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PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 

Edital n.º 02/2021 

 

A Presidente da Comissão Organizadora de Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 27/2021, no uso de suas 

atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, 

TORNA PÚBLICA a seguinte RETIFICAÇÃO no edital de abertura 01/2021 do Processo Seletivo 01/2021: 

 

ONDE SE LÊ:  
 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: PROFESSOR  

TÍTULO Valor de cada título 
Valor máximo 

dos títulos 

a) Curso em nível médio modalidade normal (Magistério). 

a).1 - Para receber a pontuação neste item deverá ser apresentada 

também a graduação que será usada para ingresso no cargo (requisito 

do cargo). 

05,00 05,00 

b) Segunda graduação em curso de nível superior reconhecido pelo MEC. 

b).2 Para receber a pontuação neste item deverá ser apresentada 

também a graduação que será usada para ingresso no cargo: Pedagogia 

ou Normal Superior (normalista). 

10,00 10,00 

c) Certificado de curso de Formação Continuada nos últimos 3 (três) anos, 

com carga horária mínima de 40 horas, na área de educação. 
3,50 35,00 

d) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 

nível de Especialização, com carga horária mínima de 360 horas na área 

da educação. 

15,00 60,00 

e) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 

nível de Mestrado, na área da educação. 
20,00 40,00 

f) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 

nível de Doutorado, na área da educação. 
50,00 50,00 

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO 200,00 

 

LEIA-SE:  
 

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: PROFESSOR  

TÍTULO Valor de cada título 
Valor máximo 

dos títulos 

a) Curso em nível médio modalidade normal (Magistério). 

a).1 - Para receber a pontuação neste item deverá ser apresentada 

também a graduação que será usada para ingresso no cargo (requisito 

do cargo). 

05,00 05,00 

b) graduação em curso de licenciatura reconhecida pelo MEC.  

b).2 Para receber a pontuação neste item deverá ser apresentada 

também o certificado/diploma do curso que será usado para ingresso no 

cargo: Curso em nível médio modalidade normal (Magistério) ou 

Pedagogia ou Normal Superior (normalista). 

10,00 10,00 

c) Certificado de curso de Formação Continuada nos últimos 3 (três) anos, 

com carga horária mínima de 8 horas, na área de educação. 
3,50 35,00 

d) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 

nível de Especialização, com carga horária mínima de 360 horas na área 

da educação. 

15,00 60,00 
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e) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 

nível de Mestrado, na área da educação. 
20,00 40,00 

f) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 

nível de Doutorado, na área da educação. 
50,00 50,00 

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO 200,00 

 

 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Município de Pérola D´Oeste, Estado do Paraná, em 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

EDSOM LUIZ BAGETTI 

Prefeito de Pérola D´Oeste - PR 

 

 

JAQUELINE BRESSAN SCHWINGEL  

Presidente da Comissão Organizadora de Processos Seletivos 

Município de Pérola D´Oeste – PR 

 

 

 

 


