
 

 

EDITAL Nº 02 DE RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº 12/2022. 

 

A GERENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Sonora, Estado de Mato Grosso 

do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público a retificação dos anexos do 

processo seletivo simplificado 12/2022: 

I – Excluir do Anexo III o item 2.1 com a seguinte redação:  Anexo 2.1-PARA OS 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR- EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

II- Incluir no Anexo III o seguinte: PROVAS TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR. 

 

II –Excluir do anexo V no item 5.1- o seguinte: EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

  

 

 

Sonora - MS, 04 de maio de 2022.  

  

        

                              

 

 

 

                     ___________________________________ 

                                             Clotilde de Sousa Silva Castro 

                                         Gerente Municipal de Educação, Cultura e Lazer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III- PROVAS TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Quadro de Pontuação para Avaliação Curricular (Prova de Títulos) 

ITEM TITULOS Quantidade 

Máxima de 

Documentos 

Avaliados 

Pontuação 

Unitária Máxima 

 

01 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de doutorado, reconhecido pelo Ministério da 

Educação, ou certificado/declaração de conclusão de 

curso de DOUTORADO, desde que acompanhado dos 
respectivos histórico escolar e ata de defesa da tese. 

 

01 

5,0 5,0 

 

 

02 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

curso de mestrado, reconhecido pelo Ministério da 

Educação, ou certificado/declaração de conclusão de 
curso de MESTRADO, desde que acompanhado dos 

respectivos histórico escolar e ata de defesa da 

dissertação. 

 

01 

 

4,0 

 

4,0 

 

03 

Certificado de conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização, com carga horária mínima 

de 360 (trezentas e sessenta) horas, reconhecido pelo 

Ministério da Educação, em nível de 
ESPECIALIZAÇÃO, acompanhada do respectivo 

histórico escolar. 

 

01 

 

3,0 

 

3,0 

04 Certificado de conclusão de curso de 2ª (segunda) 

licenciatura em nível Superior na área da Educação, 
reconhecido pelo Ministério da Educação, ou 

declaração de conclusão de graduação em nível 

Superior, desde que acompanhada do respectivo 
histórico ESCOLAR. 

01 2,0 2,0 

 

05 

Certificado de curso de formação continuada 

relacionada à prática docente do Componente 

Curricular a que concorre, expedido por instituição 
oficialmente reconhecida pelo MEC, e instituições 

públicas com data de realização nos últimos três anos - 

com carga horária a partir de 40 horas. 

 

03 

 

1,0 

 

3,0 

06 Certificado de participação em Jornada Pedagógica 

ofertados e/ou com parceria com a GEMED, com data 

de realização nos últimos três anos - com carga horária 

a partir de 40 horas. 

 

04 

 

1,0 

 

4,0 

07 Declaração de experiência na docência emitida pelo 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal de Sonora - MS. 

04 1,0  

 (A cada 

365 

dias). 

4,0 

Total de Pontuação 25 

pontos 

 

 



 

 

ANEXO V  

 

5.1 ENSINO SUPERIOR 

QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DA COMISSÃO -PROVA DE TÍTULOS 

ITEM TITULOS Quantidade 

Máxima de 

Documentos 

Avaliados 

Pontuação 

Unitária Máxima 

 

01 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
doutorado, reconhecido pelo Ministério da Educação, ou 

certificado/declaração de conclusão de curso de 

DOUTORADO, desde que acompanhado dos respectivos 
histórico escolar e ata de defesa da tese. 

   

 

02 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

mestrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, ou 

certificado/declaração de conclusão de curso de MESTRADO, 
desde que acompanhado dos respectivos histórico escolar e ata 

de defesa da dissertação. 

   

 

03 

Certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de 

especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas e 
sessenta) horas, reconhecido pelo Ministério da Educação, em 

nível de ESPECIALIZAÇÃO, acompanhada do respectivo 

histórico escolar. 

   

04 Certificado de conclusão de curso de 2ª (segunda) licenciatura 

em nível Superior na área da Educação, reconhecido pelo 

Ministério da Educação, ou declaração de conclusão de 

graduação em nível Superior, desde que acompanhada do 
respectivo histórico escolar. 

   

 

05 

Certificado de curso de formação continuada relacionada à 

prática docente do Componente Curricular a que concorre, 

expedido por instituição oficialmente reconhecida pelo MEC, e 
instituições públicas com data de realização nos últimos três 

anos - com carga horária a partir de 40 horas. 

   

06 Certificado de participação em Jornada Pedagógica ofertados 
e/ou parceria com a GEMED, com data de realização nos 

últimos três anos - com carga horária a partir de 40 horas. 

   

07 Declaração de experiência na docência emitida pelo 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

Sonora – MS. 

   

Total de Pontuação  

 

Declaro para os devidos fins que o (a) Candidato (a) ___________________________________ 

________________________________________ concorrente para o cargo de ________________ 

_________________________________, obteve um total de __________ pontos, mediante os títulos 

apresentados. Sem mais, firmo o presente.  

     

  _______________________                                                  _______________________ 

                  Comissão                                                                               Candidato (a) 

 


