
   
Concurso Público Edital 001/2012 
C o n v o c a ç ã o  P r o v a  d e  T í t u l o s  

 
  

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E  TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO, 
BAHIA E SERGIPE – CREFITO-7 , no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital 001/2012 publicado 
em 13 de fevereiro de 2012 e o Resultado da Prova Escrita Objetiva/Discursiva, publicado no dia 22 de 
maio de 2012, 
  
RESOLVE 
 

1. Convocar os candidatos habilitados na prova escrita, para a Segunda Etapa – Provas de Títulos, de 
caráter classificatório, exclusivamente  para as funções de nível superior . 

2. Os documentos para a prova de títulos deverão ser entregues em fotocópias autenticadas. 
2.1. Os títulos deverão ser colocados em envelope devidamente identificado da seguinte forma: 

CONCEPÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIO NAL DA 7ª REGIÃO,  
BAHIA E SERGIPE – CREFITO-7, EDITAL 001/2012, nome completo do candidato, número de 
inscrição, emprego/função do candidato, quantidade de documentos. 

2.2. Serão considerados títulos os especificados nas tabelas a seguir, expedidos até a data limite 
para entrega da respectiva documentação, devidamente comprovados, desde que relacionados 
à formação específica do emprego/função ao qual o candidato está concorrendo. 

 
 

Qualificação  Pontuação  
Unitária 

Pontuação  
Máxima 

Curso de Doutorado. 4,0 4,0 
Curso de Mestrado. 3,0 3,0 
Diploma ou Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação, 
com carga horária mínima de 360 h, realizado em instituição 
devidamente reconhecida pelo MEC. 

1,5 3,0 

Pontuação máxima em qualificação = 10 pontos 
  
3. Os documentos deverão ser protocolados no período de 24 a 28 de maio de 2012 , na sede do 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª. Região - CREFITO7, no endereço: 
Av. Tancredo Neves, 939 Ed. Esplanada Tower sala 101 - Caminho das Árvores, Salvador-BA, na 
forma do item 2.2.  

4. Os candidatos inscritos para o cargo 101 – Agente Fiscal Fisioterapeuta, poderão protocolar os 
documentos na forma do item 2 desta Convocação, na Delegacia do Crefito-7 em Aracaju (SE) na 
Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Loja 12 – Centro, Aracaju-SE, no período de 24 a 28 
de maio de 2012 .  

 

 
 

Salvador, 22 de maio de 2012. 
 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupaci onal da 7ª. Região – CREFITO7 
 
.  


