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CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 004/2019 

 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, torna público aos interessados a Segunda Retificação do 
Edital de Abertura do Concurso Público 001/2019. 
 
 

Art. 1º Fica retificada a Tabela 21 do item 16.22.1 do Edital de Abertura. 
 

Onde se lê: 

ALÍNEA TÍTULOS PONTOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

A 

Diploma devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão 
de curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, em nível de Doutorado, na 
área para o cargo em que se inscreveu, acompanhado do histórico 
escolar. 

4,00 

9,00 

Diploma devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão 
de curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, em nível de Mestrado, na 
área para o cargo em que se inscreveu, acompanhado do histórico 
escolar. 

3,00 

Diploma devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão 
de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, em nível de Especialização, na 
área para o cargo em que se inscreveu, acompanhado do histórico 
escolar com carga horária mínima de 360 horas, onde constam as 
disciplinas cursadas e a respectiva carga horária. 

2,00 

B 

Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Graduação em Licenciatura 
Plena na área de educação, desde que este não seja requisito para ingresso no 

cargo, acompanhado do histórico escolar, onde constam as disciplinas 
cursadas e a respectiva carga horária. 

3,00 3,00 

C 

Certificado de conclusão de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento 
profissional na área da educação, de 2012 até a data da prova de títulos, 
Certificado com 81 horas ou mais. 

3,00 

8,00 

Certificado de conclusão de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento 
profissional na área da educação, de 2012 até a data da prova de títulos, 
Certificado de 41 horas até 80 horas. 

2,00 

Certificado de conclusão de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento 
profissional na área da educação, de 2012 até a data da prova de títulos, 
Certificado de 21 horas até 40 horas. 

1,00 

Certificado de conclusão de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento 
profissional na área da educação, de 2012 até a data da prova de títulos, 
Certificado de 08 horas até 20 horas. 

0,50 

Total de Pontos 20,00 

 
 
 
 



 
 

 

 
2 

 
 

Leia se: 

ALÍNEA TÍTULOS PONTOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
ALÍNEA A 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

A 

Diploma devidamente registrado ou certificado/declaração de 
conclusão de curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, em nível 
de Doutorado, na área para o cargo em que se inscreveu, 
acompanhado do histórico escolar. 

4,00 4,00 

9,00 

Diploma devidamente registrado ou certificado/declaração de 
conclusão de curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, em nível 
de Mestrado, na área para o cargo em que se inscreveu, 
acompanhado do histórico escolar. 

3,00 3,00 

Diploma devidamente registrado ou certificado/declaração de 
conclusão de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, em nível 
de Especialização, na área para o cargo em que se inscreveu, 
acompanhado do histórico escolar com carga horária mínima 
de 360 horas, onde constam as disciplinas cursadas e a 
respectiva carga horária. 

2,00 2,00 

B 

Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Graduação em 
Licenciatura Plena na área de educação, desde que este não seja 

requisito para ingresso no cargo, acompanhado do histórico 
escolar, onde constam as disciplinas cursadas e a respectiva 
carga horária. 

3,00 3,00 

C 

Certificado de conclusão de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento 
profissional na área da educação, de 2012 até a data da prova de 
títulos, Certificado com 81 horas ou mais. 

3,00 

8,00 

Certificado de conclusão de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento 
profissional na área da educação, de 2012 até a data da prova de 
títulos, Certificado de 41 horas até 80 horas. 

2,00 

Certificado de conclusão de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento 
profissional na área da educação, de 2012 até a data da prova de 
títulos, Certificado de 21 horas até 40 horas. 

1,00 

Certificado de conclusão de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento 
profissional na área da educação, de 2012 até a data da prova de 
títulos, Certificado de 08 horas até 20 horas. 

0,50 

Total de Pontos 20,00 

 
Art. 3º Os demais itens permanecem inalterados. 

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

 
 
Marilena, 05 de Novembro de 2019. 

 
 

JOSÉ APARECIDO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 


