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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2014 
REALIZAÇÃO: CONCURSOS SS1 

 
 

DENILSO CASAL, Prefeito Municipal de Ipuaçu-SC, no uso de suas atribuições legais, e 
nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o presente 
Edital que retifica o Edital de Processo Seletivo nº 002/2014, especificamente na pontuação da hora do 
item 4 da Grade de Pontuação de Títulos, item 6.3 do Capítulo VI do Edital, conforme segue: 

 
Onde se lê: 
6.3. GRADE DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS: 

Itens Títulos  Pontuação 

1. Curso completo de Doutorado 01 6,00 

2. Curso completo de Mestrado 01 4,50 

3. Curso completo de Pós-Graduação 01 3,50 

4. Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, Oficinas, Workshops, 
Simpósios, Congressos, etc., desde que relacionados com o cargo de 
inscrição, com a data de início da realização do evento dentro dos últimos 
três anos, contados da data de encerramento do período para entrega dos 
títulos, de acordo com o descrito ao lado: 
Títulos que não apresentarem o período de realização do evento não 
serão pontuados. 
Neste item os cursos serão restritos a 200 (duzentas) horas e deverão ser 
encaminhados no máximo 05 (cinco) títulos. Caso o candidato entregue 
número de títulos superior, serão desconsiderados. 
(Só serão aceitos títulos devidamente registrados) 

05 
1 hora............................................0,50 
Pontuação máxima......................10,00 

5. Tempo de Serviço: Para fins de classificação serão computados 0,20 
ponto por ano de efetivo exercício como Professor com peso máximo de 
6,00 (seis) pontos, contando no máximo 30 (trinta) anos de tempo de 
serviço, até o dia 31 de outubro de 2014. 

30 anos 
1 ano............................................0,20 
Pontuação Máxima......................6,00 

Máximo 30,00 

[...] 

 

Leia-se: 
6.3. GRADE DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS: 

Itens Títulos  Pontuação 

1. Curso completo de Doutorado 01 6,00 

2. Curso completo de Mestrado 01 4,50 

3. Curso completo de Pós-Graduação 01 3,50 

4. Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, Oficinas, Workshops, 
Simpósios, Congressos, etc., desde que relacionados com o cargo de 

05 
1 hora............................................0,05 
Pontuação máxima......................10,00 
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inscrição, com a data de início da realização do evento dentro dos últimos 
três anos, contados da data de encerramento do período para entrega dos 
títulos, de acordo com o descrito ao lado: 
Títulos que não apresentarem o período de realização do evento não 
serão pontuados. 
Neste item os cursos serão restritos a 200 (duzentas) horas e deverão ser 
encaminhados no máximo 05 (cinco) títulos. Caso o candidato entregue 
número de títulos superior, serão desconsiderados. 
(Só serão aceitos títulos devidamente registrados) 

5. Tempo de Serviço: Para fins de classificação serão computados 0,20 
ponto por ano de efetivo exercício como Professor com peso máximo de 
6,00 (seis) pontos, contando no máximo 30 (trinta) anos de tempo de 
serviço, até o dia 31 de outubro de 2014. 

30 anos 
1 ano............................................0,20 
Pontuação Máxima......................6,00 

Máximo 30,00 

[...]  

 

 
As demais disposições do item 6.3. Grade de Pontuação de Títulos, bem como do Edital de Processo 
Seletivo nº 002/2014 permanecem inalteradas. 
 

 
 

Município de Ipuaçu, 26 de novembro de 2014. 
 
 
 

DENILSO CASAL 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se na forma da Lei. 
 

 


