
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

ERRATA Nº 001 

EDITAL Nº 005/2018 

 

A Secretária Municipal de Educação do Município de Piúma, no uso das atribuições legais e 

delegadas, por intermédio da Comissão do Processo seletivo instituída pela Portaria nº 045 de 09 de 

novembro de 2018, torna pública a errata do Edital 005/2018, alterando os itens 6.5 e  8.2.  

 

1º- ONDE SE LÊ: 

6.5. A comprovação de Prova de Títulos se dará por meio de: 

I. Certificado de curso de Pós-Graduação “stricto sensu” (Art. 44, III, Lei nº 9.394/1996), 

“Lato Sensu”, ou com duração de 360 (trezentas e sessenta) horas com aprovação de 

monografia ou Certidão de Conclusão do curso, em Educação ou na própria área de 

conhecimento da Licenciatura Plena. 

 

LEIA-SE: 

6.5. A comprovação de Prova de Títulos se dará por meio de: 

I. Pós-Graduação “Stricto-sensu” Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento da 

licenciatura plena. 

II. Pós-Graduação “Stricto-sensu” Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento da 

licenciatura plena. 

III. D. Pós-Graduação “lato sensu” Especialização na área da Educação com duração de 360 horas e 

aprovação da monografia. 

 

2º- ONDE SE LÊ: 

8.2. A avaliação para efeito da classificação do (a) ASSISTENTE DE CRECHE abrangerá 03 (três) 

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. 

CATEGORIA I – FORMAÇÃO    PONTUAÇÃO 

 

2 (duas) Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em áreas da 

educação. 

30 pontos por 

especialização 

 

CATEGORIA II- CURSOS DE ATUALIZAÇÃO 

OBS: Neste campo, você pode contabilizar todos os cursos relacionados 

abaixo: 

PONTUAÇÃO 
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1 (um) curso na área de Assistente de Creche igual ou superior a 100h. 

(realizado nos últimos 5 anos) 

04 pontos 

1 (um) curso na área de Educação igual ou superior a 200 h. (realizado 

nos últimos 5 anos) 

03 pontos 

1 (um) curso na área de educação de 100h a 199h. (realizado nos 

últimos 5 anos) 

01 pontos 

 

2 (dois) declarações ou certificados de Palestras, Seminários, 

Simpósios,  Paradas Pedagógicas, Colóquios, ( realizados  nos últimos 

2 anos) com carga horária de 4 a 10 h. 

Até a data de 30/11/2018. 

01 ponto por declaração 

ou certificado. 

 

CATEGORIA III- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:  

Para fins de classificação serão aceitos até 1500 ( hum mil e 

quinhentos) dias, sendo atribuídos 0,02 pontos por dia trabalhado na 

área, totalizando no máximo 30 (trinta) pontos. 

O tempo de serviço prestado por cada candidato será apurado 

utilizando-se a seguinte formula: 

 ts= nd x 0,02 (sendo ts: tempo de serviço) (nd: número de dias)  

 

30 pontos 

  

A quantidade de dias excedidos será computada para fins de critério de desempate conforme inciso I 

do  item 9- letra A. 

 

 

LEIA-SE: 

8.2. A avaliação para efeito da classificação do (a) ASSISTENTE DE CRECHE abrangerá 03 (três) 

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. 

CATEGORIA I – FORMAÇÃO ACADÊMICA     

(SOMENTE 01 TÍTULO NESTA CATEGORIA) 

  PONTUAÇÃO 

A. Pós-Graduação “Stricto-sensu” Doutorado em Educação ou na 

própria área de conhecimento da licenciatura plena.  
60 

B. Pós-Graduação “Stricto-sensu” Mestrado em Educação ou na 

própria área de conhecimento da licenciatura plena.  
40 

D. Pós-Graduação “lato sensu” Especialização na área da Educação  

com duração de 360 horas e aprovação da monografia. 
20 

 

CATEGORIA II- CURSOS DE ATUALIZAÇÃO 

(NESTE CAMPO, VOCÊ PODE CONTABILIZAR TODOS OS 

CURSOS RELACIONADOS ABAIXO) 

PONTUAÇÃO 
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1 (um) curso na área de Assistente de Creche igual ou superior a 100h. 

(realizado nos últimos 5 anos) 

04 pontos 

1 (um) curso na área de Educação igual ou superior a 200 h. (realizado 

nos últimos 5 anos) 

03 pontos 

1 (um) curso na área de educação de 100h a 199h. (realizado nos 

últimos 5 anos) 

01 ponto 

 

2 (dois) declarações ou certificados de Palestras, Seminários, 

Simpósios,  Paradas Pedagógicas, Colóquios, ( realizados  nos últimos 

2 anos) com carga horária de 4 a 10 h. 

Até a data de 30/11/2018. 

01 ponto por 

declaração ou 

certificado. 

 

CATEGORIA III- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:  

Para fins de classificação serão aceitos até 1500 ( hum mil e 

quinhentos) dias, sendo atribuídos 0,02 pontos por dia trabalhado na 

área, totalizando no máximo 30 (trinta) pontos. 

O tempo de serviço prestado por cada candidato será apurado 

utilizando-se a seguinte formula: 

 ts= nd x 0,02 (sendo ts: tempo de serviço) (nd: número de dias)  

 

30 pontos 

  

 

A quantidade de dias excedidos será computada para fins de critério de desempate conforme inciso 

I do  item 9- letra A. 

 

 

   

À Comissão, 

Secretaria Municipal de Educação 

 

Data: 28 de dezembro de 2018. 


