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EDITAL Nº 03/2022 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA PRATA, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito Municipal, 
no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2022, regido pelo Edital n° 01/2022, 
de 02 de setembro de 2022, torna público o presente Edital, para comunicar e divulgar o que segue: 
 
1. RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES 
1.1. Retifica-se o item 8.3.5 do Edital n° 01/2022, de 02 de setembro de 2022, para fazer constar a 
Formação em Nível Médio – Modalidade Normal (Magistério) como título a ser aceito na Prova de Títulos, 
passando a ser como consta a seguir com as devidas alterações, e não como constou: 
 

DO MAGISTÉRIO E DAS PÓS-GRADUAÇÕES 

1 
Formação em Nível Médio – Modalidade 
Normal (Magistério) 

02 (dois) pontos por título podendo 
enviar somente 01 (um) título 

Pontuação 
máxima de 

10 (dez) 
pontos 

2 
Pós-Graduação lato sensu - Especialização 
Lato Sensu/MBA/Residência, de no mínimo 
360h/aula, acompanhado de histórico escolar 

04 (quatro) pontos por título 
podendo enviar somente 01 (um) 

título 

3 
Pós-Graduação stricto sensu - Mestrado, 
acompanhado de histórico escolar 

06 (seis) pontos por título podendo 
enviar somente 01 (um) título 

4 
Pós-Graduação stricto sensu - Doutorado, 
acompanhado de histórico escolar 

10 (dez) pontos por título podendo 
enviar somente 01 (um) título 

 
1.2. Retifica-se o Capítulo VIII do Edital n° 01/2022, de 02 de setembro de 2022, para fazer constar os itens 
8.3.5.1, 8.3.5.2 e 8.3.5.3, para incluir os regramentos de título de Formação em Nível Médio – Modalidade 
Normal (Magistério), passando a ser como consta a seguir, com as devidas alterações, e não como constou: 
 

8.3.5.1. Será aceito o máximo de 01 (um) título Formação em Nível Médio – Modalidade Normal 
(Magistério) OU pós-graduação (especialização Lato Sensu/MBA/Residência, mestrado ou doutorado), 
devendo o candidato enviar somente a de maior valoração que possuir. 

 
8.3.5.2. DA FORMAÇÃO EM NÍVEL MÉDIO – MODALIDADE NORMAL (MAGISTÉRIO): 

 
a) A Formação em Nível Médio – Modalidade Normal (Magistério) deverão estar acompanhados do 
histórico escolar, o qual deve explicitar a realização de estágio supervisionado. 

 
c) A comprovação do título de Formação em Nível Médio – Modalidade Normal (Magistério) deverá ser 
realizada por meio do envio digitalizado de fotocópia autenticada verso e anverso de diploma ou 
declaração oficial, em papel timbrado da instituição de Ensino, acompanhado do envio digitalizado de 
fotocópia simples do histórico escolar. 

 
d) O candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de curso concluído até a data de 
publicação deste Edital, poderá apresentar Certidão de Conclusão expedida pela respectiva instituição, 
desde que acompanhados do histórico escolar. 

 
8.3.5.3. DA PÓS-GRADUAÇÃO: 

 
a) Os cursos de Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado deverão estar 
acompanhados do histórico escolar. 

 
b) Os títulos relativos a cursos de Especialização Lato Sensu/MBA/Residência deverão ter carga horária 
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. 

 
c) A comprovação do título de pós-graduação deverá ser realizada por meio do envio digitalizado de 
fotocópia autenticada verso e anverso de diploma ou declaração oficial, em papel timbrado da instituição 
de Ensino Superior, acompanhado do envio digitalizado de fotocópia simples do histórico escolar. 

 
d) O candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos até a data de 
publicação deste Edital, poderá apresentar Certidão de Conclusão expedida pela respectiva instituição, 
desde que acompanhados do histórico escolar. 
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1.3. Permanecem inalterados os demais dispositivos do Edital n° 01/2022, de 02 de setembro de 2022, os 
quais são ratificados. 
 

 
Nova Prata/RS, 15 de setembro de 2022. 

 
 

Alcione Grazziotin, 
Prefeito Municipal de Nova Prata/RS. 

 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 


