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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública após publicação do resultado da Prova Escrita Objetiva, a convocação para a Avaliação de Títulos para o 
cargo de Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal. 
 
 

1. Ficam convocados os candidatos abaixo: 
 

Cargo Inscrição Nome 

Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal 524001175 Douglas Nunes Dantas 

Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal 524004440 Alexandre Moraes Ferreira 

Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal 524003990 Laís Milena Moraes Barreto 

 
 
 
 

2. Das disposições gerais: 
 

2.1 A Avaliação de Títulos tem caráter apenas classificatório. 

2.2 A Avaliação de Títulos será aplicada somente para os candidatos aprovados na Prova Escrita Objetiva, em 

número correspondente a 3 (três) vezes o quantitativo total de vagas (ampla concorrência e cadastro de 

reserva), respeitados os empates na última posição. Esta Avaliação valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, 

ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados possa superar esse valor. 

2.2.1 Para efeito de posicionamento, será considerada a ordem decrescente da nota obtida na prova 

escrita objetiva. Em caso de empate na última posição do quantitativo definido no subitem 10.2, 

todos os candidatos que se enquadrarem nessa condição terão seus títulos avaliados. 

2.2.2 Todos os candidatos na condição de pessoa com deficiência, se aprovados na Prova Escrita 

Objetiva, terão seus títulos avaliados. 

2.3 Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópias autenticadas em cartório, anexando formulário 

próprio para entrega de títulos, que estará disponível no site 

www.fgvprojetos.fgv.br/concursos/prefeituradecuiaba, no qual o candidato deverá numerar e descrever 

todos os documentos que estão sendo entregues. Cada documento deverá ser numerado de acordo com 

o descrito no Formulário de Títulos. 

2.4 Os Títulos para análise deverão ser enviados, impreterivelmente, até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação 

do edital de convocação, ou seja, até o dia 29 de janeiro de 2015, via SEDEX ou Carta Registrada, para a 

FGV, em correspondência com os seguintes dizeres: CONCURSO PREFEITURA DE CUIABÁ (AUDITOR 

FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL) – ENTREGA DE TÍTULOS – Caixa Postal nº 205 - Muriaé/MG 

- CEP: 36880-970. 

2.4.1 Não haverá, em hipótese alguma, outra data para a entrega de títulos. 

2.4.2 A entrega dos Títulos (cópia autenticada), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do 

candidato. A FGV não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da 

documentação à FGV. Os Títulos (cópia autenticada) terão validade somente para este Concurso 

e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias desses documentos. 

2.4.3  O não envio dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado pontuação 

zero na Avaliação de Títulos para o cálculo da pontuação final.  

2.5 Somente serão considerados os títulos que se enquadrarem nos critérios previstos neste Edital e nas 

áreas de interesse da Secretaria de Finanças do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 19, da Lei 

Complementar nº 139 de 28 de março de 2006. 
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2.6 Todos os cursos previstos para pontuação na Avaliação de Títulos deverão estar concluídos. 

2.7 Somente serão considerados como documentos comprobatórios diplomas e certificados ou declarações 

de conclusão do(s) curso(s) feitos em papel timbrado da instituição, atestando a data de conclusão, a 

carga horária e a defesa da monografia/dissertação/tese, com aprovação da banca e carimbo da 

instituição, quando for o caso. 

2.8 A comprovação de aprovação prévia em Concurso Público ou Processo Seletivo Público, para o cargo 

escolhido se dará por meio de extrato do Diário Oficial. 

2.8.1 Nos casos em que a publicação oficial seja realizada exclusivamente em meio eletrônico, deverá 

ser enviado o documento impresso, com a indicação do endereço eletrônico do órgão 

responsável pela publicação e demais informações que possibilitem a verificação da 

autenticidade do documento. 

2.9 Os diplomas ou declarações comprobatórios da escolaridade exigida como requisito básico para o cargo 

não serão computados na Avaliação de Títulos. 

2.10  Para comprovação de conclusão de curso de pós-graduação, serão aceitas declarações ou atestados de 

conclusão do curso (constando necessariamente as disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga 

horária). 

