
CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA PARA O CÔMPUTO DE TÍTULOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA 

FINAL DE CADA CANDIDATO: 

Diante do exposto pelo item 7.8, 8.1 e 8.2 do presente edital, a saber:  

“7.8 - Não serão pontuados:  

a) Atestados ou quaisquer outros documentos que não sejam os certificados emitidos na forma da lei; 

 b) Os títulos não entregues no prazo e local determinados;  

c) Títulos obtidos em cursos que não sejam na área da educação;  

d) Documentos cujo inteiro teor não possa ser identificado e analisado; 

e) Os diplomas de formação de nível superior (graduação) e atestado de frequência quando os 

mesmos forem pré-requisitos para investidura no cargo. 

8.1 A nota final será expressa de 0,00 (zero vírgula zero) a 10,00 (dez) pontos, sendo desclassificado o 

candidato que não apresentar nenhum título previsto no item 7.3. 

8.2. Na hipótese de igualdade de pontos, ocorrendo empate na classificação final, o desempate será 

obtido através da aplicação dos seguintes critérios, por ordem de preferência: a) Pós-graduação a 

nível de mestrado; b) Pós graduação a nível de Especialização Latu Sensu; c) Graduação na área 

específica; d) Frequência em curso de graduação em fase mais avançada; e) Maior tempo de serviço na 

área da educação; f) maior idade, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso); e g) sorteio público.” 

Ratificamos os critérios adotados para a análise e cômputo de títulos:  

TEMPO DE SERVIÇO:  

1- Serão validados apenas as declarações ou certidões timbradas e/ou carimbadas que expressem 

claramente o período de início e fim de cada período de atuação.  

2- O tempo concomitante será computado apenas uma vez. 

3- O tempo máximo a ser computado será de 20 anos (correspondendo a 240 meses). Aplicando-se o 

previsto no edital, candidatos com 20 anos atingirão a pontuação máxima de 2,0 pontos. 

4- Aplicou-se a fórmula 2/240 e multiplicou-se o resultado por cada mês de serviço prestado.  

5- O tempo de serviço foi validado considerando a função realizada com vaga pretendida. 

TÍTULOS: 

Observou-se a aplicou-se o disposto pelo Anexo I do presente edital. 
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