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ERRATA Nº 1 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020 

EDITAL Nº 027/2020 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
  

A Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado do Magistério para seleção, 

contratação e cadastro de reserva de professores habilitados e não habilitados em regime 

de designação temporária, representada por sua presidente, designada pela Portaria Nº 

9.093/2020, de 09/11/2020, torna público e estabelece as seguintes retificações nos itens 

8.6 do Edital nº 027/2020 e na letra d dos Anexos I e II, mantendo inalterados os demais 

itens. 

  

NO ITEM 8.6 DA CONTAGEM DE PONTOS: 

ONDE SE LÊ: 

Para cursos avulsos na área específica, oferecidos por Instituição Pública, reconhecida por 

Sistemas Oficiais de Educação, com carga horária igual ou superior a 120 horas, serão 

atribuídos 3 pontos; e só serão computados até 2 (dois), desde que não seja o pré-requisito 

para a inscrição; 

LEIA-SE: 

Para cursos avulsos na área específica, oferecidos por Instituição Pública, reconhecida por 

Sistemas Oficiais de Educação, com carga horária igual ou superior a 80 horas, serão 

atribuídos 3 pontos; e só serão computados até 2 (dois), desde que não seja o pré-requisito 

para a inscrição. 

 

NOS ANEXOS I E II, LETRA D: 

ONDE SE LÊ: 

d) Curso avulso na área especifica, oferecido por Instituição 

Pública, reconhecida por Sistema Oficial de Educação, com 

carga horária igual ou superior a 120 horas, concluído no período 

de outubro de 2012 a outubro de 2020. (até dois cursos)  

3 

    

 

LEIA-SE: 

d) Curso avulso na área especifica, oferecido por Instituição 

Pública, reconhecida por Sistema Oficial de Educação, com 

carga horária igual ou superior a 80 horas, concluído no período 

de outubro de 2012 a outubro de 2020. (até dois cursos)  

3 

    

 

 

Boa Esperança, 30 de novembro de 2020. 

Maria das Graças de Oliveira Souza 
Presidente da Comissão Especial do 

Processo Seletivo Simplificado 
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