
   
  PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA - SP 

 
                           CONCURSO PÚBLICO 03/2018 

 
 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO I 
 

  O Prefeito Municipal de Iacanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em 

consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da 

República Federativa do Brasil, faz saber das Retificações do Edital de Abertura Completo do Concurso Público 

03/2018, conforme abaixo. 

1 – SOBRE A RETIFICAÇÃO DA PONTUÇÃO DE TÍTULOS  

Fica excluído o subitem sobre o tempo de serviço na iniciativa pública na área de Direito. Alterando os itens 7.2 

e 7.3. 

Onde se lê:  

7.2- Serão considerados para a Prova de Títulos:  

a) Tempo de serviço na iniciativa pública na área de Direito; 
b) Certificados de conclusão de cursos/diplomas de Pós Graduação/Especialização “Lato Sensu” com carga horária 

mínima 360 horas devidamente registrados no Ministério da Educação; 
c) Certificados de conclusão de cursos/diplomas de Mestrado devidamente registrados no Ministério da Educação; 
d) Certificados de conclusão de cursos/diplomas de Doutorado “Stricto Sensu” devidamente registrados no 

Ministério da Educação. 
7.2.1- Os documentos de títulos que forem representados por declarações (exceto Tempo de serviço na 

iniciativa pública na área de Direito), certidões, atestados e outros documentos que não tenham o cunho 

definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados, OBRIGATORIAMENTE, do respectivo histórico 

escolar. A declaração (ou os demais documentos mencionados neste item) e o histórico escolar deverão ser 

expedidos por Instituição Oficial ou reconhecidos em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da 

instituição e do signatário. 

7.3- Os títulos serão pontuados na seguinte forma: 

Certificado e/ou Diploma Pontuação Quantidade 

Tempo de serviço na iniciativa pública na área de Direito, por 

ano completo. 
0,50 (pontos) Máximo de 5 anos  

Especialização “Lato Sensu”- carga horária mínima 360 horas 1,0 (um ponto) Máximo um título 

Mestrado “Stricto Sensu” 2,0 (três dois) Máximo um título 

Doutorado “Stricto Sensu” 3,0 (três pontos) Máximo um título 

 



 

Leia-se:  

7.2- Serão considerados para a Prova de Títulos:  

a) Certificados de conclusão de cursos/diplomas de Pós Graduação/Especialização “Lato Sensu” com carga horária 
mínima 360 horas devidamente registrados no Ministério da Educação; 

b) Certificados de conclusão de cursos/diplomas de Mestrado devidamente registrados no Ministério da Educação; 
c) Certificados de conclusão de cursos/diplomas de Doutorado “Stricto Sensu” devidamente registrados no 

Ministério da Educação. 
7.2.1- Os documentos de títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados e outros 

documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados, 

OBRIGATORIAMENTE, do respectivo histórico escolar. A declaração (ou os demais documentos mencionados 

neste item) e o histórico escolar deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecidos em papel 

timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do signatário. 

7.3- Os títulos serão pontuados na seguinte forma: 

Certificado e/ou Diploma Pontuação Quantidade 

Especialização “Lato Sensu”- carga horária mínima 360 horas 1,0 (um ponto) Máximo um título 

Mestrado “Stricto Sensu” 2,0 (três dois) Máximo um título 

Doutorado “Stricto Sensu” 3,0 (três pontos) Máximo um título 

 
Os demais Itens permanecem Inalterados. 

 
Iacanga, 13 de julho de 2018. 

 
 
 

ISMAEL EDSON BOIANI 
Prefeito do Município 

 


