ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS

COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULOS
NOME DO CANDIDATO

Nº INSCRIÇÃO

CARGO

ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO
Tempo de serviço público prestado à administração pública, na área para
qual está concorrendo, a razão de 1,00 (um) pontopor ano trabalhado,
nos últimos 05 (cinco) anos, contados até 31/10/2019.
Tempo de serviço público prestado como professor auxiliar e monitoria à
administração pública, na etapa para qual está concorrendo, a razão de
0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por ano trabalhado, nos últimos 05
(cinco) anos, contados até 31/10/2019.
Conclusão de curso graduação Superior quando não constituir requisito
para o cargo.
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Conclusão de curso de pós-graduação, latu senso, em nível de
Especialização com carga horária mínima de 360 horas, na área de
atuação do cargo inscrito.
Certificado de conclusão referente a participação no PNAIC – Programa
Nacional de Alfabetização na Idade Certa para o ensino fundamentaleducação infantil e/ou BNCC realizado nos últimos 5 (cinco) anos.
Cursos de atualização, treinamento e aperfeiçoamento, dos últimos
3(três) anos, na área educacional, com carga horária mínima de 40
(quarenta) horas, com o somatório de todas as cargas horárias, dividindose pelo coeficiente 40 e multiplicando por 0,25.
Desenvolvimento de Projetos Didáticos na unidade escolar (mensal,
bimestral, anual) nos últimos 2 (dois) anos letivos, concluídos anterior à
publicação deste edital.
Participação em Conselho ou Comissão Municipal como titular nos últimos
5 (cinco) anos
Declaração Nada consta em 2019.

Pontuação

TOTAL DA PONTUAÇÃO


Os documentos inerentes aos títulos deverão ser apresentados os originais e cópias a serem conferidas
e arquivadas pela comissão.
Neste ato o candidato declara ciência do resultado da pontuação referente aos Títulos
apresentados.
Alcinópolis/MS, ___ de novembro de 2019.
__________________________________________
Assinatura do Candidato

