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P R O C E S S O  S E L E T I V O  N º  0 0 1 / 2 0 1 3   

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 01/2013 

 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do 

Edital do Processo Seletivo N° 001/2013, conforme segue: 

 

1. Onde se lê: 

VI - DOS TÍTULOS 

TABELA II – DOS TITULOS 

TÍTULOS 
V.UNIT. 

(pontos) 

V.MAX 

(pontos) 
COMPROVANTES 

d) Cursos: 

Para o candidato a exercer a função de Professor dos ciclos I e II (1º ao 5º): 

 PROFA/Letra e Vida  

 Ler e Escrever ou Cursos Equivalentes avaliados pela ementa e carga horária 

com no mínimo de 30 horas realizados em 2012 e 2013. 

 Para EJA, possuir certificado de curso de capacitação na área de “Educação 

de Jovens e Adultos” ou Cursos Equivalentes avaliados pela ementa e com carga 

horária com o mínimo de 30 horas, realizado em 2012 e 2013. 

 

 Para as áreas: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, 

Artes, Inglês e Educação Física, níveis de ensino e projetos (Projeto 

Leitura/Projeto Superação/ Profissional do Futuro) apresentar certificado de 

participação em formação continuada na área de atuação relativo aos anos de 

2011, 2012 e 2013, com carga horária mínima de 30 horas, valendo 1,0 (hum 

ponto). A cada 30 horas será pontuado 1,0 (hum ponto) 

 

1,0 4,0 

Diploma devidamente 
registrado ou 
declaração/certificado 
de conclusão de curso 
acompanhado do 
respectivo Histórico 
Escolar. 

 
Leia-se: 

VI - DOS TÍTULOS 

TABELA II – DOS TITULOS 

TÍTULOS 
V.UNIT. 

(pontos) 

V.MAX 

(pontos) 
COMPROVANTES 

d) Cursos: 

Para o candidato a exercer a função de Professor dos ciclos I e II (1º ao 5º): 

 PROFA/Letra e Vida  

 Ler e Escrever ou Cursos Equivalentes avaliados pela ementa e carga horária 

1,0 4,0 

Diploma devidamente 
registrado ou 
declaração/certificado 
de conclusão de curso 
acompanhado do 
respectivo Histórico 
Escolar. 
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com no mínimo de 30 horas realizados em 2012 e 2013. 

 Para EJA, possuir certificado de curso de capacitação na área de “Educação 

de Jovens e Adultos” ou Cursos Equivalentes avaliados pela ementa e com carga 

horária com o mínimo de 30 horas, realizado em 2012 e 2013. 

 Curso de Inclusão na Prática com carga horária de no mínimo 30 horas, 

realizado em 2013. 

 

 Para as áreas: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, 

Artes, Inglês e Educação Física, níveis de ensino e projetos (Projeto 

Leitura/Projeto Superação/ Profissional do Futuro) apresentar certificado de 

participação em formação continuada na área de atuação relativo aos anos de 

2011, 2012 e 2013, com carga horária mínima de 30 horas, valendo 1,0 (hum 

ponto). A cada 30 horas será pontuado 1,0 (hum ponto) 

 Curso de Inclusão na Prática com carga horária de no mínimo 30 horas, 

realizado em 2013. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.  
Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o SAC (11) 2367-6689 ou através do 

e-mail atendimento@zambini.org.br 
 

 

Itatiba, 02 de outubro de 2013. 

 

Maria de Fatima Silveira Polesi Lukjanenko 

Secretária da Educação 

mailto:atendimento@zambini.org.br

