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EDITAL nº 002/2016-CECP 

 

O Presidente da Comissão Especial Organizadora de Concurso Público, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber a quem possa interessar, e considerando: 

 

- o recurso interposto pela candidata Sandra Maria de Salles solicitando a alteração da 

data do Concurso Público; 

- o recurso interposto pela candidata Juliana Cardoso Zucchi solicitando valoração 

diferenciada na pontuação dos títulos de doutorado, mestrado e especialização; 

pontuação por ano completo trabalhado e não por mês e o valor máximo da prova de 

títulos e experiência profissional como 50 pontos ao invés de 100 pontos; 

- as deliberações tomadas pela Comissão Especial Organizadora de Concurso Público em 

22 de março de 2016;  

 

 

 TORNA PÚBLICO: 

 

 

Art. 1º - Fica mantida a data do dia 15 de maio de 2016, para a realização da Prova Escrita 

(Objetiva) do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques, 

conforme previsto no Edital nº 001/2016-CECP, de 17 de março de 2016. 

 

Art. 2º - Fica retificado o Anexo III do Edital nº 001/2016-CEPC, de 17 de março de 2016, que 

passa a ter nova redação conforme anexo deste Edital. 

 

Art. 3º - Demais informações contidas no Edital nº 001/2016-CECP, de 17 de março de 2016 

permanecem inalteradas. 

 

Art. 4º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 Publique-se e cumpra-se. 

 

 

Capitão Leônidas Marques, 22 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

AROLDO SANTOS 

Presidente da Comissão Especial Organizadora de Concurso Público 
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Nova Redação do Anexo III do Edital nº 002/2016-CECP, de 22 de março de 2016. 

 

Ficha de Avaliação para a Prova de Títulos e Experiência Profissional para os Cargos de Nível 

Superior. 

  

  Nome do candidato: _______________________________ Nº de Inscrição:_______ 

 

  Cargo Pleiteado: ______________________________________________ 
 
 

Quadro para a pontuação 

Item a ser pontuado Pontuação por 

item 

Pontuação 

máxima 

1.1 Curso de Doutorado em qualquer área. 30 pontos 30 pontos 

1.2 Curso de Mestrado em qualquer área. 20 pontos 20 pontos 

1.3 Cursos de Especialização em qualquer área. 05 pontos por 

curso 

15 pontos 

1.4 Cursos de Extensão, Aperfeiçoamento ou 

Capacitação Profissional na área específica do 

cargo, pontuados por somatória de cursos a cada 

30 horas. 

2 pontos a 

cada 30 horas 

10 pontos 

1.5 Cursos de Extensão, Aperfeiçoamento ou 

Capacitação Profissional em outras áreas, 

pontuados por somatória de cursos a cada 30 

horas. 

1 ponto a cada 

30 horas 

05 pontos 

1.6 Exercício de função/cargo e/ou experiência 

profissional na área do cargo (público ou privado) 

2 pontos (a 

cada ano de 

exercício 

devidamente 

comprovado) 

 

20 pontos 

TOTAL: 100 pontos 
   
 
 
Banca Examinadora: 
 
  __________________________________________ 
 
  __________________________________________ 
 
  __________________________________________ 
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