ERRATA DO EDITAL 002/2017 – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ASSISTENTE DE SALAEDUCAÇÃO ESPECIAL PARA O ANO DE 2017.

Onde lê-se:

8.2. A avaliação para efeito da classificação do (a) ASSISTENTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO
ESPECIAL abrangerá 02 (duas) categorias, conforme expresso no quadro abaixo e os pontos
apurados em cada categoria serão somados, totalizando uma escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos como resultado final do candidato.
8.3 – Nas categorias referente a formação (I e II) o candidato poderá contabilizar apenas (1) uma
Pós- Graduação e 1(um) um Curso Superior e 1(um) curso igual ou acima de 150 (cento e
cinquenta) horas e 1(um) curso de 200 (duzentas horas) ou mais horas.

Categoria I – Formação Exigida

Máximo - 1 título

Pós-graduações lato sensu ou stricto sensu com
duração mínima de 360 horas e reconhecido pelo órgão
competente.

25

Curso superior completo de licenciatura plena.

21

Curso acima de 150 horas em Educação
Especial ou Inclusiva.
10

Curso igual ou acima de 200 horas em Educação

08

Leia-se:

8.2. A avaliação para efeito da classificação do (a) ASSISTENTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO
ESPECIAL abrangerá 02 (duas) categorias, conforme expresso no quadro abaixo e os pontos
apurados em cada categoria serão somados, totalizando uma escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos como resultado final do candidato.
8.3 – Nas categorias referente a formação (I e II) o candidato poderá contabilizar apenas (1) uma
Pós- Graduação e 1(um) um Curso Superior e 1(um) curso igual ou acima de 200 (duzentas
horas) horas e 1(um) curso de 150 ( cento horas ) ou mais horas.

Categoria I – Formação Exigida

Máximo - 1 título

Pós-graduações lato sensu ou stricto sensu com
duração mínima de 360 horas e reconhecido pelo órgão
competente.

25

Curso superior completo de licenciatura plena.

21

Curso acima de 200 horas em Educação
Especial ou Inclusiva.
10

Curso igual ou acima de 150 horas em Educação

08

