
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO 

Concurso Público nº 01/2016 

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Alumínio, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

RERRATIFICAÇÃO, do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público n°01/2016, 

conforme consta a seguir: 

 
DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
 
Onde se lê:  
47.2. Quando o documento não comprovar explicitamente que o título se 

enquadra na área exigida na Tabela de Títulos, o candidato poderá entregar, 

também, de acordo com o item 49 deste Capítulo e seus subitens, o histórico 

escolar ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) 

área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou 

informações complementares que permitam o perfeito enquadramento do título. 

... 

Leia-se 

 

47.2. Quando o documento não comprovar explicitamente que o título se 

enquadra na área exigida na Tabela de Títulos, o candidato poderá entregar, 

também, de acordo com o item 50 deste Capítulo e seus subitens, o histórico 

escolar ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) 

área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou 

informações complementares que permitam o perfeito enquadramento do título. 

 

Onde se lê: 

Da tabela de títulos,  

Tabela de Títulos 

Títulos Comprovantes 
Quantidade 

Máxima 

Valor 

Unitário 

Valor 

Máximo 

Doutor na área a que 

concorre. 

Diploma devidamente 

registrado e reconhecido 

pelo MEC ou; ata de 

defesa ou de 

1 2,5 2,5 

Mestre na área a que 

concorre. 
1 1,5 1,5 



 

 

certificado/declaração de 

conclusão de curso 

acompanhados do 

respectivo histórico 

escolar e de 

certificado/declaração de 

homologação do título. 

 

Pós-graduação lato 

sensu 

(Especialização) na 

área a que concorre, 

com carga horária 

mínima de 360 

(trezentas e sessenta) 

horas. 

- Certificado/declaração 

de conclusão de curso; 

- e histórico escolar. 

2 0,5 1,0 

 
 
 
Leia-se: 

 

Tabela de Títulos 

Títulos Comprovantes 
Quantidade 

Máxima 

Valor 

Unitário 

Valor 

Máximo 

Doutor na área a que 

concorre. 

Diploma devidamente 

registrado e reconhecido 

pelo MEC ou; 

certificado/declaração 

de conclusão de curso ou 

ata de defesa 

acompanhados do 

respectivo histórico 

escolar e de 

certificado/declaração de 

homologação do título ou 

da ata de defesa. 

 

1 2,5 2,5 

Mestre na área a que 

concorre. 
1 1,5 1,5 



 

 

 

Pós-graduação lato 

sensu 

(Especialização) na 

área a que concorre, 

com carga horária 

mínima de 360 

(trezentas e sessenta) 

horas. 

- Certificado/declaração 

de conclusão de curso; 

- e histórico escolar. 

2 0,5 1,0 

 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente 

Edital. 

   Alumínio, 11 de agosto de 2016 

 

 

 


