PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 03/2017
ERRATA 02
A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 7.153/2017, torna pública a Errata 02 ao
edital.
ONDE SE LÊ:
(...)
5.3.Títulos
5.3.1. Serão atribuídos pontos aos títulos a serem apresentados pelos candidatos, conforme os critérios a seguir:
 Experiência em regência de turma: Certidão de tempo de serviço emitida por órgão público municipal,
estadual ou federal e ou declaração firmada por estabelecimento de ensino particular, certificando o
tempo de serviço no exercício de Magistério do requerente, em qualquer nível de escolaridade e ou
disciplina, expresso em meses e dias, sendo considerado 01 (um) ponto por período de 12 (doze) meses
completos, limitado ao máximo de 120 meses.
 Será considerada como válida a experiência realizada a partir do mês de janeiro de 2000.
 O tempo de serviço será contado em meses até o dia de início das inscrições no Processo Seletivo,
sendo arredondado para 01 mês quando superior a 15 dias.
 Se duas, ou mais, certidões de tempo de serviço corresponderem ao mesmo período, uma única
será computada para atribuição de pontuação.
 Não será computado o tempo estágio ou de serviço em Secretaria, Direção ou Coordenação de
qualquer natureza.
(...)
LEIA-SE:
5.3.Títulos
5.3.1. Serão atribuídos pontos aos títulos a serem apresentados pelos candidatos, conforme os critérios a seguir:
 Experiência em regência de turma: Certidão de tempo de serviço emitida por órgão público municipal,
estadual ou federal e ou declaração firmada por estabelecimento de ensino particular, certificando o
tempo de serviço no exercício de Magistério do requerente, em qualquer nível de escolaridade e ou
disciplina, expresso em meses e dias, sendo considerado 01 (um) ponto por período de 12 (doze) meses
completos.
 O tempo de serviço será contado em meses até o dia de início das inscrições no Processo Seletivo,
sendo arredondado para 01 mês quando superior a 15 dias.
 Se duas, ou mais, certidões de tempo de serviço corresponderem ao mesmo período, uma única
será computada para atribuição de pontuação.
 Não será computado o tempo estágio ou de serviço em Secretaria, Direção ou Coordenação de
qualquer natureza.

Caçador, 26 julho de 2017.
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