
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2017 

 

Retificação do item 7.2.4 - II – Por participação em atividades diversas do Edital de Processo 

Seletivo Simplificado 004/2017.  

 

O Município de Nova Olímpia/MT, por meio do Edital de Retificação nº 001/2017,  informa 

que fica alterado o Item 7.2.4 – II -  por participação em atividades diversas, que dispõe 

sobre Títulos e/ou certificados válidos para contagem do Edital de Processo Seletivo 

Simplificado nº 004/2017.  

Passando a ter a seguinte redação: 

II – POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DIVERSAS 

Assiduidade na formação continuada, em grupos de estudo, via Projeto 

Sala do Educador no ano de 2017,  com aproveitamento mínimo de 

75% da carga horária estabelecida em projeto. Mediante apresentação 

de certificado;  

5,0 (cinco) pontos 

 

Participação na Formação do PMAIC (Pacto Municipal pela 

Alfabetização na Idade Certa), no ano de 2017  com no mínimo de 

75% de aproveitamento, mediante apresentação de certificado; 

3,0 (três) pontos 

 

Participação na Formação do Prova Brasil, com no mínimo de 75% 

de aproveitamento, mediante apresentação de certificado; 3,0 (três) pontos 
 

Participação na Formação da Educação Infantil, com no mínimo de 

75% de aproveitamento, mediante apresentação de certificado; 3,0 (três) pontos 
 

 

Nova Olímpia-MT, 28 de Dezembro de 2017.  

 

 

JOSE ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE  

Prefeito Municipal  

 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 004/2017  

Portaria Municipal nº 472/2017.  

 

 



ANEXO VI – RETIFICADO  

 

PROVAS DE TÍTULOS 

FICHA PARA CONTAGEM DE PONTOS PROCESSO SELETIVO /2018 

1 - DADOS PESSOAIS: 

Nome___________________________________________________________________________Data Nasc.___/___/___ 

Nº Inscrição: ______________________________________________________________________________________ 

CPF_________________________  

2. NÚMERO DE PONTOS OBTIDOS PELO PROFESSOR  

I - DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO (Considerar a maior titulação) 

CRITÉRIOS INDICADORES PONTOS 

 

Pós Graduação 

Doutorado 5,0 pontos       

Mestrado 4,0 pontos       

Especialização 3,0 pontos       

II – POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DIVERSAS 

Assiduidade na formação continuada, em grupos de estudo, via Projeto Sala do Educador no ano de 2017,  

com aproveitamento mínimo de 75% da carga horária estabelecida em projeto. Mediante apresentação de 

certificado; 

5,0 (cinco) pontos 

 

Participação na Formação do PMAIC (Pacto Municipal pela Alfabetização na Idade Certa), no ano de 2017  

com no mínimo de 75% de aproveitamento, mediante apresentação de certificado; 
3,0 (três) pontos 

 

Participação na Formação do Prova Brasil, com no mínimo de 75% de aproveitamento, mediante 

apresentação de certificado; 
3,0 (três) pontos 

 

Participação na Formação da Educação Infantil, com no mínimo de 75% de aproveitamento, mediante 

apresentação de certificado; 
3,0 (três) pontos 

 

III – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR: Em todos os itens considerar apenas os últimos 03(três) anos: 2015, 2016 e 2017. Exceto no 

caso da publicação de livro. 

Cursos de formação continuada realizados na área de educação que contemplem conhecimentos didático-

curriculares e de políticas educacionais. Limite máximo de 5,0 (cinco) pontos.  

0,5 – (meio) ponto para cada 

40 horas. 
 

Publicações Científicas (livro completo publicado) - apresentar cópia da página que conste o parecer do 

Conselho Editorial, nº do registro. Limite máximo de 3,0 (três) pontos. 

1,0 (um) ponto para cada 

unidade 
 

Publicação de artigos que possuam mérito cientifico ou de apoio as atividades de ensino - aprendizagem, em 

livros, jornais, revistas, anais, periódicos (eletrônica ou impressa) relacionadas à área de educação, 

apresentar cópia da página que conste o parecer do Conselho Editorial, nº do registro ou carta de aceite, 

ISSN/ISBN. Limite máximo de 2,0 (dois) pontos. 

0,5 (meio ponto) centésimos 

para cada publicação 
 

Comprovação anual de participação, mediante certificado registrado pela instituição promotora do evento, de 

Palestras, Seminários, Encontros, Fóruns, Congressos e Conferências, na área da educação. (Considerar 

apenas os últimos três anos). Limite máximo de 1,0(um) ponto. 

0,25 (vinte e cinco) 

centésimos para cada 

certificado 

 

TOTAL DE PONTOS OBTIDO NA FICHA GERAL   

 

            ___________________________                                                                 ______________________________ 

                            Professor                                                                                           Responsável pela Conferência 

Nova Olímpia, ______/_________/________ 

 


