
 AVISO Nº01 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO Nº 187/17

 O Prefeito Municipal  de Não-Me-Toque/RS,  no uso de suas atribuições legais  e de

acordo com decreto 116/17, torna público por este Aviso, a reticação do Edital de Abertura

do  Processo  Seletvo  Simpliicado  187/17,  conforme  subitens  relacionados  abaixo,

considerando as alterações destacadas em fonte vermelha.

6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS
6.1 O currículo proissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo III do 
presente Edital. 
6.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de 100 (cem) pontos.
6.3 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação.
6.4 Somente serão considerados os ttulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público 
ou privado, que atenderem os critérios deinidos neste Edital.
6.5  Nenhum ttulo receberá dupla valoração. 
6.6 A classiicação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos ttulos 
apresentados, em uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios:
6.6.1 Especiicações para análise de ttulo para a função de Professor Anos Iniciais:

TÍTULOS PARA ENSINO SUPERIOR

Títulos
Pontuação

Unitária

Pontuação

Máxima
Até

Diploma ou atestado de conclusão de 

Doutorado/Mestrado na área.
15 15 1 ttulo

Certificado ou atestado de conclusão de 

curso de Especialização (lato sensu) na 

área.

10 20 2 ttulos

Certificado ou atestado de conclusão de 
Curso Técnico na área. 10 10 1 ttulo



Participação  como  ministrante em

congressos,  seminários,  colóquios,

palestras ou outros eventos relacionados

à área (últimos 10 anos).

05 10 2 ttulos

Produção  cientíca,  trabalhos  de

pesquisa  publicados  em  periódicos

especializados  como  artigos  cientficos,

capítulos  de  livros  relacionados  à  área

que concorre (últimos 10 anos).

05 10 2 ttulos

Apresentação de trabalho oral, de pôster

ou  resumo,  em  evento  cientfico

relacionado à área (últimos 10 anos).

05

10 2 ttulos

Cursos/treinamentos/capacitação  na

área  de  atuação  da  função  com  carga

horária mínima de 20 horas (últimos 10

anos).

05 25 5 ttulos 

Não-Me-Toque/RS, 20 de dezembro de 2017.
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