
PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA – ES

Comissão Especial

ERRATA AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2021

A Comissão Especial,  instituída pela  Portaria  nº  004,  de 04 de janeiro  de 2021,  torna
público o que segue:

I – Que em razão do equívoco no período de validade dos cursos para o cargo de Operador
de Sistema de Programas Sociais,  a  comissão decide  alterar  o  item 6.3  do Edital  nº
003/2021, com a seguinte redação:

Onde se lê

6.3 - Para os candidatos abaixo relacionados segue os critérios de pontuação referente ao
tempo de serviço e cursos:

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO E EDUCADOR SOCIAL.

TEMPO DE SERVIÇO PESO/MÊS TOTAL
a-  Na  função  pleiteada  em  instituições  públicas  e
privada até o limite de 24 (vinte e quatro) meses.

01  ponto  por
mês trabalhado.

24 pontos

FORMAÇÃO E CURSOS VALOR ATRIBUÍDO
a – Pós-Graduação ou Especialização na área pleiteada de 360
hora ou mais

8 pontos

b – Mestrado ou Doutorado 12 pontos
C – Curso na área pleiteada oferecidos por entidades públicas ou
privadas  de  120  horas  ou  mais  no  período  de  01/01/2016  a
20/01/2021.

4 pontos

d-  Curso na área pleiteada  oferecido por  entidades  públicas  ou
privadas  de  60  a  119  horas  no  período  de  01/01/2016  a
20/01/2021.

2 pontos
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CARGO: OPERADOR DE SISTEMA DE PROGRAMAS SOCIAIS

TEMPO DE SERVIÇO PESO/MÊS TOTAL
a-  Na  função  pleiteada  em  instituições  públicas  e
privadas até o limite de 24 (vinte e quatro) meses.

01  ponto  por
mês trabalhado.

24 pontos

FORMAÇÃO E CURSOS VALOR ATRIBUÍDO
a – Curso superior – bacharelado ou licenciatura plena completo. 12 pontos
b – Pós-Graduação em qualquer área 8 pontos
c-  Curso na área pleiteada  oferecido por  entidades públicas  ou
privadas  de  120  horas  ou  mais  no  período  de  01/01/2021  a
20/01/2021..

4 pontos

d-  Curso na área pleiteada  oferecido por  entidades  públicas  ou
privadas  de  60  a  119  horas  no  período  de  01/01/2021  a
20/01/2021.

2 pontos

Leia-se

6.3 - Para os candidatos abaixo relacionados segue os critérios de pontuação referente ao
tempo de serviço e cursos:

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO E EDUCADOR SOCIAL.

TEMPO DE SERVIÇO PESO/MÊS TOTAL
a-  Na  função  pleiteada  em  instituições  públicas  e
privada até o limite de 24 (vinte e quatro) meses.

01  ponto  por
mês trabalhado.

24 pontos

FORMAÇÃO E CURSOS VALOR ATRIBUÍDO
a – Pós-Graduação ou Especialização na área pleiteada de 360
hora ou mais

8 pontos

b – Mestrado ou Doutorado 12 pontos
C – Curso na área pleiteada oferecidos por entidades públicas ou
privadas  de  120  horas  ou  mais  no  período  de  01/01/2016  a
20/01/2021.

4 pontos

d-  Curso na área pleiteada  oferecido por  entidades  públicas  ou
privadas  de  60  a  119  horas  no  período  de  01/01/2016  a
20/01/2021.

2 pontos
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CARGO: OPERADOR DE SISTEMA DE PROGRAMAS SOCIAIS

TEMPO DE SERVIÇO PESO/MÊS TOTAL
a-  Na  função  pleiteada  em  instituições  públicas  e
privadas até o limite de 24 (vinte e quatro) meses.

01  ponto  por
mês trabalhado.

24 pontos

FORMAÇÃO E CURSOS VALOR ATRIBUÍDO
a – Curso superior – bacharelado ou licenciatura plena completo. 12 pontos
b – Pós-Graduação em qualquer área 8 pontos
c-  Curso na área pleiteada  oferecido por  entidades públicas  ou
privadas  de  120  horas  ou  mais  no  período  de  01/01/2016  a
20/01/2021..

4 pontos

d-  Curso na área pleiteada  oferecido por  entidades  públicas  ou
privadas  de  60  a  119  horas  no  período  de  01/01/2016  a
20/01/2021.

2 pontos

Nova Venécia – ES., 19 de  janeiro de 2021

Elson Luis Schneider
Presidente da Comissão Especial
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