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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS 
 

CONCURSO PÚBLICO 002/2013  
 

A Prefeitura do Município de Araraquara, através da Secretaria da Administração, no uso 

de suas atribuições e em consonância com a Legislação Federal, Estadual e Municipal, 

CONVOCA todos os candidatos habilitados nos empregos de Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Médicos (todos), Nutricionista e Psicólogo, para a ENTREGA DOS 

TÍTULOS conforme as seguintes instruções: 

 
Datas: 21 e 22 de Novembro de 2013 
Horário: das 09:00 às 16:00 horas 
Local: Andar térreo da Prefeitura Municipal de Araraquara,  sito à Rua São Bento nº 
840 – Centro 
 
 
Instruções para entrega dos títulos: 

Somente serão analisados e pontuados os títulos dos candidatos habilitados na prova objetiva. 

Considerando o disposto no item 4.21. e 4.23. do Edital de Abertura, as notas de corte são as 

que seguem: 

 
Emprego Nota de Corte 

201 – FISIOTERAPEUTA 20,0 
202 – FONOAUDIÓLOGO 20,0 
203 – MÉDICO – Área Clínica Médica 12,0 
204 – MÉDICO – Área Pediatria 12,0 
206 – MÉDICO – Especialidade Angiologia 10,0 
207 – MÉDICO – Especialidade Cirurgia de Cabeça e Pescoço 11,0 
209 – MÉDICO – Especialidade Cirurgia Pediátrica 11,0 
210 – MÉDICO – Especialidade Endocrinologia 11,0 
211 – MÉDICO – Especialidade Gastroenterologia 10,0 
212 – MÉDICO – Especialidade Geriatria 14,0 
213 – MÉDICO – Especialidade Ginecologia - Oncologia 9,0 
214 – MÉDICO – Especialidade Hematologia 11,0 
215 – MÉDICO – Especialidade Infectologia 13,0 
216 – MÉDICO – Especialidade Nefrologia 12,0 
219 – MÉDICO – Especialidade Neurocirurgia 13,0 
220 – MÉDICO – Especialidade Oftalmologia 11,0 
221 – MÉDICO – Especialidade Ortopedia 11,0 
222 – MÉDICO – Especialidade Pneumologia 12,0 
224 – MÉDICO – Especialidade Psiquiatria 12,0 
225 – MÉDICO – Especialidade Radiologia e Diagnóstico por Imagem 13,0 
226 – MÉDICO – Especialidade Reumatologia 10,0 
228 – MÉDICO – Especialidade Urologia 10,0 
229 – MÉDICO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 13,0 
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230 – MÉDICO–HORISTA – Clínica Médica 11,0 
231 – MÉDICO–HORISTA – Ortopedia 12,0 
232 – MÉDICO–HORISTA – Pediatria 10,0 
233 – MÉDICO DO TRABALHO 10,0 
235 – NUTRICIONISTA 20,0 
236 – PSICÓLOGO 20,0 

Serão considerados como títulos, apenas os relacionados nas tabelas abaixo, limitada à 
pontuação total da prova de títulos ao valor máximo estabelecido nas tabelas, desde que 
diretamente relacionados com a função pretendida e obtidos até a data de encerramento das 
inscrições. 

Serão analisados, apenas os títulos que contenham as cargas horárias dos cursos e forem 
apresentados em cópias autenticadas. 

Na somatória dos títulos de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 

Não será computado como título, o curso de especialização que se constituir pré-requisito para a 
inscrição no concurso. 

MÉDICOS   (Todos) 
 

TÍTULO COMPROVANTES 
VALOR 

UNITÁRIO 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 
VALOR 
MÁXIMO 

Doutor na área de Medicina.  4,0 01 4,0 

Mestre na área de Medicina  

Diploma devidamente registrado ou 
declaração /certificado de conclusão de 
curso, acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar. 

3,0 01 3,0 

Título de especializaçã o expedido 
pela Sociedade Brasileira 
correspondente à área a que 
concorr e, respeitando o item 4.46. 

Título expedido pela área correspondente. 

3,0 01 3,0 

Curso de especialização/ 
aperfeiçoamento na área a que 
concorre, com duração mínima de 
360 horas  

Certificado/declaração de conclusão de 
curso, em papel timbrado da instituição, 
com carimbo, assinatura do responsável, 
a respectiva carga horária e o período de 
realização. 

1,0 01 1,0 

Cursos de Especialização em 
Saúde Pública ou Administração 
Hospitalar ou Sa úde Coletiva, com 
duração mínima de 360 horas.  

Certificado/declaração de conclusão de 
curso, em papel timbrado da instituição, 
contendo o período de realização, carimbo 
e assinatura do responsável e a respectiva 
carga horária. 

1,0 01 1,0 

Residência médica  de, no mínimo, 
02 (dois) anos na área a que 
concorre, reconhecida pelo MEC.  

Certificado/declaração da residência em 
papel timbrado da instituição, contendo 
assinatura e carimbo do responsável. 

2,0 01 2,0 

 
 

FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA E PSIC ÓLOGO 

TÍTULO COMPROVANTES 
VALOR 

UNITÁRIO 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 
VALOR 
MÁXIMO 

  
Doutor na área em que concorre  

4,0 01 4,0 

Mestre na  área em que concorre  

Diploma devidamente registrado ou 
declaração /certificado de conclusão de 
curso, acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar. 3,0 01 3,0 

Curso de especialização/ Certificado/declaração de conclusão de 1,0 01 1,0 
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aperfeiçoamento na área a que 
concorre, com duração mínima de 
360 horas  

curso, em papel timbrado da instituição, 
com carimbo, assinatura do responsável, 
a respectiva carga horária e o período de 
realização. 

No ato da entrega de títulos, o candidato deverá entregar, preenchida e assinada, a relação na 
qual indicará a descrição e a quantidade de títulos apresentados, juntamente com esta relação, 
deverá ser apresentada uma cópia autenticada em cartório, de cada título declarado.  

Obs: Não serão disponibilizados no local de recebim ento dos títulos, formulários para 
preenchimento. 

Somente serão recebidos e analisados os documentos cujas cópias sejam autenticadas (que 
não serão devolvidas em hipótese alguma) e entregues no prazo estabelecido, e em 
conformidade com o disposto neste Edital e no Edital de Abertura. 

Não serão recebidos os documentos originais e as cópias simples. 

É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher todas as condições 
previstas neste capítulo. 

O modelo de formulário para entrega dos títulos consta no Anexo V, do Edital de Abertura. 

O protocolo da relação de títulos com o carimbo do órgão recebedor e assinatura do 
responsável pelo recebimento dos documentos, será entregue ao candidato após o recebimento. 

Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos sob 
qualquer hipótese ou alegação. 

Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local e horário 
estabelecidos ou em desacordo com o disposto neste capítulo. 

Se comprovada em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos 
constantes da tabela apresentada, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, 
comprovada a culpa do mesmo, será excluído do concurso. 

A avaliação dos títulos será feita pelo IBAM e o seu resultado será divulgado através de 
publicação do Jornal que publica os atos oficiais da Prefeitura, nos sites do IBAM www.ibamsp-
concursos.org.br  e da Prefeitura www.araraquara.sp.gov.br  

 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, aos 13 (treze) de 
novembro de 2013 (dois mil e treze). 
 
 
 
 

 
DELORGES MANO 

Secretário Municipal da Administração 
 


