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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.2 002/2019

O Prefeito Municipal de Tauá, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais
referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 002/2019, torna pública a seguinte retificação ao Edital
supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:
1} No edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2019, ONDE SE LÊ:
2.3.1.

(... )
f) O envelope contendo os títulos conforme ANEXO VIII deve ser entregue junto com a ficha de
inscrição.

LEIA-SE:
2.3.1.
(... )

f) O envelope contendo os títulos conforme ANEXO VIII deve ser entregue no dia 18/10/2019
(dezoito de outubro de dois mil e dezenove), das 08:00h às 16:00h, na SEDETE - Secretaria de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, situada na Rua Abigail Cidrão de Oliveira, s/n, Bairro
Colibris, em Tauá-CE.
g) Serão convalidados os envelopes já entregues, sendo facultado ao candidato já inscrito
apresentar novo envelope no prazo e local referendado no item anterior.

2) No item 4.10.1., ONDE SE LÊ:
4.10.1. A prova de títulos valerá no máximo 20 (vinte) pontos distribuídos da seguinte forma:

Título
4.10.1.1. Doutorado na área pela qual está concorrendo
4.10.1.2. Mestrado na área pela qual está concorrendo
4.10.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está
concorrendo
4 .10.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos,
nos últimos 5 (cinco) anos contados até a data de início das inscrições,
desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato da
inscrição com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas.
4.10.1.5. Trabalhos publicados na área de educação.
4.10.1.6. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou contratado pelo qual
está concorrendo. (um ano completo equivalente a um ponto)
Total

Pontos na
área

Umitede
Pontos

3,0
1,5

6,0
3,0

1,0

2,0

1,0

2,0

0,5

1,0

1,0

6,0

20
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LEIA-SE:

4.10.1. A prova de títulos valerá no máximo 20 (vinte) pontos distribuídos da seguinte forma:

Título
4.10.1.1. Mestrado na área pela qual está concorrendo
4.10.1.2. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está
concorrendo
4.10.1.3. Pós-Graduação: Especialização em qualquer área da
educação
4.10.1.4. Trabalhos publicados na área de educação.
4.10.1.5. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos,
nos últimos 5 (cinco) anos contados até a data de início das inscrições,
desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato da
inscrição com carga horária mínima de 80 {oitenta) horas.
4.10.1.6. Experiência em Gestão Escolar exclusivamente para o cargo
pretendido de Diretor de Escola ou de Coordenador Pedagógico. (um
ano completo equivalente a um ponto)*
Total

Pontos na
área

Umitede
Pontos

6,0

6,0

5,0

5,0

4,0

4,0

1,0

1,0

0,5

2,0

1,0

2,0

20

3) FICAM ALTERADOS: O ANEXO VIII e o ANEXO X, os quais passam a ter a redação constante da
presente retificação.

Tauá (CE), 18 de setembro de 2019
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ANEXO VIII
FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTIJLOS
Prefeitura Municipal de Tauá - CE
Tauá-CE

Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos, para o Seletivo, venho apresentar a esta
Comissão, documentos que atestam qualificações, dando margem à contagem de pontos na prova de títulos
conforme Edital.
01Nome de candidato:
02 N.!! de Inscrição:_ _ _ _ _ _ __

--------------------

0304-

Número de Documentos Entregues/ Núm. de Folhas:
Cargo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-----

05O candidato na entrega de títulos deverá efetuá-los em um único envelope, subscrito da seguinte
forma :
Referente: Documentos Títulos -Prefeitura Municipal de Tauá - CE
CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTOA.
Nome do Candidato:
Numero de Inscrição:
Cargo:
06Os documentos enviados, todos autenticados, não serão devolvidos em hipótese alguma, uma vez
que serão apensados aos demais documentos relativos ao certame seletivo.
07Os envelopes deverão estar abertos para conferencia do quantitativo de documentos entregues e
posteriormente lacrados.
08Preencher o Formulário em 2 (duas) vias.
09Tabela a ser preenchida pelo candidato.
MARQUE A QUANTIDADE DOCUMENTOS E NÚMERO DE PONTOS SOLICITADOS:

Tftulo

P. érea

4.10.1.1. Mestrado na área pela qual está concorrendo
4.10.1.2. Pós-Graduação: Especialização na área pela qual está
concorrendo
4 .10.1.3. Pós-Graduação: Especialização em qualquer área da
educação
4.10.1.4. Trabalhos publicados na área de educação.
4.10.1.5.
Participação
em
Cursos,
Seminários,
Jornadas,
Treinamentos, nos últimos S (cinco) anos contados até a data de
início das inscrições, desde que relacionados com o cargo pelo qual
fez a opção no ato da inscrição com carga horária mínima de 80
(oitenta) horas.
4.10.1.6. Experiência em Gestão Escolar exclusivamente para o cargo
pretendido de Diretor de Escola ou de Coordenador Pedagógico. (um
ano completo equivalente a um ponto)*

Quant.

Total

6,0
5,0

4,0
1,0

2,0

2,0

Total
Pontuação solicitada pelo candidato: _ _ _ _ _ __
Pontuação obtida após análise (não preencher este campo): _ _ _ _ _ _ __
___de _ _ _ _ _ _ _ _ _de _ _ __

Assinatura do Candidato
Responsável pelo recebimento
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ANEXO X - CRONOGRAMA FÍSICO
ATIVIDADE/ETAPA
Publicação do Edital no Diário Oficial
Período de Inscrição
Publicação das Inscrições deferidas
Publicação dos Locais de Prova
Entrega dos Envelopes com Títulos
Aplicação da Prova Objetiva
Divulgação dos Gabaritos Preliminar
Prazo de Recurso contra o Gabarito Preliminar
Divulgação do Resultado da análise dos recursos do
Gabarito Preliminar
Divulgação dos Gabaritos Oficiais
Divulgação do resultado Preliminar da Prova Objetiva
Prazo de Recurso contra o resultado da Prova Objetiva
Divulgação do resultado dos recursos da Prova
Objetiva
Divulgação do resultado da Prova Objetiva
Divulgação do resultado Preliminar das Provas de
Títulos
Prazo de Recurso contra o resultado da Prova de
Títulos
Divulgação do Resultado da análise dos recursos da
Prova de Títulos
Divulgação do resultado da Prova de Títulos
Divulgação do Resultado (Provas Objetivas+ Provas de
Títulos)
RESULTADO FINAL

DATA/PERÍODO
13.09.2019
16.09.2019 a 20.09.2019
04.10.2019
14.10.2019
18.10.2019
20.10.2019
22.10.2019
24.10.2019
30.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
04.11.2019
05.11.2019
05.11.2019
08.11.2019
12.11.2019
13.11.2019
13.11.2019
14.11.2019
18.11.2019

As datas de divulgação de resultados poderão ser modificadas, conforme divulgação em nosso
site.

