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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 004/2021 - PROFESSOR PEB IV 

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS e INGLÊS  
 

RETIFICAÇÃO II 

 
  A Comissão de Processo Seletivo Simplificado faz saber a todos a publicação de RETIFICAÇÃO 
junto ao Edital nº 003/2021, efetuado para a Contratação por tempo determinado, para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público, na função de Professor PEB IV –
PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS e INGLÊS sob contrato de natureza 
administrativa, que obedece ao regime jurídico especial, constituído pela Lei Municipal nº 
3.577/2010 e suas alterações posteriores, em especial o Decreto Municipal Emergencial nº 
4.178/2021 e suas alterações e as Deliberações do Comitê Gestor de Prevenção e Enfrentamento à 
Pandemia do Covid-19. 
 
1. Da Retificação: fica retificado o Item 9.5, quadro de Descrição de Títulos: 
 
Onde se lê  
 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

1. Declaração emitida pela Rede Municipal de Ensino de 

Três Corações, no mesmo cargo e função para o qual o 

candidato se inscreveu, do tempo de serviço trabalhado 

nos últimos 4 anos (2017, 2018, 2019 e 2020), limitado a 

03 (três) anos. 

De 50 a 200 dias letivos – 02 pontos 

De 201 a 400 dias letivos - 04 pontos 

DE 401 A 600 dias letivos – 06 pontos 

 2. Declaração emitida por instituição de ensino do 

tempo de serviço trabalhado na rede federal, municipal, 

estadual ou privada, limitado a 03 (três) anos.  

De 50 a 200 dias letivos – 01 ponto; 

De 201 a 400 dias letivos - 02 pontos; 

DE 401 A 600 dias letivos – 03 pontos; 

3. Cursos em nível de extensão, atualização ou 

aperfeiçoamento na área de tecnologia digital ou ensino 

digital para a educação, que tenha sido realizado no ano 

de 2020, limitado a um curso. 

Curso entre 8h – 40h: 0,5 ponto; 

Curso acima de 40h: 1,0 ponto; 

4. Cursos em nível de extensão, atualização ou 

aperfeiçoamento, realizado nos últimos três anos 

(2018,2019 ou 2020), cujo conteúdo programático tiver 

vinculação ao cargo pretendido, limitado a dois cursos. 

Curso entre 20h – 120h: 0,5 ponto; 

 

Curso acima de 120h: 1,0 ponto 

 

5. Cursos     de     pós-graduação/especialização     “lato 2 Pontos por certificado 
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sensu”, com carga horária mínima de 360(trezentos e 

sessenta) horas, cujo conteúdo programático tiver 

vinculação ao cargo pretendido, limitado a 1 curso; 

 

6. Cursos de pós- graduação “stricto-sensu”- nível 
mestrado, cujo conteúdo programático tiver vinculação 
ao cargo pretendido, limitado a 1 curso; 

3 Pontos por Certificado 

7. Cursos de pós-graduação “stricto-sensu”- nível 
Doutorado, cujo conteúdo programático tiver vinculação 
ao cargo pretendido, limitado a 1 curso; 

5 Pontos por Certificado 

 
Leia-se:  
 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

1. Declaração emitida pela Rede Municipal de Ensino de 

Três Corações, no mesmo cargo e função para o qual o 

candidato se inscreveu, do tempo de serviço trabalhado 

nos últimos 4 anos (2017, 2018, 2019 e 2020), limitado a 

03 (três) anos.  

De 50 a 200 dias letivos – 02 pontos 

De 201 a 400 dias letivos - 04 pontos 

DE 401 A 600 dias letivos – 06 pontos 

 2. Declaração emitida por instituição de ensino do 

tempo de serviço trabalhado na rede federal, estadual, 

privada ou de outros municípios, no mesmo cargo e 

função para o qual o candidato se inscreveu, do tempo 

de serviço trabalhado nos últimos 4 anos (2017, 2018, 

2019 e 2020), limitado a 03 (três) anos. 

De 50 a 200 dias letivos – 01 ponto; 

De 201 a 400 dias letivos - 02 pontos; 

DE 401 A 600 dias letivos – 03 pontos; 

3. Cursos em nível de extensão, atualização ou 

aperfeiçoamento na área de tecnologia digital ou ensino 

digital para a educação, que tenha sido realizado no ano 

de 2020, limitado a um curso. 

Curso entre 8h – 40h: 0,5 ponto; 

Curso acima de 40h: 1,0 ponto; 

4. Cursos em nível de extensão, atualização ou 

aperfeiçoamento, realizado nos últimos três anos 

(2018,2019 ou 2020), cujo conteúdo programático tiver 

vinculação ao cargo pretendido, limitado a dois cursos. 

Curso entre 8h – 120h: 0,5 ponto por certificado; 

 

Curso acima de 120h: 1,0 ponto por certificado; 

 

5. Cursos     de     pós-graduação/especialização     “lato 

sensu”, com carga horária mínima de 360 (trezentos e 

sessenta) horas, cujo conteúdo programático tiver 

vinculação ao cargo pretendido, limitado a dois cursos; 

2 Pontos por certificado; 
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6. Cursos de pós- graduação “stricto-sensu”- nível 
mestrado, cujo conteúdo programático tiver vinculação 
ao cargo pretendido, limitado a um curso; 

3 Pontos; 

7. Cursos de pós-graduação “stricto-sensu”- nível 
Doutorado, cujo conteúdo programático tiver vinculação 
ao cargo pretendido, limitado a um curso; 

5 Pontos;  

 

Três Corações, 27 de janeiro de 2021 

__________________________________                    ___________________________ 

JOSÉ ROBERTO DE PAIVA GOMES                                     Coordenador COPSS                                                 

Prefeito Municipal 


