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I ADENDO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01.2017 

 

Altera objeto e datas de realização do 

Processo Seletivo Público nº 01.2017, 

destinado à formação de cadastro reserva 

no Município de Alto Bela Vista/SC. 

 

O MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, inscrito no CNPJ sob nº 

01.614.374/0001-60, com sede administrativa na Rua do Comércio, 1.015, Centro, 

Alto Bela Vista, SC, CEP 89730-000, neste ato representado por sua Prefeita 

Municipal, Sra. CATIA TESSMANN REICHERT, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o Primeiro Adendo ao Edital de Processo Seletivo Público nº 01.2017 

de Prova Objetiva Escrita e de Títulos. 

 

1. Ficam alteradas as datas de realização do Processo Seletivo Público, objeto do 

Edital nº 01.2017, destinado à formação de cadastro reserva no Município de Alto 

Bela Vista/SC, na forma do Anexo Único deste Adendo. 

 

2. Fica adicionado o item 6.26 ao capitulo 6, com os seguintes subitens na redação:  

............. 

6.26. DA PROVA DE TÍTULOS 

6.26.1. Os títulos serão juntados e relacionados na Ficha de Declaração de Títulos 

somente pelos candidatos aos cargos de Professor II – 20 horas e Professora da 

Base Diversificada – 20 Horas, objeto do Anexo II do presente adendo colocados 

em envelope lacrado com a identificação externa do nome, número de inscrição 

do candidato e RG, que após será fechado e rubricado pelo candidato e 

representante da Comissão Coordenadora do Certame, após o término da prova 

objetiva escrita. A segunda via da relação dos títulos será entregue ao candidato, 

que servirá como comprovante de apresentação dos mesmos. 
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6.26.2. A prova de títulos terá pontuação máxima de oito (8) pontos, conforme 

dispõe a tabela abaixo serão considerados os seguintes Títulos, desde que 

correspondentes à área da Educação sendo considerado um título por nível: 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR MÁXIMO 

a) Doutorado (Educação) 
2 (dois) pontos 

b) Mestrado (Educação) 
1,5 (um vírgula cinco) pontos 

c) Especialização e Pós-Graduação lato sensu 

(Educação) 
1 (um) ponto 

d) Graduação 
Cinco (0,5) décimos de ponto 

e) Cursos de Aperfeiçoamento 
Cinco (0,05) centésimos de ponto para 

cada 20 horas – Máximo 400 horas. 

f) Declaração de Tempo de Serviço no 

Magistério em Escolas legalmente 

constituídas e reconhecidas pelos órgãos 

competentes, cujos comprovantes deverão ser 

emitidos em papel timbrado do 

estabelecimento de ensino DISCRIMINADO 

em dias de exercício por período com 

contagem até 31/12/2016, constando os dias 

efetivamente trabalhados, devidamente 

assinados e identificados pelo responsável. 

Cinco (0,05) centésimos de ponto por 

mês em efetivo no exercício – máximo 

2 pontos 

6.26.3.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. 

6.26.4.O candidato cursando graduação deverá apresentar documento 

comprobatório de pelo menos 5ª fase/semestre matriculado sob pena de 

desclassificação do seletivo. 

6.26.5. Cursos de aperfeiçoamento e ou atualização na área da educação, 

ministrados e ou frequentados nos anos de 2014, 2015 e 2016, sendo que, o 

número máximo de horas a serem contabilizadas não deverá exceder 400 

(quatrocentas) horas, sendo que os certificados dos cursos de que trata este item 

deverão estar assinadas por um Gestor para ter validade. 
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6.26.6.A Declaração de Tempo de Serviço no magistério, excluído o tempo já utilizado 

para aposentadoria em qualquer sistema previdenciário, deverão ser expedidos pelos 

órgãos de recursos humanos, quando tratar-se do magistério público municipal, 

gerência regional de educação e esportes, quando tratar-se do magistério público do 

Estado de Santa Catarina, Secretaria de Educação do Estado de origem ou chefia de 

órgão regional, quando tratar-se do magistério público de outros estados e recursos 

humanos do órgão federal ou de unidade escolar, quando tratar-se do magistério 

público federal ou particular. 

6.26.6.1. Contratos concomitantes dentro do mesmo ano de exercício é 

considerado tempo de serviço único; 

6.26.6.2.Para o cálculo por tempo de serviço, computar-se-á a fração de quinze 

(15) dias ou mais, como um (1) mês. 

6.26.7. Comprovada, em qualquer tempo, a ocorrência de irregularidade ou 

ilegalidade na obtenção dos títulos, será anulada a respectiva pontuação do 

candidato e, comprovada a culpabilidade do mesmo, será excluído do 

Processo Seletivo ou demitido do cargo que venha a ocupar em decorrência 

deste certame. 

6.26.8.O candidato deverá comparecer no local de entrega dos títulos, portando 

cópias dos títulos que possui, acompanhados dos originais ou cópias autenticadas 

em cartório. 

 

3. Fica alterada o “item 7.1”, passando o mesmo a vigorar com seguinte redação;  

7.1. A nota final será o resultado da nota obtida na prova objetiva (escrita) 

acrescida da pontuação da Prova de Títulos; 

.................... 

 

4. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital. 

 

Alto Bela Vista, SC, 17 de fevereiro de 2017. 

 

CATIA TESSMANN REICHERT 

Prefeita Municipal
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ANEXO I DO PRIMEIRO ADENDO AO 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01.2017 

 

CRONOGRAMA 

O quê? Quando? 

Divulgação do Edital de Processo Seletivo 30.01.2017 

Prazo para impugnação do Edital 30 a 31.01.2017 

Publicação das decisões acerca das impugnações ao Edital 31.01.2017 

Período de Inscrições 1º a 23.02.2017 

Solicitação de Isenção e Portadores de necessidades especiais 10.02.2017 

Data limite para pagamento da inscrição 24.02.2017 

Publicação da lista dos inscritos 27.02.2017 

Prazo para recurso do não deferimento dos pedidos de 

inscrição 
28.02 a 01.03.2017 

Homologação da lista de inscritos 02.03.2017 

Realização da Prova Escrita e Títulos 
12.03.2017, a partir 

das 8h30min 

Publicação dos gabaritos da prova escrita e dos cadernos de 

prova 

A partir das 10h do 

dia 13.03.2017 

Prazo para recurso da formulação das questões e da 

discordância com o gabarito da prova escrita objetiva 
14.03 a 15.03.2017 

Publicação dos gabaritos definitivos 16.03.2017 

Lista dos classificados  20.03.2017 

Prazo de recurso lista de classificados 21.03 a 22.03.2017 

Homologação do resultado final, com eventuais recursos 

julgados 
23.03.2017 
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ANEXO II DO PRIMEIRO ADENDO AO 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01.2017 

 

FICHA DE DECLARAÇÃO DE TÍTULOS 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

(       ) Doutorado 

(       ) Mestrado 

(       ) Pós Graduado 

(       ) Graduado 

 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO (número de horas nas modalidades) 

Educação: 

 

TEMPO DE SERVIÇO (número de meses) 

Magistério: 

 

Alto Bela Vista/SC, ____ de ____________________ de 2017. 

 

Assinatura do Candidato: 

 

USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO 

SELETIVO 

Situação:                                                                        Grupo: 

Alto Bela Vista/SC, ____ de ____________________ de 2017. 

 


