital nº 1/2008 – 
CONCURSO 2008, de 01de fevereiro de 2008, e a publicação do resultado das provas 
escritas objetivas através do Edital nº 13/2008 – CONCURSO 2008, de 09 de maio de 
2008, convoca os candidatos aprovados para cargos de nível superior para a 
apresentação dos documentos da prova de títulos, nos dias 12 e 13 de maio corrente, 
conforme as normas abaixo, transcritas do Edital nº 1/2008 – Concurso 2008. 
 
“8 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
8.1 A avaliação de títulos, somente para os cargos de nível superior, de caráter 
classificatório, valerá até 4,00 (quatro) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos 
apresentados seja superior a esse valor. 
8.2 Os títulos deverão ser entregues até dois dias úteis após a data da divulgação do 
resultado dos Candidatos aprovados divulgados através do Diário Oficial do Município, 
no posto de atendimento do INSTITUTO CIDADES , localizado na Avenida Rui 
Barbosa, 1590, Sala 11, Lagoa Nova, Natal (RN), onde haverá formulários próprios à 
disposição dos candidatos interessados para o devido preenchimento e entrega. Ao 
entregar os títulos, o candidato receberá o Protocolo de Entrega dos Títulos. 
8.3 O candidato, na entrega dos títulos, deverá anexar o Formulário para Entrega de 
Títulos, conforme modelo no Anexo I deste Edital, já devidamente preenchido e 
assinado, declarando os títulos entregues, seu nome e cargo pretendido, com letra 
legível ou de forma. O Formulário deve ser entregue dentro do envelope que contiver os 
títulos.  
8.4 Não serão recebidos originais de documentos. As cópias dos documentos entregues 
somente serão analisadas se autenticadas, preferencialmente, em Cartório de Notas e 
não serão devolvidos em hipótese alguma. 
8.5 A entrega dos documentos referentes aos títulos não faz, necessariamente, que a 
pontuação postulada seja concedida. Os documentos serão analisados pelo 
INSTITUTO CIDADES de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.  
8.6 A não apresentação dos títulos importará na atribuição de nota zero ao candidato na 
fase de avaliação de títulos, que não possui caráter eliminatório, mas somente 
classificatório. 
8.7 Os certificados e diplomas expedidos por instituição estrangeira deverão ser 
revalidados por instituição de ensino superior brasileira. 
8.8 Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão 
expedidor, carimbo e assinatura do responsável e data. 



8.9 Para comprovação de conclusão de curso de pós-graduação em nível de mestrado ou 
doutorado somente será aceito o diploma, devidamente registrado, expedido por 
instituição oficial ou reconhecida pelo MEC. 
8.10 Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a curso de 
Especialização, o candidato deverá comprovar que o curso foi realizado de acordo com 
as normas do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES n.º 1, de 3 de abril 
de 2001). 
8.11 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado quando 
traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 
8.12 Cada título será considerado uma única vez. 
8.13 - Serão rejeitados, liminarmente, os títulos entregues fora do prazo divulgado no 

Edital.   
8.14 - Não serão recebidos documentos avulsos e Curriculum Vitae.   
8.15 - Os títulos considerados neste concurso, suas pontuações, o limite máximo por 
categoria e a forma de comprovação, são assim discriminados: 
 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍ TULOS 

ALÍNEA  TÍTULO VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR 
MÁXIMO  

A 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
Doutorado na área específica a que concorre. 

1,75 1,75 

B 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
Mestrado na área específica a que concorre. 

1,25 1,25 

C 

Certificado de curso de pós-graduação em nível de 
especialização na área específica a que concorre, com 
carga-horária mínima de 360 horas, conferido após 
atribuição de nota de aproveitamento, excetuado o 
exigido como requisito. 

1,00 1,00 

TOTAL 4,00 
 
8.17 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio 
eletrônico.” 
 
A entrega dos Títulos deverá ser feita nos dias 12 e 13 de maio de 2008, no horário 
comercial, no Instituto Cidades, localizado na Avenida Rui Barbosa, 1590, Sala 11, 
Lagoa Nova, Natal (RN). 
 
O resultado da avaliação dos Títulos será publicado até o dia 23 de maio corrente no 
sítio do Instituto Cidades, www.institutocidades.com.br  
 

Natal, 09 de maio de 2008. 
 

João Felipe da Trindade 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E 

PREVIDÊNCIA 
 
 



ANEXO I 
 
 
 
 
À 
Comissão Examinadora do Concurso 
 
Solicito Contagem de pontos referente prova de títulos 
 
  Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos, para o Concurso Público, 
venho apresentar a esta Comissão, documentos que atestam qualificações, dando margem à contagem de 
pontos na prova de títulos conforme item 8 do Edital. 
 
01- Número de Documentos Entregues: _________________________________________ 
02- Nome do candidato: _____________________________________________________ 
03- Nº de inscrição: _________________________________________________________ 
04- Cargo: ________________________________________________________________ 
05- O candidato, no envio de títulos, deverá efetuá-lo em envelope individual fechado, subscrito da 
seguinte forma: 

Referente: Documentos Títulos – Concurso Prefeitura Municipal do Natal/RN 
Empresa: INSTITUTO CIDADES  

06- Os documentos entregues nos dias 12 e 13 de maio de 2008 deverão estar todos autenticados e não 
serão devolvidos em hipótese alguma, uma vez que serão apensados aos demais documentos relativos ao 
certame seletivo. 
07- Tabela a ser preenchida pelo candidato. 
 

MARQUE COM UM    X    A PONTUAÇÃO PLEITEADA: 
Pontos Especificação Títulos 

1,75 1,25 1,00 TOTAL 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Doutorado na área específica a 
que concorre. 

    

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Mestrado na área específica a 
que concorre. 

    

Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização na área 
específica a que concorre, com carga-horária mínima de 360 horas, conferido após 
atribuição de nota de aproveitamento, excetuado o exigido como requisito. 

    

 
Pontuação solicitada pelo candidato: _________ 
Pontuação obtida após análise (não preencher este campo): _________ 
 

Em anexo, cópia de documentos autenticados. 
 

___________________________________, ______de __________ de 2008. 
 

_______________________________________ 
Assinatura do candidato. 

 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O candidato deve enviar apenas os documentos necessários para 
análise dos títulos, não enviando documentos que não irão ser utilizados tais como: carteiras 
funcionais, documentação de conclusão de Ensino Médio, documentação de conclusão de Ensino 
Superior, carteira de identidade, uma vez que estes documentos não serão utilizados para análise. 
Deverá apenas enviar documentos que comprovem a pós-graduação realizada, especialização, 
mestrado e/ou doutorado, ainda expressamente CONCLUÍDOS, não sendo válidos cursos em que o 
candidato encontra-se apenas matriculado e em curso. 

 

FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS 
APENAS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 


