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ESTADO DE SÃO PAULO   

 

EDITAL RETIFICAÇÃO  
PROCESSO SELETIVO nº 02/2021 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO nº 02/2021 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO ITEM 8 - Provas e Títulos 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Motuca, por meio da empresa ARRIMO Contábil Eirelli, faz saber: 
Para fins de concretizar o princípio da eficiência da Administração Pública, retifica-se o edital 
conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens: 
 
No subitem 8.3, DO ITEM 8 - DAS PROVAS E TITULOS do Edital nº 002/2021, ONDE SE 
LÊ: 
 

8.3- Os títulos serão pontuados na seguinte forma: 
 

TABELA I 
Pontuação Provas e Títulos para o Cargo de Médico Plantonista 

PROVAS DE TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR MÁXIMO COMPROVANTES 

a) Pós-Graduação Lato Sensu 

(Especialização), na área da saúde, realizado 

em instituição oficial reconhecida pelo MEC, 

com carga horária mínima de 360 horas, 

concluída até a data de apresentação dos 

títulos. 

1,0 (um) pontos 
Máximo 01 (um)  

título 

Certificado, Certidão, Declaração de Conclusão do Curso, 

indicando o número de horas e período de realização do 

curso. ATENÇÃO: No caso de Declaração de Conclusão 

de Curso o documento deverá vir acompanhado do 

respectivo Histórico Escolar. 

b) Título de Mestre, na área da saúde, obtido 

em instituição oficial reconhecida pelo MEC, 

concluído até a data da apresentação dos 

títulos. 

2,0 (dois) pontos 
Máximo 01 (um) 

título 

Diploma devidamente registrado ou declaração/certificado 

de conclusão de curso e obtenção do título de mestrado, 

acompanhado do respectivo Histórico Escolar. 

 

c) Título de Doutor, na área da saúde, obtido 

em instituição oficial reconhecida pelo MEC, 

concluído até a data da apresentação dos 

títulos. 

3,0 (três) pontos 
Máximo 01 (um)  

título 

Diploma devidamente registrado ou declaração/certificado 

de conclusão de curso e obtenção do título de doutorado, 

acompanhado do respectivo Histórico Escolar. 

 

LEIA-SE 
 
8.3- Os títulos serão pontuados na seguinte forma: 
 

TABELA I 
Pontuação Provas e Títulos 

PROVAS DE TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR MÁXIMO COMPROVANTES 

a) Pós-Graduação Lato Sensu 

(Especialização), na área da saúde, realizado 

em instituição oficial reconhecida pelo MEC, 

com carga horária mínima de 360 horas, 

concluída até a data de apresentação dos 

títulos. 

1,0 (um) pontos 
Máximo 01 (um)  

título 

Certificado, Certidão, Declaração de Conclusão do Curso, 

indicando o número de horas e período de realização do 

curso. ATENÇÃO: No caso de Declaração de Conclusão 

de Curso o documento deverá vir acompanhado do 

respectivo Histórico Escolar. 

b) Título de Mestre, na área da saúde, obtido 

em instituição oficial reconhecida pelo MEC, 

concluído até a data da apresentação dos 

títulos. 

2,0 (dois) pontos 
Máximo 01 (um) 

título 

Diploma devidamente registrado ou declaração/certificado 

de conclusão de curso e obtenção do título de mestrado, 

acompanhado do respectivo Histórico Escolar. 

 

c) Título de Doutor, na área da saúde, obtido 

em instituição oficial reconhecida pelo MEC, 

concluído até a data da apresentação dos 

títulos. 

3,0 (três) pontos 
Máximo 01 (um)  

título 

Diploma devidamente registrado ou declaração/certificado 

de conclusão de curso e obtenção do título de doutorado, 

acompanhado do respectivo Histórico Escolar. 
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COMUNICA que todo o processo de execução e os atos oficiais relativos ao Processo de 
Seleção, bem como as informações pertinentes, estarão disponíveis no quadro de aviso da Prefeitura 
Municipal de Motuca, nos endereços eletrônicos www.arrimoconcursos.com.br, 
www.motuca.sp.gov.br e resumidamente no Jornal Guariba Noticias. 

 
 
 

  Motuca, 06 de abril de 2021. 
 

 

 
 

JOÃO RICARDO FASCINELI  
PREFEITO MUNICIPAL 
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