
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

    RUA VICENTE PISSINATI, 71 – ÁGUIA BRANCA – ES – BRASIL – CEP 29795-000 – CNPJ 31.796.584/0001-87 – TELEFAX: (27) 3745-1357 – E-MAIL: pmabes@ig.com.br 

 
QUINTO TERMO DE RETIFICAÇÃO – Edital 002 

 

 
A Prefeita Municipal de Águia Branca em cumprimento a determinação judicial exarada no 
processo sob nº 0000969-54.2014.8.08.0057, retifica o Edital 002 do Processo Seletivo 
2014 na forma que segue:  
 

1. No Anexo II – Critérios para atribuição de pontuação onde lê-se: 
 

ANEXO II 
CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO 

 
 
ETAPAS/ MODALIDADES:  

 
 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Tempo de serviço na regência de classe na rede pública municipal de ensino de Águia 
Branca-ES, no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 à 30/09/2014 
(Não pode ser concomitante com o tempo de serviço apresentado em outras redes de ensino 
conforme indica o item b). 

0,5 pontos por mês 

B) Tempo de serviço na regência de classe nas redes Estadual, Privada e demais Municípios, 
no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 a 30/09/2014.  

0,2 pontos por mês 

 

I - PONTUAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
FORMAÇÃO ACADEMICA/CURSOS  
 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função. (Limite 01 título) 

   15 pontos  

B) Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função.  
(Limite 1 título) 
 

   10 pontos 

C) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização em Educação 360 h na área pleiteada. (Limite 1 
título) 
 

  8 pontos 

D) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização na área de Educação 360h. (Limite 01 título). 
 

   6 pontos 

E) Segunda Graduação na área de educação, curso aprovado pelo MEC. (Limite 1 título).    5 pontos 

F) Oficina Sequência Didática 8 horas ofertada pela SEMEC Águia Branca ano 2014.  (Limite 1 
certificado). 

   3 pontos 

G)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pelo SEMEC Águia Branca ano 2014 com 
120h. (Limite 1 certificado). 

   5  pontos 

H)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pela SEMEC Águia Branca ano 2014 até 
119h. (Limite 1 certificado). 

   3 pontos 

I)Curso Educação tributária ofertado no ano 2014  modalidade presencial e/ou a distância 
carga horária mínima 100 horas . (Limite 1 certificado). 

   2 pontos 

J)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 40 h a 79h  concluído 
no período de 01/01/2011 a 31/10/2014.( Limite 1 certificado). 
 

   1 ponto 

K)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 80h a 119h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014.( Limite 02 certificados). 
 

   2 pontos 

L)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária acima de 120h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014. (Limite 2 certificados). 

   3 pontos 

 
 

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO 
 VALOR 
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ETAPAS/ MODALIDADES:  
ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS 

(base comum, projeto leitura, educação física e artes). 

ATRIBUIDO 

A) Tempo de serviço na regência de classe na rede pública municipal de ensino de Águia 
Branca-ES, no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 à 30/09/2014 
 (Não pode ser concomitante com o tempo de serviço apresentado em outras redes de ensino 
conforme indica o item b). 
 

0,5 pontos 

B) Tempo de serviço na regência de classe nas redes Estadual, Privada e demais Municípios, 
no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 a 30/09/2014.  
 

0,2 pontos 

 

I - PONTUAÇÃO PARA QUALIFICAÇÕES 
FORMAÇÃO ACADEMICA/CURSOS  
 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função.  
(Limite 1 título) 
 

   15 pontos 

B) Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função.  
(Limite 1 título) 
 

   10 pontos 

C) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização em Educação 360h na área pleiteada.  
(Limite 1 título) 
 

  8 pontos 

D) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização na área de Educação 360 h. (Limite 1 título) 
 
 

   6 pontos 

E) Segunda Graduação na área de educação, curso aprovado pelo MEC. (Limite 1 título) 
 

   5 pontos 

F) PNAIC 2013 Português 120 h (Limite 1 certificado).    3 pontos 

G)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pelo SEMEC águia Branca ano 2014 com 
120h.(Limite 1 certificado). 

