
 

 

ERRATA EDITAL  
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 
 

 
 
Objeto: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS POR PRAZO DETERMINADO, de acordo com o disposto na Lei 
Municipal nº 037/2014, de 18/03/2014, Lei Municipal nº 077/2020, 078/2020, 079/2020 e 
080/2020, de 06/02/2020, art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, para suprir necessidades de 
excepcional interesse público 
 
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, Paraná inscrito no CNPJ sob nº 76.205.707/0001-
04, sediado á Rua Rio  Prefeito Neuri Baú, 975, Centro, Salto do Lontra - PR, por intermédio 
do Prefeito Municipal Sr. Maurício, pública a ERRATA para retificar o edital do PSS 
001/2020, no item que segue: 

Onde se Lê  

1. O quadro de critérios de avaliação de profissional,  que faz parte componente do item 
8.6 do presente edita passa a ter a seguinte redação, em especifico no item que segue: 

 “Certificados de cursos, fóruns, eventos, seminários e outros relacionados com área 

da graduação exigida para o cargo, com carga horária igual ou superior a 60 

horas, realizados há no máximo cinco anos, contados da publicação deste Edital” 

 
Leia-se 

 “Certificados de cursos, fóruns, eventos, seminários e outros relacionados com área 

da graduação exigida para o cargo, com carga horária igual ou superior a 6 horas, 

realizados há no máximo cinco anos, contados da publicação deste Edital” 

 

Passando o Quadro a ter a seguinte redação: 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAL 

Nº Especificação dos títulos Documentos para 
comprovação 

Quantidade 
de Títulos 

 
Valor 

unitário 
(pontos) 

 

Valor Máximo 
(pontos) 

01 Certificado de 

Conclusão de curso de 

Pós Graduação 

Certificado de Conclusão de 

curso de Pós Graduação, 

nível especialização, em 

área diversa, com carga 

horária mínima de 360 

(trezentos e 

sessenta) horas, oferecido 

de acordo com as 

Resoluções nº 12/83,03/99 

4 10 40 



 

 

e 01/2001, do Conselho 

Nacional de Educação 

(CNE),. O certificado de 

Pós-Graduação valerá 5 

pontos. Máximo de 4 

eventos nos últimos 10 

anos 

02 Certificados de cursos, 
fóruns, eventos, 
seminários e outros 
relacionados com área 
da graduação exigida 
para o cargo, com 
carga horária igual ou 
superior a 6 horas, 
realizados há no máximo 
cinco anos, contados da 
publicação deste Edital. 

Diploma ou certidão 
de Conclusão de 
Curso emitido por Instituição 
devidamente credenciada. 

15 02 30 

03 Tempo de serviço 
prestado na área 
pretendida, excluído 
períodos de tempo já 
utilizado ou em processo 
de aposentadoria. 
Tempo trabalhado em 
mais de um emprego, no 
mesmo período, é 
considerado tempo 
paralelo e não pode ser 
informado. 

Certidão de Tempo de 
Contribuição; ou Ato oficial de 
nomeação, ou Contrato de 
Trabalho em Regime Especial 
- CRES, acompanhado de 
Declaração para fins de 
comprovação de Experiência 
Profissional onde constem os 
períodos trabalhados, emitido 
por órgão público Municipal, 
Estadual ou Federal, com 
carimbo CNPJ e assinado pelo 
Dirigente do Setor de Pessoal; 
ou Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), na função da 
área pretendida. 

10 anos 
No período 

27/02/2010 à 
26/02/2020 

 
A fração 
igual ou 

superior a 06 
(seis) meses 
é convertida 

em ano 
completo. 

 

3 pontos por 
ano 

30 

Total Pontuação 100 

 
2º - Ficam inalterados os demais clausulas previsto no referido edital. 

3º - A Retificação e o Edital encontram-se disponíveis no endereço eletrônico da Prefeitura 
Municipal de Salto do Lontra: www.saltodolontra.pr.gov.br. Esclarecimentos: das 08:00 às 
11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas, pelo telefone (46) 3538-1177. 

Salto do Lontra – PR, 02 de Março de 2020. 

Maurício Baú 
Prefeito Municipal 

 


