PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017
ADENDO AO EDITAL NORMATIVO Nº 02/2017

Celso de Souza, Prefeito Municipal responsável pelo Processo Seletivo do Município
de Nantes, Estado de São Paulo, torna público, nos termos do artigo 37 da
Constituição Federal, o Adendo ao Edital Normativo nº 02/2017, do Processo Seletivo
n.º 01/2017, incluindo a tempo a Prova de títulos para as funções de PEB I, PEB II –
Artes, PEB II – Educação Física e PEB II Inglês, portanto, a prova será duas fases:
prova Objetiva e provas de Títulos, sendo que a mesma é pré-requisito, conforme
consta no Plano Municipal de Carreira o qual preceitua nos artigos 24 e 41 que, a
investidura no cargo de professor precedera de concurso ou processo seletivo de
provas e títulos.
01 – DOS TÍTULOS
1.1 – O Processo Seletivo de cadastro de reservas para contratação excepcional e
temporária para as funções de PEB I, PEB II – Artes, PEB II – Educação Física e
PEB II Inglês, constará de provas objetivas e Títulos.
1.2 – Será computado somente como Título, Pós-Graduação – 01 ponto, Mestrado –
3,0 pontos e Doutorado – 05 pontos.
1.3 – A contagem dos Títulos não poderá exceder a 06 (Seis) pontos.
1.4 – Os Títulos serão computados, conforme o quadro abaixo:
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1.5 – Os candidatos que possuírem Títulos conforme preceitua o presente Edital,
deverão protocolizar em envelope com as cópias dos Títulos devidamente autenticadas
em cartório no dia da prova após o término da mesma, na Sala da Coordenação do
Processo Seletivo.
1.6 – O envelope com os Títulos deverão conter os seguintes dizeres:
- Prefeitura Municipal de Nantes;
- Processo Seletivo n.º 01/2017;
- Nome do candidato;
- Inscrição n.º;
- RG.
1.7 – Para os Cargos que os Títulos de Mestrado e Doutorado são pré-requisitos, estes
não serão contados e somados na nota do candidato.
1.8 – Os Títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação
com as atribuições das funções do Processo Seletivo. Os cursos de Mestrado e
Doutorado não poderão ser contados cumulativamente.
1.9 – Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de
“aprovação”. Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos
referentes aos Títulos, para classificação final.
2.0 – Em que pese os Títulos serem apresentados na data das provas, os pontos
somente serão contados se o candidato obtiver a nota mínima para aprovação na
prova objetiva.

Nantes/SP, 30 de Junho de 2017.
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