Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021
Edital n.º 05/2021
O Presidente da Comissão Organizadora de Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 20.679/2021, no uso de suas
atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2021, em conformidade com a Constituição
Federal, resolve,
TORNAR PÚBLICO
Art. 1º - A convocação aos candidatos para prestar prova de títulos, segundo edital 01/2021 e, conforme logística,
data e horário agendado no rol do Art. 2º.
Art. 2º - A convocação dos candidatos ao cargo de Professor Do Ensino Fundamental, para a realização da prova de
títulos, a ser realizada no dia 07 de abril de 2021, horário conforme especificado no parágrafo único. A prova
acontecerá na Escola Jacinta Rodrigues dos Santos, Rua Presidente Vargas, nº 530, Centro, Santo Antônio do Sudoeste,
PR.
Parágrafo Único - Nomes com inicial “A” até “G” – horário de realização da prova: 08:30 hrs até 10 hrs.
Nomes com inicial “H” até “Z” – horário de realização da prova: 10:30 hrs até 12 hrs.
Art. 3º - Em virtude da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19), os títulos deverão ser entregues grampeados com a
Folha de Entrega de Títulos (anexo I deste edital) já preenchido apenas com nome completo, (não necessitando de
envelope). Os candidatos que prestarão a prova de títulos, deverão entregar CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO.
Não serão pontuados os títulos que não estiverem autenticados em cartório, excetuando-se os documentos com
autenticação digital, desde que contenham o site e o código de verificação da autenticidade impressos no certificado
ou diploma.
Art. 4º - A comissão torna público o novo cronograma do processo seletivo:

NOVO CRONOGRAMA
ETAPA OU ATIVIDADE

Data Provável da Prova de títulos

DATAS

07/04/2021

Publicação do resultado final da prova de títulos

12/04/2021

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova de títulos

13/04/2021

Homologação do resultado final

15/04/2021

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 30 de março de 2021.

RICARDO ANTONIO ORTINÃ
Prefeito de Santo Antônio do Sudoeste - PR

CAMILA DEFANTE
Presidente da Comissão Organizadora de Processos Seletivos
Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR
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Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

ANEXO I – FOLHA DE ENTREGA DE TÍTULOS
CARGO PRETENDIDO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL
NOME: _____________________________________________________________________________________________________
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:
Título
a) Curso em nível médio modalidade normal (Magistério)
b) Curso de nível superior reconhecido pelo MEC, exceto Pedagogia
(requisito do cargo).
c) Certificado de curso de Formação Continuada nos últimos 3 (três)
anos, com carga horária mínima de 40 horas.
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.
e) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação
a nível de Mestrado, na área da educação.
f) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação
a nível de Doutorado, na área da educação.

Valor de
cada título

Valor máximo
dos títulos

05,00

05,00

10,00

10,00

3,50

35,00

15,00

60,00

20,00

40,00

50,00

50,00

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO

Pontuação Obtida

(não preencher)

200,00

NÃO serão aceitas DECLARAÇÕES, em hipótese alguma.
Os certificados ou diplomas de conclusão de graduação e cursos de pós-graduação deverão ser expedidos por instituição oficial
reconhecida e credenciada pelo MEC.
A apresentação dos títulos se dará por entrega de cópia autenticada em cartório e não poderão apresentar rasuras, borrões,
emendas ou entrelinhas. Não serão recebidos documentos que não estejam autenticados em cartório, excetuando-se os
documentos com autenticação digital, desde que contenham o QR CODE, site e o código de verificação da autenticidade impressos
no certificado ou diploma.
Não serão recebidos em hipótese alguma os títulos, sem o requerimento (anexo VI) preenchido e assinado pelo candidato
detalhando a documentação apresentada. Os títulos deverão ser entregues junto com o requerimento, sem a necessidade de estar
acondicionado em envelopes.

OBS: OS TÍTULOS DEVERÃO SER ENTREGUES GRAMPEADOS COM ESTA FOLHA DE ENTREGA DE TÍTULOS. O
CANDIDATO DEVERÁ PREENCHER SOMENTE O NOME COMPLETO. (NÃO COLOCAR EM ENVELOPE)

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULOS
CARGO PRETENDIDO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL
NOME: _____________________________________________________________________________________________________

Nº de cópias entregues: _______

Assinatura do atendente
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