   5  pontos 

H)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pela SEMEC Águia Branca ano 2014 até 
119h. (Limite 1 certificado). 

   3 pontos 

I) Curso Educação tributária ofertado no ano 2014  modalidade presencial e/ou a distância 
carga horária mínima 100 horas . (Limite 1 certificado). 

   2 pontos 

J)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 40 h a 79h  concluído 
no período de 01/01/2011 a 31/10/2014.( Limite 1 certificado). 
 

   1 ponto 

K)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 80h a 119h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014.( Limite 2 certificados). 
 

   2 pontos 

L)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária acima de 120h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014. (Limite 2 certificados). 

   3 pontos 

 
CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO 
 
ETAPAS/ MODALIDADES:  

  
(todas as disciplinas base comum e projeto agroecológico). 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Tempo de serviço na regência de classe na rede pública municipal de ensino de Águia 
Branca-ES, no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 à 30/09/2014. 
(Não pode ser concomitante com o tempo de serviço apresentado  em outras redes de ensino 
conforme indica o item b). 

0,5 pontos 

B) Tempo de serviço na regência de classe nas redes Estadual, Privada e demais Municípios, 
no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 a 30/09/2014.  
 

0,2 pontos 

 

I - PONTUAÇÃO PARA QUALIFICAÇÕES 
FORMAÇÃO ACADEMICA/CURSOS  
 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

   15 pontos 
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atribuições inerentes ao carqo/função.  
(Limite 1 título) 

B) Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função.  
(Limite 1 título). 

   10 pontos 

C) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização em Educação 360h na área pleiteada.  
(Limite 1 titulo). 

  8 pontos 

D) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização na área de Educação 360h.  
(Limite 1 título) 

   6 pontos 

E) Segunda Graduação na área de educação, curso aprovado pelo MEC.(Limite 1 título).    5 pontos 

F)Formação continuada Multicurso Matemática 240h.(aceito somente para a disciplina de 
matemática).( Limite 1 certificado). 

   3 pontos 

G)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pelo SEMEC Águia Branca ano 2014 com 
120h. (Limite 1 certificado). 

   5  pontos 

H)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pela SEMEC Águia Branca ano 2014 até 
119h.( Limite 1 certificado). 

   3 pontos 

I) Curso Educação tributária ofertado no ano 2014  modalidade presencial e/ou a distância 
carga horária mínima 100 horas . (Limite 1 certificado). 

   2 pontos 

J)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 40 h a 79h  concluído 
no período de 01/01/2011 a 31/10/2014.( Limite 1 certificado). 
 

   1 ponto 

K)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 80h a 119h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014. ( Limite 2 certificados). 
 

   2 pontos 

L)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária acima de 120h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014. (Limite 2 certificados). 
 

  3 pontos 

 
 

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO 
 
ETAPAS/ MODALIDADES:  

PEDAGOGO  
 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Tempo de serviço no cargo pleiteado na rede pública municipal de ensino de Águia Branca-
ES, no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 à 30/09/2014. 
(Não pode ser concomitante com o tempo de serviço apresentado  em outras redes de ensino 
conforme indica o item b). 

0,5 pontos por 
mês 

B) Tempo de serviço no cargo pleiteado nas redes Estadual, Privada e demais Municípios, no 
limite de 50  meses, no período de 01/01/2005 a 30/09/2014.  
 

0,2 pontos por 
mês 

 

I - PONTUAÇÃO PARA QUALIFICAÇÕES 
FORMAÇÃO ACADEMICA/CURSOS  
 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função.  
(LIMITE 1 TÍTULO). 

   15 pontos 

B) Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função.  
(LIMITE 1 TITULO). 

   10 pontos 

C) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização em Educação 360h na área pleiteada. 
(supervisão, orientação e inspeção escolar). 
(LIMITE 1 TITULO). 

  8 pontos 

D) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização na área de Educação 360h.  
(LIMITE 1 TITULO). 

