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1º ADENDO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 003/2017 

 
 

  1. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso IX do artigo 37 da 
Constituição Federal e considerando o disposto nos incisos I e VI do artigo 3° 
da Lei Complementar n° 115/2015, e as Leis Complementares n. 034/2006, 
067/2011, 084/2011 e 122/2015, divulga por meio deste adendo a retificação 
da data limite do tempo de serviço no magistério a ser apresentado, 
conforme itens abaixo que passam ter a seguinte leitura: 

 
 

1. “7. DOS TÍTULOS 
  

7.1. Serão considerados os seguintes Títulos, desde que 
correspondentes à área de Educação: 

 
7.2.   Para os professores habilitados: 

 
Especificação do Título Pontuação 

Mestrado na área da Educação 1,5 (um vírgula cinco) pontos – máximo 
um título. 

Especialização e/ou pós graduação
 latu sensu, na área 

1(um ) ponto – máximo um título. 

Graduação na área específica. 0,5 (zero vírgula cinco) pontos 

Tempo de Serviço no magistério até 
30/ 08/2017 (para efeito de contagem 
do Tempo de Serviço será 
desconsiderado o tempo concomitante). 

0, 005 (zero vírgula zero zero cinco) 
pontos por mês trabalhado, sendo que 
será considerado de 16 dias ou mais 
como um mês completo. 

Cursos de Formação Continuada na 
área da Educação, limitando-se a 400h. 

0,10 (zero vírgula dez) pontos para cada 
40h 

 
 
 

A somatória total de títulos não será computada quando ultrapassar 
os 03( três) pontos em quaisquer do itens da especificação de títulos acima. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Para professores não habilitados: 
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Especificação do Título Pontuação 

Para cada fase concluída do curso 
superior (em Licenciatura Plena) 

0,05 (zero vírgula dez) pontos 

Tempo de Serviço no magistério até 
30/08/2017 (para efeito de contagem 
do Tempo de Serviço será 
desconsiderado o tempo concomitante) 

0,005 (zero vírgula zero zero cinco) 
ponto por mês trabalhado, sendo que 
será considerada a fração de 16 dias ou 
mais como um mês completo. 

Cursos de Formação Continuada na 
área da Educação limitando-se a 400h 

0,10 (zero vírgula dez) ponto para cada 
40h 

 
 

 
A somatória total de títulos não será computada quando ultrapassar 

os 03 (três) pontos em quaisquer do itens da especificação de títulos acima. 
 

 
“(...) 

 
 

2. Permanecem inalterados os demais itens do Edital do Processo 

Seletivo 002/2017. 

 
 

Itá/SC, 19 de Outubro de 2017 
 
 
 
 
 
 

 

 

JAIRO LUIZ SARTORETTO 

Prefeito Municipal 

 


