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Preefeitura Municipal de Echaporã 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

http://www.spbrasilconcursos.com.br 

Organizadora: 
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EDITAL Nº 04/2019 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2019  

A Prefeitura Municipal de Echaporã, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob CNPJ nº 

44.470.300/0001-00, com sede administrativa na Praça Riodante Fontana nº 10 - Centro - CEP 19.830-000 - Echaporã -SP, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal LUIS GUSTAVO EVANGELISTA, no uso de suas atribuições legais, faz saber e 

torna público o Edital de Retificação do Edital nº 02/2019 conforme segue:  

Art. 1º - Fica alterado a tabela do capítulo 10 do Edital nº 02/2019 passando a redação dada por este edital conforme segue:  

Onde se lê:  

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

DOUTORADO: Diploma de Doutor 

correspondente ao campo de atuação do cargo 

pretendido, ou na área de Ciências Jurídicas e 

Sociais (Direito). 

10 (dez) pontos por Título, sendo aceito apenas 1(um). 

MESTRADO: Diploma de Mestre 

correspondente ao campo de atuação do cargo 

pretendido, ou na área de Ciências Jurídicas e 

Sociais (Direito).  

07 (sete) pontos por Título, sendo aceito apenas 1(um). 

LICENCIATURA: Diploma em outras áreas com 

Licenciatura na área de Educação.  

03 (três) pontos por Título, sendo aceito apenas um, desde 

que não tenha sido utilizado como pré-requisito. 

PÓS-GRADUAÇÃO: Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu, na Área de Ciências Jurídicas e 

Sociais (Direito). 

02 (dois) pontos por Certificado, sendo aceitos até dois, com 

carga horária mínima de 360 horas cada. 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO em Concursos 

Públicos e/ou Processos Seletivos. 
01 (um) ponto por Certificado, sendo aceito até dois. 

 

Leia-se: 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

DOUTORADO: Diploma de Doutor 

correspondente ao campo de atuação do cargo 

pretendido. 

10 (dez) pontos por Título, sendo aceito apenas 1(um). 

MESTRADO: Diploma de Mestre 

correspondente ao campo de atuação do cargo 

pretendido.  

07 (sete) pontos por Título, sendo aceito apenas 1(um). 

LICENCIATURA: Diploma em outras áreas com 

Licenciatura na área de Educação.  

03 (três) pontos por Título, sendo aceito apenas um, desde que 

não tenha sido utilizado como pré-requisito. 

PÓS-GRADUAÇÃO: Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu, correspondente ao campo de 

atuação do cargo pretendido. 

02 (dois) pontos por Certificado, sendo aceitos até dois, com 

carga horária mínima de 360 horas cada. 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO em Concursos 

Públicos e/ou Processos Seletivos. 
01 (um) ponto por Certificado, sendo aceito até dois. 

 

 

Art. 2° - Ficam mantidas e inalteradas as demais disposições do edital e publicado novo edital normativo completo retificado. 
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Sem mais,  

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

 

 Echaporã/SP, 11 de setembro de 2019.  

  

  

  

 

LUIS GUSTAVO EVANGELISTA 
Prefeito Municipal  

 