   6 pontos 

E) Segunda Graduação na área de educação, curso aprovado pelo MEC.(LIMITE 1 TITULO).    5 pontos 

F) Oficina Sequencia Didática 8 horas ofertada pela SEMEC águia Branca ano 2014. (Limite 1 
certificado). 

   3 pontos 

G)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pelo SEMEC águia Branca ano 2014 com 
120h. (Limite 1 certificado). 

   5  pontos 

H)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pela SEMEC Águia Branca ano 2014 até 
119h.( Limite 1 certificado). 

   3 pontos 

I) Curso Educação tributária ofertado no ano 2014  modalidade presencial e/ou a distância 
carga horária mínima 100 horas . (Limite 1 certificado). 

   2 pontos 

J)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 40 h a 79h  concluído 
no período de 01/01/2011 a 31/10/2014( Limite 1 certificado). 

   1 ponto 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

    RUA VICENTE PISSINATI, 71 – ÁGUIA BRANCA – ES – BRASIL – CEP 29795-000 – CNPJ 31.796.584/0001-87 – TELEFAX: (27) 3745-1357 – E-MAIL: pmabes@ig.com.br 

 

K)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 80h a 119h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014( Limite 2 certificados). 
 

   2 pontos 

L)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária acima de 120h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014. (Limite 2 certificados). 
 

   3 pontos 

 
 

Lê-se:  
ANEXO II 

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO 
 

 
ETAPAS/ MODALIDADES:  

NFANTIL (base comum, projeto  de leitura, educação física e artes). 
 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Tempo de serviço na regência de classe na rede pública municipal de ensino de Águia 
Branca-ES, no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 à 30/09/2014 
(Não pode ser concomitante com o tempo de serviço apresentado em outras redes de ensino 
conforme indica o item b). 

0,5 pontos por mês 

B) Tempo de serviço na regência de classe nas redes Estadual, Privada e demais 
Municípios, no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 a 30/09/2014.  

0,5 pontos por 
mês 

 

I - PONTUAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
FORMAÇÃO ACADEMICA/CURSOS  
 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função. (Limite 01 título) 

   15 pontos  

B) Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função.  
(Limite 1 título) 
 

   10 pontos 

C) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização em Educação 360 h na área pleiteada. (Limite 1 
título) 
 

  8 pontos 

D) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização na área de Educação 360h. (Limite 01 título). 
 

   6 pontos 

E) Segunda Graduação na área de educação, curso aprovado pelo MEC. (Limite 1 título).    5 pontos 

F) Oficina Sequência Didática 8 horas ofertada pela SEMEC Águia Branca ano 2014.  
(Limite 1 certificado). 

   0 pontos 

G)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pelo SEMEC Águia Branca ano 2014 
com 120h. (Limite 1 certificado). 

   0  pontos 

H)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pela SEMEC Águia Branca ano 2014 
até 119h. (Limite 1 certificado). 

   0 pontos 

I)Curso Educação tributária ofertado no ano 2014  modalidade presencial e/ou a 
distância carga horária mínima 100 horas . (Limite 1 certificado). 

   0 pontos 

J)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 40 h a 79h  concluído 
no período de 01/01/2011 a 31/10/2014.( Limite 1 certificado). 
 

   1 ponto 

K)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 80h a 119h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014.( Limite 02 certificados). 
 

   2 pontos 

L)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária acima de 120h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014. (Limite 2 certificados). 

   3 pontos 

 
 

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO 
 
ETAPAS/ MODALIDADES:  

ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS 
(base comum, projeto leitura, educação física e artes). 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Tempo de serviço na regência de classe na rede pública municipal de ensino de Águia 0,5 pontos 
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Branca-ES, no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 à 30/09/2014 
 (Não pode ser concomitante com o tempo de serviço apresentado em outras redes de ensino 
conforme indica o item b). 
 

B) Tempo de serviço na regência de classe nas redes Estadual, Privada e demais 
Municípios, no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 a 30/09/2014.  
 

