
  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2017 

EDITAL n.º 001/2017 - RETIFICAÇÃO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHÃO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado n.º 

001/2017. 

 

1. Fica retificado o subitem 2.1. conforme segue: 

ONDE SE LÊ: 

 

 

2.1 Em virtude de excepcional interesse público, as inscrições estarão abertas e poderão ser 

realizadas, no período das 8h do dia 26/05/2017 até as 18h de 09/06/2017, exclusivamente no 

endereço eletrônico, http://pss.pinhao.pr.gov.br, não sendo realizadas inscrições na 

Prefeitura Municipal e nos demais órgãos do Município. 

 

LEIA-SE: 

 
 

2.1 Em virtude de excepcional interesse público, as inscrições estarão abertas e poderão ser 

realizadas, no período das 8h do dia 29/05/2017 até as 18h de 12/06/2017, exclusivamente no 

endereço eletrônico, http://pss.pinhao.pr.gov.br, não sendo realizadas inscrições na 

Prefeitura Municipal e nos demais órgãos do Município. 

 

 

2. Fica retificado o subitem 2.3, e a tabela referente a relação de Títulos para o cargo de 

Professor Séries Iniciais e Educação Infantil, conforme segue: 

 

ONDE SE LÊ: 

2.3 O processo de inscrição é composto pela escolha do cargo e cadastramento de títulos, 

que deverão ser comprovados no ato da convocação. Os itens selecionados e registrados 

pelo candidato gerarão a nota final do processo seletivo simplificado, conforme quadro 

abaixo, a qual classificará o candidato em ordem decrescente de pontuação. 

(...) 

PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL 

ITEM DESCRIÇÃO PONTOS 
VALOR 

MÁXIMO 

1 Ensino Médio na modalidade Magistério e/ou 
Graduação em Pedagogia, reconhecida pelo MEC. 

50 50 

2 Graduação em Licenciatura, reconhecida pelo 05 20 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2. DAS INSCRIÇÕES 



  

MEC. 

3 Especialização ou Pós graduação na área da 
educação, reconhecida pelo MEC. 

10 20 

4 Tempo de serviço público ou privado como 
professor (máximo 5 anos) 

02 pontos 
por ano 

10 

TOTAL DE PONTOS                                                                                                               100 

 

LEIA-SE: 

2.3 O processo de inscrição é composto pela escolha do cargo e cadastramento de títulos, os 

quais poderão ser utilizados uma única vez, para cada cargo que se inscrever, e deverão ser 

comprovados no ato da convocação. Os itens selecionados e registrados pelo candidato 

gerarão a nota final do processo seletivo simplificado, conforme quadro abaixo, a qual 

classificará o candidato em ordem decrescente de pontuação. 

(...) 

PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL 

ITEM DESCRIÇÃO PONTOS 
VALOR 

MÁXIMO 

1 Ensino Médio na modalidade Magistério ou 
Graduação em Pedagogia, reconhecida pelo 
MEC. 

50 50 

2 Graduação em Licenciatura, reconhecida pelo 
MEC. 

05 20 

3 Especialização ou Pós graduação na área da 
educação, reconhecida pelo MEC. 

10 20 

4 Tempo de serviço público ou privado como 
professor (máximo 5 anos) 

02 pontos 
por ano 

10 

TOTAL DE PONTOS                                                                                                               100 

 

 

3. Fica retificada a letra d, do subitem 9.1, conforme segue: 

ONDE SE LÊ: 

9. DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO 

 

9.1 O candidato será excluído deste Processo Seletivo Simplificado e, se tiver sido contratado, 

ficará sujeito à rescisão contratual na ocorrência de qualquer dos subitens abaixo: 

(...) 

d) esteja com contrato em vigor, via Processo Seletivo Simplificado, Teste Seletivo, Contrato 

de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, pelo Município, na data da convocação 

para comprovação de títulos; 

 

 



  

LEIA-SE: 

9. DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO 

 

9.1 O candidato será excluído deste Processo Seletivo Simplificado e, se tiver sido contratado, 

ficará sujeito à rescisão contratual na ocorrência de qualquer dos subitens abaixo: 

(...) 

d) esteja com contrato em vigor, via Processo Seletivo Simplificado, Teste Seletivo, 

Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, pelo Município, na data da 

convocação para contratação; 

 

4. Os demais itens e anexos do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado 

permanecem inalterados. 

Pinhão, 26 de maio de2017. 

 

 

Odir Gotardo 

Prefeito Municipal 

 

 

Pricila Prestes Ferreira dos Santos 

Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 

 


