
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE P ACAEMBU 
Estado de São Paulo 

EDIT AL N° 23/2019 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PUBLICO N.o 
01/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob nO 44.927.267/0001-02, com sede administrativa na Avenida José 
Galdino dos Santos, nO 967, Centro, Pacaembu-SP, Estado de São Paulo, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal SENHOR MACIEL DO CARMO COlPAS, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO a retificação do Edital nO 20/2019 
referente ao Edital Normativo do Concurso Público nO 01/2019 conforme segue: 

Art. 1 ° - Onde se lê: 

13. DOS TíTULOS 

13.1 O Concurso Público será de provas com valoração de títulos para os cargos de 
ADMINISTRADOR DE CRECHE, ASSISTENTE SOCIAL, DIRETOR DE ESCOLA, MÉDICO, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, PROFESSOR DE EDUCAÇAO BÁSICA 11 - ARTES, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 11 - EDUCAÇÃO FíSICA, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 11 - INGLÊS e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 11, para os 
candidatos que aferirem 50(cinquenta) ou mais pontos na Prova Objetiva. Serão considerados 
os seguintes Títulos: 

ESPECIFICAÇÃO DOS TíTULOS VALOR 
DOUTORADO: Diploma de Doutor 10 (dez) pontos por Título, sendo aceito apenas 1 correspondente ao campo de atuação do cargo (um). pretendido, ou na área de atuação. 

MESTRADO: Diploma de Mestre 07 (sete) pontos por Título, sendo aceito apenas 1 correspondente ao campo de atuação do cargo ! 

pretendido, ou na área de atuação. (um). 

LICENCIATURA: Diploma em outras áreas 03 (três) pontos por Título, sendo aceito apenas um, 
desde que não tenha sido utilizado como pré- com Licenciatura na área de Educação. requisito. __:c_ 

PÓS-GRADUAÇÃO: Curso de Pós-Graduação 02 (dois) pontos por Certificado, sendo aceitos até 
Lato Sensu, na Área de atuação. dois, com carga horária mínima de 360 horas cada. 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO em 01 (um) ponto por Certificado, sendo aceito até dois. Concursos Públicos e/ou Processos Seletivos. 

13.2. Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, 
contendo assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste 
sobre a conclusão total do curso e aprovação e entrega do TCC - Trabalho de Conclusão de 
Curso. 

13.2.1. Serão pontuados como títulos Certificado/Declaração de Aprovação em Processos 
Seletivos e Concursos Públicos emitidos por bancas Examinadoras e Organizadoras de 
Concursos e Processos Seletivos e Declarações ou certidões de Instituições Públicas. 

13.3. A soma total dos títulos não poderá ultrapassar "26 (vinte e seis) pontos". 

13.4. Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, 
para a classificação preliminar e final. ~ 
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13.5. Os pontos serão contados apenas para efeito de "classificação" e não de "aprovação". 

13.5.1. Os candidatos deverão apresentar através da área do candidato no site, i' 

www.spbrasilconcursos.com.br até o último dia das inscrições, por meio de CÓPIA' 
DIGITALlZADA DE EVENTUAIS TiTUlOS, conforme o item 13.2 e 13.2.1 do presente Editar 
enviados em arquivos no formato digital em arquivo único (*.pdf, *rar, *.zip). Não serão 
considerados os títulos apresentados, por qualquer outra forma, fora do dia e horário acima 
determinados e estes deverão ser apresentados e entregues no campo específico na ÁREA 
DO CANDIDATO no site http://www.spbrasilconcursos.com.br. 

13.5.2 Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos, e sobre 
certificados de classificação em Concursos e Processos Seletivos só serão aceitos 
declarações e certificados de municípios e instituições, e das Bancas Organizadoras, 
não sendo aceito publicações de editais de classificação. Os títulos devem ser enviados 
exclusivamente pelo site. 

. ,," 
13.5.3. Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo' 
de impedimento do candidato que não os apresentar no dia e horário determinado. 

13.6. Em que pese os títulos serem apresentados, os pontos somente serão contados se o 
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 

13.7. Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como 
pré-requisito. 

leia-se 

13. DOS TíTULOS 

13.1 O Concurso Público será de provas com valoração de títulos para os cargos de 
ADMINISTRADOR DE CRECHE, ASSISTENTE SOCIAL, DIRETOR DE ESCOLA, MÉDICO, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, PROFESSOR DE EDUCAÇAO BÁSICA II - ARTES, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FíSICA, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 11, para os 
candidatos que aferirem 50(cinquenta) ou mais pontos na Prova Objetiva. Serão considerados 
os seguintes Títulos: 

ESPECIFICAÇÃO DOS TíTULOS VALOR 

DOUTORADO: Diploma de Doutor 10 (dez) pontos por Título, sendo aceito apenas 1 correspondente ao campo de atuação do cargo (um). , 
pretendido, ou na área de atuação. , ~ 
MESTRADO: Diploma de Mestre 07 (sete) pontos por Título, sendo aceito apenas 1 correspondente ao campo de atuação do cargo (um). pretendido, ou na área de atuação. 

LICENCIATURA: Diploma em outras áreas 03 (três) pontos por Título, sendo aceito apenas um, 
desde' que não tenha sido utilizado como pré- com Licenciatura na área de Educação. , requisito. 

PÓS-GRADUAÇÃO: Curso de Pós-Graduação 02 (dois) pontos por Certificado, sendo aceitos até 
Lato Sensu, na Área de atuação. 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. 
na área de atuação. I 
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13.2. Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, . ; ".\:<.'. 
contendo assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste 
sobre a conclusão total do curso e aprovação e entrega do TCC - Trabalho de Conclusão de 
Curso. 

13.2.1. Serão pontuados como títulos Certificado/Declaração de Aprovação em Processos 
Seletivos e Concursos Públicos na área de atuação emitidos por bancas Examinadoras e 
Orgariizadoras de Concursos e Processos Seletivos e Declarações ou certidões de Instituições 
Públicas. 

13.3. A soma total dos títulos não poderá ultrapassar "26 (vinte e seis) pontos". 

13.4. Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, 
para a classificação preliminar e final. 

i .. i' o" 

13.5. Os pontos serão contados apenas para efeito de "classificação" e não de "aprovação". 

13.5.1. Os candidatos deverão apresentar através da área do candidato no site 
www.spbrasilconcursos.com.br até o último dia das inscrições, por meio de CÓPIA 
DIGITALlZADA DE EVENTUAIS TiTULOS, conforme o item 13.2 e 13.2.1 do presente Edital 
enviados em arquivos no formato digital em arquivo único (*.pdf, *rar, *.zip). Não serão 
considerados os títulos apresentados, por qualquer outra forma, fora do dia e horário acima 
determinados e estes deverão ser apresentados e entregues no campo específico na ÁREA 
DO CANDIDATO no site http://www.spbrasilconcursos.com.br. 

13.5.2 Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos, e sobre 
certificados de classificação em Concursos e Processos Seletivos só serão aceitos 
declarações e certificados de municípios e instituições, e das Bancas Organizadoras, 
não sendo aceito publicações de editais de classificação. Os títulos devem ser enviados 
exclusivamente pelo site. 

13.5.3. Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo 
de impedimento do candidato que não os apresentar no dia e horário determinado. 

13.6. Em que pese os títulos serem apresentados, os pontos somente serão contados se o 
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 

13.7. Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como 
pré-requisito. 

Art. 20 Ficam mantidas e inalteradas as demais disposições do edital nO 20/2019 e suas 
posteriores retificações. 
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