2.11  O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação etc.) deverá anexar cópia do 

documento comprobatório da alteração, sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da 

inscrição e/ou identidade. 

2.12  Os diplomas de conclusão de curso expedidos em língua estrangeira somente serão considerados se 

devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação em vigor. 

2.13 Serão considerados os seguintes títulos: 

 

DISCRIMINAÇÃO DO TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO 

A. Aprovação prévia em concurso público ou processo seletivo público 

para o cargo. 
1,0 ponto 4,0 pontos 

B. Curso de aperfeiçoamento, em nível de pós-graduação, com carga 

horária mínima de 180 horas, nas seguintes áreas de formação: direito, 

contabilidade, administração, economia, finanças públicas, gestão 

pública e tecnologia da informação. 

2,0 pontos 2,0 pontos 

C. Curso de especialização, em nível de pós-graduação, com carga 

mínima de 360 horas, nas seguintes áreas de formação: direito, 

contabilidade, administração, economia, finanças públicas, gestão 

pública e tecnologia da informação. 

3,0 pontos 3,0 pontos 

D. Mestrado nas seguintes áreas de formação: direito, contabilidade, 

administração, economia, finanças públicas, gestão pública e tecnologia 

da informação. 

4,0 pontos 4,0 pontos 

E. Doutorado nas seguintes áreas de formação: direito, contabilidade, 

administração, economia, finanças públicas, gestão pública e tecnologia 

da informação. 

5,0 pontos 5,0 pontos 

 

2.14 Para os cursos de Mestrado e Doutorado, exigir-se-á o certificado no qual conste a comprovação da 

defesa e aprovação da dissertação/tese. 

2.14.1 Os diplomas de Mestrado e Doutorado expedidos por instituições estrangeiras somente serão 

aceitos se reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e 
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avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme 

legislação que trata da matéria. 

2.15 Os cursos em nível de pós-graduação e mestrado deverão ser apresentados por meio de certificados 

acompanhados do histórico correspondente. 

2.15.1 Somente serão aceitas, para fins de pontuação, declarações de conclusão dos cursos de pós-

graduação e mestrado nas quais conste o histórico do curso, com data de conclusão e aprovação 

da monografia. 

2.16 Para a comprovação do título previsto na alínea A, deverá ser enviada cópia autenticada da publicação do 

resultado final do certame em meio oficial, com o nome do candidato grifado/destacado. 

2.16.1 Nos casos em que a publicação oficial seja realizada exclusivamente em meio eletrônico, deverá 

ser enviado o documento impresso, com a indicação do endereço eletrônico do órgão 

responsável pela publicação e demais informações que possibilitem a verificação da 

autenticidade do documento. 

2.16.2 Na hipótese de processos seletivos e/ou concursos públicos cujos resultados não sejam 

publicados em meio oficial, o candidato poderá enviar cópia da publicação do resultado final, 

com a indicação do endereço eletrônico do órgão público ou da empresa/entidade responsável 

pela organização do certame, além de outras informações que possibilitem a verificação da 

autenticidade do documento. 

2.16.3 Será aceita ainda, declaração do órgão público ou da empresa/entidade responsável pela 

organização do certame, emitida em papel timbrado, datado e com indicação do CNPJ e firma 

reconhecida do emitente (gestor do setor de recursos humanos, no caso do órgão promotor do 

certame, ou do gerente/diretor da organizadora), que demonstre a aprovação em concurso 

público ou processo seletivo, indicando os seguintes dados do interessado: nome completo, 

documento, cargo pretendido, pontuação e classificação final como APROVADO. 

2.17 O curso feito no exterior só terá validade quando acompanhado de documento expedido por tradutor 

juramentado. 

2.18 O resultado preliminar da Avaliação de Títulos será divulgado no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba. 

2.19 Os candidatos disporão de 02 (dois) dias úteis para interpor recurso contra o resultado preliminar da 

Avaliação de Títulos, por meio de link disponível no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba. 

2.20 O resultado final da Avaliação de Títulos será publicado no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba. 

 

 

 

 

MAURO MENDES FERREIRA 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2015. 

 

 


