
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO   DE   PRESIDENTE   OLEGÁRIO 
GABINETE DO PREFEITO 

ERRATA 
 

EDITAL Nº 004/2019 
 
O Prefeito Municipal de Presidente Olegário/MG, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela lei, RETIFICA o Edital 004/2019, que tem por objetivo o preenchimento de vagas relativas aos 
cargos/áreas/especialidades/escolaridade/pré-requisitos, constantes no Anexo I,  na seguinte forma: 
 
Onde se lê:  
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

TÍTULOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

Requisito Documento exigido para comprovação Pontos Unitários Pontuação 
Máxima 

Curso de Pós- 
Graduação/ 
Especialização 

Curso de Doutorado relacionado á área de 
atuação, em instituição reconhecida pelo 
MEC. 

Concluído (30) pontos 
Em fase de conclusão, no mínimo 
70% (20) pontos. 

30 

Curso de Pós- 
Graduação/ 
Especialização 

Curso de Mestrado relacionado á área de 
atuação, em instituição reconhecida pelo 
MEC. 

Concluído (20) pontos 
Em fase de conclusão, no mínimo 
50%  (10) pontos. 

20 

Curso de Pós- 
Graduação/ 
Especialização 

Certificação de Curso em Pós-Graduação 
com duração mínima de 360 
horas/Especialização que esteja 
relacionada com a área de atuação. 

10 (dez) pontos para cada curso 
Máximo 02 (dois) cursos. 

10 

Cursos de 
Aperfeiçoamento 

Certificado de cursos de aperfeiçoamento 
compatível com a área de atuação. 

0,01 (zero virgula zero um) ponto, 
por hora de curso. 

10 

Experiência 
Profissional 

Órgão Público: declaração original 
espedida pelo Poder Federal, Estadual ou 
Municipal de sua administração direta ou 
indireta em papel timbrado, datado e 
assinado pelo Gestos do Órgão 
Competente e/ou Contrato de Trabalho 
devidamente assinado. 
 
Empresa Privada: Carteira de Trabalho por 
Tempo de Serviço – CTPS (página de 
identificação com foto e dados pessoais e 
registro do contrato de trabalho) e/ou 
Contrato de trabalho devidamente 
assinado. Também serão aceitas 
declarações emitidas por responsáveis de 
empresas privadas de que o candidato(a) 
exerceu sua atividade sem registro 
funcional, desde que contenha 
identificação completa da empresa, CNPJ, 
endereço, telefone, nome do responsável, 
CPF e identidade, com firma reconhecida 
em cartório; cópia do contrato social; ou 
requerimento empresarial individual;  
recibo de pagamento de autônomo –RPA, 
ou declaração de imposto de renda do 
período em exercício na função. 

05 (cinco) pontos para cada 06 
meses laborados. 

30 

Total Geral 100 (cem) 
pontos 

 



 
 
 
 
 

MUNICÍPIO   DE   PRESIDENTE   OLEGÁRIO 
GABINETE DO PREFEITO 

Leia-se: 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

TÍTULOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

Requisito Documento exigido para comprovação Pontos Unitários Pontuação 
Máxima 

Curso de Pós- 
Graduação/ 
Especialização 

Curso de Doutorado relacionado á área de 
atuação, em instituição reconhecida pelo 
MEC. 

Concluído (30) pontos 
Em fase de conclusão, no mínimo 
70% (20) pontos. 

25 

Curso de Pós- 
Graduação/ 
Especialização 

Curso de Mestrado relacionado á área de 
atuação, em instituição reconhecida pelo 
MEC. 

Concluído (20) pontos 
Em fase de conclusão, no mínimo 
50%  (10) pontos. 

15 

Curso de Pós- 
Graduação/ 
Especialização 

Certificação de Curso em Pós-Graduação 
com duração mínima de 360 
horas/Especialização que esteja 
relacionada com a área de atuação. 

10 (dez) pontos para cada curso 
Máximo 02 (dois) cursos. 

20 

Cursos de 
Aperfeiçoamento 

Certificado de cursos de aperfeiçoamento 
compatível com a área de atuação. 

0,01 (zero virgula zero um) ponto, 
por hora de curso. 

10 

Experiência 
Profissional 

Órgão Público: declaração original 
espedida pelo Poder Federal, Estadual ou 
Municipal de sua administração direta ou 
indireta em papel timbrado, datado e 
assinado pelo Gestos do Órgão 
Competente e/ou Contrato de Trabalho 
devidamente assinado. 
 
Empresa Privada: Carteira de Trabalho por 
Tempo de Serviço – CTPS (página de 
identificação com foto e dados pessoais e 
registro do contrato de trabalho) e/ou 
Contrato de trabalho devidamente 
assinado. Também serão aceitas 
declarações emitidas por responsáveis de 
empresas privadas de que o candidato(a) 
exerceu sua atividade sem registro 
funcional, desde que contenha 
identificação completa da empresa, CNPJ, 
endereço, telefone, nome do responsável, 
CPF e identidade, com firma reconhecida 
em cartório; cópia do contrato social; ou 
requerimento empresarial individual;  
recibo de pagamento de autônomo –RPA, 
ou declaração de imposto de renda do 
período em exercício na função. 

05 (cinco) pontos para cada 06 
meses laborados. 

30 

Total Geral 100 (cem) 
pontos 

 
Estando, portanto retificado o edital, nos termos da Lei, para que suta os jurídicos e legais efeitos. 
Retifique-se, publique-se e cumpra-se. 
Presidente Olegário/MG, 27 de setembro de 2019. 

 
 

João Carlos Nogueira de Castilho 
Prefeito Municipal 

 


