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RETIFICAÇÃO EDITAL 025/2018   
 

 

 

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado, faz saber a todos quantos interessar, a 

publicação de RETIFICAÇÃO junto ao Edital nº 025/2018, efetuado para a Contratação para 

atender à necessidade de interesse público, na função de ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I, sob contrato de natureza administrativa, que obedece ao regime jurídico especial, 

constituído pela Lei Municipal nº 3.577/2010 e suas alterações posteriores. 

 

I - Fica retificado o item 9.4 DA CLASSIFICAÇÃO do Edital nº 025 /2018, 

e ONDE SE LÊ: 

9.4 – As informações fornecidas no ato da inscrição que possibilitarem a classificação 

do candidato deverão ser comprovadas no ato da apresentação de documentos para a 

designação em 2018. 

 

A Classificação dos candidatos será feita mediante soma dos pontos da contagem de 

títulos, de cursos realizados na área educacional para o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem, com a seguinte carga horária e pontuação: 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Declaração, emitida pela instituição de ensino municipal, do 

tempo de serviço trabalhado na rede municipal de ensino de Três 

Corações, no período de fevereiro a novembro de 2018, na 

função pretendida no edital. 

03 pontos 

Curso de atualização com carga horária mínima de 80 (oitenta) 

horas na área de Educação, limitados a, no máximo, 2 cursos; 

1 ponto por certificado 

Curso de atualização com carga horária mínima de 120 (cento e 

vinte) horas na área de Educação, limitados a, no máximo, 

limitado a 2 cursos; 

2 Pontos por certificado 

Curso oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de Três 

Corações no período de 2016 a 2018. 

3 Pontos por certificado 

Curso 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 2 

cursos; 

3 Pontos por certificado 

Curso de pós- graduação “strictu sensu”- mestrado, cujo 

conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, 

limitado a 2 cursos; 

4 Pontos por certificado 

Curso de pós- graduação “strictu sensu”- Doutorado, cujo 

conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, 

limitado a 2 cursos; 

5 Pontos por certificado 
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LEIA-SE: 
  
 

9.4 – As informações fornecidas no ato da inscrição que possibilitarem a classificação 

do candidato deverão ser comprovadas no ato da apresentação de documentos para a 

designação em 2019. 

 

A Classificação dos candidatos será feita mediante soma dos pontos da contagem de 

títulos, de cursos realizados na área educacional para o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem, com a seguinte carga horária e pontuação: 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Declaração, emitida pela instituição de ensino 

municipal, do tempo de serviço trabalhado na rede 

municipal de ensino de Três Corações, no período 

de fevereiro a novembro de 2018, na função 

pretendida no edital. 

De 50 a 100 dias letivos – 01 ponto 

 

De 101 a 150 dias letivos  - 02 pontos 

 

Mais de 151 dias letivos – 03 pontos  

Curso de atualização com carga horária mínima de 

80 (oitenta) horas na área de Educação, limitados a, 

no máximo, 2 cursos; 

1 ponto por certificado 

Curso de atualização com carga horária mínima de 

120 (cento e vinte) horas na área de Educação, 

limitados a, no máximo, limitado a 2 cursos; 

2 Pontos por certificado 

Curso oferecido pela Secretaria Municipal de 

Educação de Três Corações no período de 2016 a 

2018. 

3 Pontos por certificado 

Curso 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 2 cursos; 

3 Pontos por certificado 

Curso de pós- graduação “strictu sensu”- mestrado, 

cujo conteúdo programático tiver vinculação ao 

cargo pretendido, limitado a 2 cursos; 

4 Pontos por certificado 

Curso de pós- graduação “strictu sensu”- 

Doutorado, cujo conteúdo programático tiver 

vinculação ao cargo pretendido, limitado a 2 cursos; 

5 Pontos por certificado 

 

 

Três Corações, 07 de dezembro de 2018 

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 


