PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D´OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 01/2020
O Prefeito do Município de Aparecida D´Oeste, Estado de São Paulo, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público o presente edital de retificação conforme
segue:
INCLUSÃO
8.23. DA PROVA DE TÍTULOS
8.23.1. Todos os candidatos inscritos poderão proceder à apresentação de títulos.
8.23.2. Os títulos serão pontuados de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos a serem somados aos total de pontos
obtidos na prova objetiva, apenas para os candidatos classificados na mesma, conforme tabela de
valores abaixo:
TITULOS
Valor Unitário
Máximo
Curso de pós graduação “stricto sensu” em nível de
2
2
doutorado na área de atuação.
Curso de pós graduação “stricto sensu” em nível de
1
1
mestrado na área de atuação.
Curso de pós graduação “latu sensu” com no mínimo 360
1
1
(trezentas e sessenta) horas na área de atuação.
8.23.3. O valor máximo dos títulos a serem somados à nota da prova objetiva é de 4 (quatro) pontos, o
valor excedente será desconsiderado.
8.23.4. Para os candidatos que possuam títulos, estes deverão ser entregues ao Coordenador das Provas
Objetivas, na hora do certame, em envelope lacrado e identificado da seguinte forma: PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D´OESTE EDITAL Nº 001/2020 – NOME DO CANDIDATO – FUNÇÃO –TÍTULOS.
8.23.5. Não haverá, em hipótese alguma recepção de títulos fora do prazo e condições
estabelecidas no item 8.23.4.
8.23.6. Somente serão aceitos diplomas em papel timbrado da Instituição que ateste a conclusão do
curso, a carga horária, assinados e com identificação do responsável pela assinatura.
8.23.7. Serão aceitas cópias dos documentos desde que autenticados.
8.23.8. Não serão aceitos protocolos de documentos em hipótese alguma.

Prefeitura do Município de Aparecida D´Oeste
APARECIDA D´OESTE – SP em 04 de maio de 2020.
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Página 1 de 1

