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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 DO EDITAL Nº012/2021  

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2021. 

 

  JULIANE PENSIN, Prefeita Municipal de LIBERATO SALZANO, no uso de suas atribuições legais, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO, a quem possa 

interessar a retificação conforme segue:  

 

ITEM : 

3.3.9. Para habi l i tar -se aos cargos  os candidatos deverão comparecer ao local munido de: 
a) ficha de inscrição, preenchida (anexo I) 
b) 02 (dois) envelopes lacrados apresentados na seguinte forma, conforme previsto no item 6, subitens 

6.1 e 6.2 deste Edital. 

 

ENVELOPE 01 
Habilitação do cargo de _______. Nome do Candidato 

Documentos Pessoais 

 

ENVELOPE 02 
Habilitação do cargo de _______. Nome do Candidato 

Comprovação de Titulação (Cópias de Certificados, deverão ser apresentados os originais juntamente 

com as cópias, para serem autenticados por servidor público no ato da inscrição, ou cópias autenticadas 

em cartório) 

 

5. DAS PROVAS E TÍTULOS: 

 

5.1. O presente processo seletivo simplificado, em procedimento de contratação temporária ou emergencial, 

constará de prova de títulos, certificados e cursos. 

 

a) Mestrado – Equivalência de 02 Pontos. 

b) Especialização – curso de pós-graduação, na área para a qual se candidata, com valor de 02 pontos para cada 

Curso de Pós-Graduação, com o total máximo de 08 pontos, com cópia do diploma de conclusão do curso; 

c) Especialização – estar cursando pós-graduação, na área para a qual se candidata, com valor de 01 ponto para 

curso de Pós-Graduação, com o total máximo de 01 pontos, com cópia de registro e andamento do curso 

emitido pela instituição cursada; 

 d) Participação em seminários, jornadas, cursos, ou atividades complementares na área para a qual se candidata, 

com carga horaria de no mínimo 10 horas, será considerado valor de 01 ponto por certificação, com o total 

máximo de 08 pontos. Realizados com no máximo 5 anos. 

   

Gabinete da Prefeita Municipal de Liberato Salzano, em 11 de fevereiro de 2021. 

 

Juliane Pensin 

Prefeita Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

Rafael Augusto Scariot 

Secretário Municipal da Administração       
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