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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2012 

 
 
 

O Presidente da Comissão Especial, no uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo 

Chefe do Poder Executivo Municipal, em obediência ao Edital n.º 01/2012 e suas demais 

alterações, e em face da divulgação do resultado parcial das provas objetivas, resolve:  

 

1. Convocar os aprovados em todos os cargos de NÍVEL ESPECIALISTA, NÍVEL SUPERIOR, NÍVEL 

SUPERIOR – MAGISTÉRIO, PEDAGOGO, ORIENTADOR SÓCIO CULTURAL e AUXILIAR DE ENSINO, 

com pontuação igual ou superior a 50, para a entrega dos títulos no COLEGIO ESTADUAL 

JOÃO MATOS, na Avenida dos Vaqueiros - Centro, CURAÇA/BAHIA, no horário das 08h00min 

às 12h00min horas, no dia 21 de outubro de 2012(domingo), mediante apresentação de 

prova de formação e especialização, para somente os indicados a seguir, desde que 

devidamente comprovados e relacionados: 

 

TÍTULO 
Pontos Títulos 

Máximo por 
item 

Cargos de ORIENTADOR SÓCIO CULTURAL e AUXILIAR DE 
ENSINO: Diploma, devidamente registrado, de 
Graduação, relacionado a área específica que concorre. 

1 por certificado 1,0 

 

 

TÍTULO 
Pontos Títulos 

Máximo por 
item 

Experiência Profissional em Serviço Público ou Privado, 
estando relacionado diretamente com a nomenclatura 
do cargo a que concorre, até o limite de 10 (dez) anos 
para efeito de pontuação, desde que comprovad  

0,50ponto/ano 5,0 

Certificado de curso de especialização, em nível de pós-
graduação, com carga horária mínima de 360 horas, na 
área específica que concorre. 

1 por certificado 1,0 

Diploma, devidamente registrado, de Mestrado, 
relacionado a área específica que concorre. 

2 por diploma 2,0 

Diploma, devidamente registrado, de Doutorado, 
relacionado a área específica que concorre. 

3 por diploma 3,0 

 

 

A comprovação do tempo de serviço será dada mediante certidão expedida pelo 
órgão competente, que ateste a qualificação do candidato, a função desempenhada e 
respectivo período, conforme descrição a seguir: 
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No caso de órgãos públicos, mediante apresentação de cópia de CTPS, contrato de 
trabalho ou Termo de Posse, acrescida de declaração do órgão ou de certidão de 
tempo de serviço em que conste claramente também a descrição do serviço e o nível 
de desempenho na área de atuação, conforme a nomenclatura do cargo que 
concorre, emitidos pelo setor pessoal ou equivalente. 
No caso de órgãos privados, mediante apresentação de cópia de CTPS acompanhado 
de declaração ou certidão do tempo de serviço. 
Não será computado como experiência profissional, o tempo de estágio ou monitor. 

 

E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente Edital que será afixado no lugar de publicação 

dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Curaça/Bahia e no site www.seprod.com.br.  

 

Curaça – Ba, 09 de outubro de 2012. 

 

Presidente da Comissão 

 

 