0,5 pontos 

 

I - PONTUAÇÃO PARA QUALIFICAÇÕES 
FORMAÇÃO ACADEMICA/CURSOS  
 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função.  
(Limite 1 título) 
 

   15 pontos 

B) Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função.  
(Limite 1 título) 
 

   10 pontos 

C) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização em Educação 360h na área pleiteada.  
(Limite 1 título) 
 

  8 pontos 

D) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização na área de Educação 360 h. (Limite 1 título) 
 
 

   6 pontos 

E) Segunda Graduação na área de educação, curso aprovado pelo MEC. (Limite 1 título) 
 

   5 pontos 

F) PNAIC 2013 Português 120 h (Limite 1 certificado).    3 pontos 

G)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pelo SEMEC águia Branca ano 2014 
com 120h.(Limite 1 certificado). 

   0  pontos 

H)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pela SEMEC Águia Branca ano 2014 
até 119h. (Limite 1 certificado). 

   0 pontos 

I) Curso Educação tributária ofertado no ano 2014  modalidade presencial e/ou a 
distância carga horária mínima 100 horas . (Limite 1 certificado). 

   0 pontos 

J)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 40 h a 79h  concluído 
no período de 01/01/2011 a 31/10/2014.( Limite 1 certificado). 
 

   1 ponto 

K)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 80h a 119h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014.( Limite 2 certificados). 
 

   2 pontos 

L)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária acima de 120h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014. (Limite 2 certificados). 

   3 pontos 

 
CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO 
 
ETAPAS/ MODALIDADES:  

  
(todas as disciplinas base comum e projeto agroecológico). 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Tempo de serviço na regência de classe na rede pública municipal de ensino de Águia 
Branca-ES, no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 à 30/09/2014. 
(Não pode ser concomitante com o tempo de serviço apresentado  em outras redes de ensino 
conforme indica o item b). 

0,5 pontos 

B) Tempo de serviço na regência de classe nas redes Estadual, Privada e demais 
Municípios, no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 a 30/09/2014.  
 

0,5 pontos 

 

I - PONTUAÇÃO PARA QUALIFICAÇÕES 
FORMAÇÃO ACADEMICA/CURSOS  
 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função.  
(Limite 1 título) 

   15 pontos 

B) Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 

   10 pontos 
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atribuições inerentes ao carqo/função.  
(Limite 1 título). 

C) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização em Educação 360h na área pleiteada.  
(Limite 1 titulo). 

  8 pontos 

D) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização na área de Educação 360h.  
(Limite 1 título) 

   6 pontos 

E) Segunda Graduação na área de educação, curso aprovado pelo MEC.(Limite 1 título).    5 pontos 

F)Formação continuada Multicurso Matemática 240h.(aceito somente para a disciplina de 
matemática).( Limite 1 certificado). 

   3 pontos 

G)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pelo SEMEC Águia Branca ano 2014 
com 120h. (Limite 1 certificado). 

   0  pontos 

H)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pela SEMEC Águia Branca ano 2014 
até 119h.( Limite 1 certificado). 

   0 pontos 

I) Curso Educação tributária ofertado no ano 2014  modalidade presencial e/ou a 
distância carga horária mínima 100 horas . (Limite 1 certificado). 

   0 pontos 

J)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 40 h a 79h  concluído 
no período de 01/01/2011 a 31/10/2014.( Limite 1 certificado). 
 

   1 ponto 

K)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 80h a 119h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014. ( Limite 2 certificados). 
 

   2 pontos 

L)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária acima de 120h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014. (Limite 2 certificados). 
 

  3 pontos 

 
 

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO 
 
ETAPAS/ MODALIDADES:  

PEDAGOGO  
 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Tempo de serviço no cargo pleiteado na rede pública municipal de ensino de Águia Branca-
ES, no limite de 50 meses, no período de 01/01/2005 à 30/09/2014. 
(Não pode ser concomitante com o tempo de serviço apresentado  em outras redes de ensino 
conforme indica o item b). 

0,5 pontos por 
mês 

B) Tempo de serviço no cargo pleiteado nas redes Estadual, Privada e demais 
Municípios, no limite de 50  meses, no período de 01/01/2005 a 30/09/2014.  
 

