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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 026/2015 
Professor PEB IV – Ensino Religioso 

 
RETIFICAÇÃO 

 
  A Comissão de Processo Seletivo Simplificado, faz saber a todos quantos interessar, a 
publicação de RETIFICAÇÃO junto ao Edital nº 026/2015, efetuado para a Contratação por tempo 
determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, na função 
de Professor PEB IV – Ensino Religioso sob contrato de natureza administrativa, que obedece ao 
regime jurídico especial, constituído pela Lei Municipal nº 3.577/2010 e suas alterações posteriores. 
 
Fica retificado o Item V.II e VII.I do Edital nº 026/2015, lendo-se: 
 

“V.II - Fotocópia de Comprovante de habilitação, com: 
 
 

PRIORIDADE ESCOLARIDADE COMPROVANTES 

1º  - Licenciatura plena em Ensino Religioso, 

Ciências da Religião ou Educação 

Religiosa. 

- Diploma registrado ou 

declaração de Conclusão 

acompanhada de histórico 

Escolar  

-Comprovante de conclusão do 

curso Licenciatura Plena 

acompanhada do histórico 

escolar. 

2º - Licenciatura Plena em qualquer área do 

conhecimento, no curso cujo currículo 

conste conteúdo relativo a Ciências da 

Religião, Metodologia e Filosofia do 

- Diploma registrado ou 

Comprovante de conclusão do 

curso de Licenciatura 

acompanhada do histórico 
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Ensino Religioso ou Educação Religiosa, 

com carga horária mínima de 500 

(quinhentas) horas. 

- Curso de Pedagogia com ênfase em 

Ensino religioso. 

- Licenciatura curta em qualquer área do 

conhecimento no curso cujo currículo 

conste conteúdo relativo a Ciências da 

Religião, Metodologia e Filosofia do 

Ensino Religioso ou Educação Religiosa, 

com carga horária mínima de 500 

(quinhentas) horas. 

escolar. 

3º - Licenciatura Plena em qualquer área do 

conhecimento acrescida de pós-

graduação “lato sensu” em Ensino 

religioso ou Ciências da Religião, com 

carga horária mínima de 360 (trezentos 

e sessenta) horas, oferecido até a data 

de publicação da Lei nº. 15.434 de 

05.01.2005. 

-Diploma registrado ou 

Declaração de Conclusão do 

Curso de Licenciatura Plena 

acompanhada de histórico 

escolar, acrescido do 

certificado do curso de pós-

graduação “Lato sensu”. 

4º - Licenciatura Plena em qualquer área do 

conhecimento acrescida de Curso de 

Metodologia e Filosofia do Ensino 

Religioso, oferecido até a data de 

publicação da Lei nº. 15.434 de 

- Diploma registrado ou 

declaração de Conclusão do 

Curso de Licenciatura Plena, 

acompanhada de histórico 

escolar, acrescido do Curso de 
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05.01.2005 por Entidade credenciada e 

reconhecida pela SEE. 

Metodologia e Filosofia do 

Ensino Religioso. 

5º - Licenciatura Curta em qualquer área do 

conhecimento acrescida de Curso de 

Metodologia e Filosofia do Ensino 

Religioso, oferecido até a data de 

publicação da Lei nº. 15.434 de 

05.01.2005 por Entidade credenciada e 

reconhecida pela SEE. 

- Diploma registrado ou 

declaração de Conclusão do 

Curso de Licenciatura Curta, 

Acompanhada de histórico 

escolar, acrescido do Curso de 

Metodologia e Filosofia do 

Ensino Religioso. 

6º - Registro “D” (Definitivo) ou “S” 

(Suficiência) para o Ensino Fundamental 

em qualquer área do conhecimento, 

acrescido de Curso de Metodologia e 

Filosofia do Ensino Religioso, oferecido 

até a data da Publicação da Lei nº. 

15.434 de 05.01.2005 por entidade 

credenciada e reconhecida pela SEE. 

- Registro “D” ou “S” 

acompanhado do Certificado 

do Curso de Metodologia e 

Filosofia do Ensino Religioso. 

 

VII - DA CLASSIFICAÇÃO: 
 

VII.I - O processo seletivo será realizado em duas etapas, mediante critério de prioridade de 
habilitação, nos termos do item V.II deste edital, mais a soma dos pontos dos títulos e a contagem 
do tempo de serviço na Rede Municipal de e Ensino no ano de 2015, no mesmo cargo e função para 
o qual o candidato se inscreveu. 
(...)” 
 

Três Corações, 01 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 
 

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 


