PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

PROCESSO SELETIVO
EDITAL nº 001/2014

Aviso n° 02 – Dos Títulos
O Prefeito da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, informa:

9.4 Os títulos deverão ser enviados, exclusivamente via SEDEX, postados para o endereço: Rua Silva Bueno, 867 - Sala 11 Ipiranga – São Paulo - SP, com data a ser divulgada por meio de aviso.
9.5. Serão rejeitados, liminarmente, os títulos entregues fora do prazo divulgado no Edital.
9.6. Não serão recebidos documentos avulsos e Curriculum Vitae.
9.7. A comprovação dos títulos será feita mediante apresentação de fotocópia autenticada de instrumentos legais que os
certifiquem, e somente serão computados como válidos os títulos pertinentes ao cargo para o qual o candidato concorre.
9.8. Outras informações sobre a Prova de Títulos:
a. os comprovantes de conclusão de Cursos deverão ser expedidos por instituição oficial ou reconhecida;
b. cada título será computado uma única vez.;
c. os títulos e certificados acadêmicos devem estar devidamente registrados;
d. caso o candidato tenha concluído o curso, mas ainda não esteja de posse do Diploma, serão aceitas Certidões ou
Declarações de conclusão, assinadas por representante legal da Instituição de Ensino e com firma reconhecida em
cartório;
e. os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando traduzidos para a Língua Portuguesa por
tradutor juramentado;
f. deverá ser entregue apenas uma única cópia (autenticada em cartório) de cada título apresentado, a qual não será
devolvida em hipótese alguma. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em
cartório.
9.9 A pontuação total dos títulos não ultrapassará a 20,00 (vinte) pontos, desprezando-se os pontos que excederem a este
limite.
10.0. Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.
Os títulos deverão ser postados nos dias 03 e 04 de Fevereiro de 2014, títulos enviados anteriormente a essas datas e títulos enviado
posterior a essas datas serão automaticamente invalidados.

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
ALINEA
A

B

C

TÍTULOS
Diploma registrado ou certificado/declaração de conclusão de
curso de doutorado, na área específica da educação,
acompanhado
do histórico escolar.
Diploma registrado ou certificado/declaração de conclusão de
mestrado, na área específica da educação, acompanhado do
histórico escolar.
Certificado ou declaração de conclusão de curso de pósgraduação,
na área específica da educação, com carga horária mínima de 360
horas, acompanhado do histórico escolar.

VALOR UNITÁRIO

VALOR MÁXIMO

20 Pontos

1 Título

15 Pontos

1 Título

10 Pontos

2 Títulos

Total Máximo de Pontos

20 Pontos

Ribeirão Bonito, 03 de Fevereiro de 2014.
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