EDITAL RETIFICADOR Nº 01

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, no uso de suas
atribuições legais, torna público, a retificação nº 01 ao Edital nº 002/2021,
para conhecimento dos interessados, através de Análise de Títulos, para
Contratação Temporária e Formação de Cadastro Reserva de profissionais
para atuação junto à Secretaria Municipal de Educação-SME, de SÃO JOSÉ
DOS QUATRO MARCOS-MT.
Onde se lê:
10.1.1.1 – O candidato deve ler o edital e as orientações no site selecon.org.br,
na área do certame, a fim de enviar o(s) título(s) de forma correta. Cada título
(Formação Acadêmica, Formação Continuada ou Experiência) possui uma área
própria para o envio. O título enviado em área diversa da indicada, para a
devida avaliação pela Banca, não será pontuado.
10.1.2 - Para seleção dos candidatos a contratos temporários de prestação de
serviços por tempo determinado, será utilizada a contagem de pontos de títulos,
conforme a função e o disposto nos itens abaixo, observando-se a pontuação
com base nos seguintes itens: Formação Acadêmica (não sendo a mesma
cumulativa) e/ou Formação Continuada e Experiência Profissional. A
documentação a ser enviada via Upload será de acordo com o nível de ensino e
a função a ser exercida.
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Leia-se:
10.1.1.1 – O candidato deve ler o edital e as orientações no site selecon.org.br,
na área do certame, a fim de enviar o(s) título(s) de forma correta. Cada título
(Formação Acadêmica ou Formação Continuada) possui uma área própria para
o envio. O título enviado em área diversa da indicada, para a devida
avaliação pela Banca, não será pontuado.
10.1.2 - Para seleção dos candidatos a contratos temporários de prestação de
serviços por tempo determinado, será utilizada a contagem de pontos de títulos,
conforme a função e o disposto nos itens abaixo, observando-se a pontuação
com base nos seguintes itens: Formação Acadêmica (não sendo a mesma
cumulativa) e/ou Formação Continuada. A documentação a ser enviada via
Upload será de acordo com o nível de ensino e a função a ser exercida.
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SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, 30 de Março de 2021.

JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal
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Secretária Municipal de Educação

