
 
 
 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA) 
 

 
 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ENVIO DE TÍTULOS.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I. Prazo para envio de Títulos:   
 

• Até 05 (dias) úteis após a divulgação oficial da pontuação obtida pelo candidato na prova. 
• Divulgação em 29/11/2007 
• Prazo de envio dos títulos até 06/12/2007, postagem SEDEX via Agências dos Correios. 

 
 
 
 
 

II. De acordo com o Edital Nº 002/2007 – EMBRAPA. 
 

“...7 DA SEGUNDA ETAPA – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
7.1 A avaliação de títulos, apenas para os cargos/áreas/subáreas de atuação de Pesquisador A – Economia, 
Pesquisador A – Economia (subárea: Econometria) e Pesquisador B – Estatística, de caráter somente 
classificatório, terá seu valor estipulado conforme anexo II deste Edital, ainda que a soma dos títulos apresentados seja 
superior aos valores estipulados. 
7.1.1 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos classificados até 05 (cinco) vezes o número de vagas ofertado.  
7.2 Os títulos deverão ser encaminhados via Correios/Sedex para o endereço da organizadora Consulplan Consultoria, 
somente após aprovação na prova escrita, em até 05 (cinco) dias após  a convocação para provas de títulos e divulgação 
oficial da pontuação obtida pelo candidato na prova. 
7.3 O candidato, no envio dos títulos, deverá preencher o Protocolo de Entrega dos Títulos conforme modelo constante do 
Anexo II deste Edital, declarando os títulos entregues, seu nome e cargo/área/subárea de atuação pretendido, com letra 
legível ou de forma e assiná-lo.  
7.4 Não serão recebidos originais de documentos. As cópias dos documentos enviadas somente serão analisadas se 
autenticadas em Cartório de Notas e não serão devolvidos em hipótese alguma. 
7.5 O envio dos documentos referentes aos títulos não fará, necessariamente, que a pontuação postulada seja concedida. 
Os documentos serão analisados pela CONSULPLAN CONSULTORIA de acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 
7.6 O não envio dos títulos importará na atribuição de nota zero ao candidato na fase de avaliação de títulos, que não 
possui caráter eliminatório, mas somente classificatório.  
7.7 Os certificados e diplomas expedidos por instituição estrangeira deverão ser revalidados por instituição de ensino 
superior brasileira.  
7.8 Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, carimbo e assinatura do 
responsável e data. 
7.9 Para comprovação de conclusão de curso de pós-graduação, nível de mestrado ou doutorado somente será aceito o 
diploma, devidamente registrado, expedido por instituição oficial e reconhecida pelo MEC. 
7.9.1 A declaração de conclusão de curso somente será válida caso a data de sua expedição não seja superior a 180 (cento 
e oitenta) dias. 
7.10 Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a curso de especialização, o candidato deverá comprovar 
que o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (Resolução 
CNE/CES n.º 1, de 3 de abril de 2001).  
7.11 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado quando traduzido para a Língua 
Portuguesa por tradutor juramentado.  
7.12 Cada título será considerado uma única vez.  
7.13 Os títulos considerados neste concurso, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a forma de comprovação, 
serão os discriminados no Anexo II deste Edital. 
7.14 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax e/ou via correio eletrônico.  

. ...” 
 

III. Endereço para envio dos Títulos. 
 
               De acordo com o Edital Nº 002/2007 – EMBRAPA. 
 

“...Consulplan Consultoria - Rua José Augusto de Abreu, nº 1000 – Bairro Augusto Abreu – Muriaé/MG – CEP: 
36.880-000. ...” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV. MODELO DE PROTOCOLO DE ENVIO DE TÍTULOS 
 

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 6 do Edital. 
 
01- Número de Documentos Entregues: ____________________ 
02- Nome do candidato: ___________________________________________________________________________ 
03- Nº de inscrição: ____________________ 
04- Cargo/área/subárea de atuação: ________________________________________________________________ 
05- O candidato na entrega de títulos deverá efetuá-los em envelopes individuais fechados, subscritos da seguinte forma: 

Referente: Envio de Títulos – Concurso Embrapa – Edital 002/2007 
Consulplan Consultoria  

06- Os documentos enviados, todos autenticados, não serão devolvidos em hipótese alguma, uma vez que serão apensados aos demais documentos 
relativos ao certame seletivo. 
 
Pontuação solicitada pelo candidato: _________ 
Pontuação obtida após análise (não preencher este campo): _________ 
 

Em anexo, cópia de documentos autenticados.  
 

___________________________________, ______de ________________de 20____. 
 

_______________________________________ 
Assinatura do candidato.  

 
 
 
 
 
 

Em, 29 de novembro de 2007. 
 
 

 
CONSULPLAN CONSULTORIA 

 

 


