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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

  

EDITAL Nº 045/2019 – ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

TERCEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL 045/2019 

 

1) O Prefeito do Município de Três Corações - MG, CLÁUDIO COSME PEREIRA DE 

SOUZA, no uso de suas atribuições, torna público o Terceiro Termo de Retificação ao 

Edital n° 045/2019, para retificar os itens 9.5 e 9.9, do presente Edital, para alterar o 

quadro de títulos e substituir expressões, conforme abaixo:  

 

2) O quadro do item 9.5 passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

 

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 

26 fevereiro a outubro de 2019, 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 
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Curso   oferecido   pela   Secretaria   Municipal   de 

Educação de Três Corações no período de 2016 a 

2019, limitado a, no máximo, 3 (três) cursos. 

 

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 

 

 

3) ONDE SE LÊ: 

9.9 - Somente serão aceitos e avaliados os títulos cadastrados no ato da inscrição. 

LEIA-SE: 

9.9 - Somente serão aceitos e avaliados os títulos entregues no ato da apresentação dos 

documentos. 

 

4) Estas alterações passam a vigorar na data de publicação do presente Edital de 

Retificação. 

 

Três Corações, 26 de novembro de 2019. 
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CLÁUDIO COSME PEREIRA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 