0,5 pontos por 
mês 

 

I - PONTUAÇÃO PARA QUALIFICAÇÕES 
FORMAÇÃO ACADEMICA/CURSOS  
 

VALOR 
ATRIBUIDO 

A) Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função.  
(LIMITE 1 TÍTULO). 

   15 pontos 

B) Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento 
da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao carqo/função.  
(LIMITE 1 TITULO). 

   10 pontos 

C) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização em Educação 360h na área pleiteada. 
(supervisão, orientação e inspeção escolar). 
(LIMITE 1 TITULO). 

  8 pontos 

D) Pós-Graduação "lato sensu" Especialização na área de Educação 360h.  
(LIMITE 1 TITULO). 

   6 pontos 

E) Segunda Graduação na área de educação, curso aprovado pelo MEC.(LIMITE 1 TITULO).    5 pontos 

F) Oficina Sequencia Didática 8 horas ofertada pela SEMEC águia Branca ano 2014. 
(Limite 1 certificado). 

   0 pontos 

G)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pelo SEMEC águia Branca ano 2014 
com 120h. (Limite 1 certificado). 

   0  pontos 

H)Curso Diversidade no Currículo Escolar ofertado pela SEMEC Águia Branca ano 2014 
até 119h.( Limite 1 certificado). 

   0 pontos 

I) Curso Educação tributária ofertado no ano 2014  modalidade presencial e/ou a 
distância carga horária mínima 100 horas . (Limite 1 certificado). 

   0 pontos 

J)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 40 h a 79h  concluído 
no período de 01/01/2011 a 31/10/2014( Limite 1 certificado). 
 

   1 ponto 

K)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária 80h a 119h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014( Limite 2 certificados). 
 

   2 pontos 
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L)Curso de formação continuada na área de educação com carga horária acima de 120h 
concluído no período de 01/01/2011 a 31/10/2014. (Limite 2 certificados). 
 

   3 pontos 

 
 

2. Ficará sob responsabilidade da Comissão de Trabalhos Técnicos do Processo Seletivo 
2014 a conversão do tempo de serviço prestado em outro local das inscrições já 
realizadas, bem como a nova contagem dos cursos de formação acadêmica.  
 
3. As retificações deverão ser consideradas pelo candidato no momento da inscrição.  
 
4. Fica reaberto para novas inscrições, dentro do limite fixado no item 3.5 do Edital 002 
(até duas inscrições), o período de inscrição para o Processo Seletivo 2014.  
4.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas pela Ficha de Inscrição que estará 
disponível no site da Prefeitura Municipal de Águia Branca 
(www.prefeituradeaguiabranca.com.br) que deverá ser obrigatoriamente preenchida e 
entregue no período de 06/01/2015 até 15/01/2015, das 08h às 14h, pessoalmente com a 
apresentação de documento oficial com foto e/ou por procuração com poderes para tal, no 
CRAS, situado na Rua Dr Walery Koszarosvisk s/n Praça Três Poderes, Bairro Cristo Rei, 
Águia Branca ES. 
4.2 As regras para as inscrições serão as mesmas constantes no item 3 - DA INSCRIÇÃO  
do Edital 002 e seus anexos.  
 
5. Após a divulgação do resultado parcial qualquer candidato poderá apresentar recurso 
no prazo de 02 (dois) dias, contados da divulgação do resultado parcial. 

5.1 O recurso deverá ser protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Águia 

Branca, endereçado ao Presidente da Comissão Especial de Trabalhos Técnicos sobre 

Processo Seletivo/2014, onde a comissão organizadora do processo seletivo determinará 

o seu processamento. 
5.2 As regras para os recursos serão as mesmas constantes no item 5- DAS ETAPAS DO 
PROCESSO SELETIVO do Edital 002 e seus anexos.  

 
 

Águia Branca, 29 de dezembro 2014. 
 

Ana Maria Carletti Quiuqui 
Prefeita Municipal de Águia Banca 
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