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GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA-GO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021021121 
 

 
 

EDITAL Nº 002/2021  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS  

NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

 
A COMISSÃO ORGANIZADORA, nomeada pelo Decreto nº 1.067, composta por Aline Regina 
Gomes dos Santos Neves, Welton José da Silva, Sonia Sabino Soaris Rodrigues, sob a presidência 
da primeira, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, tendo em vista o Edital nº 
002/2021, de abertura de Processo Seletivo Simplificado, com a finalidade de selecionar pessoal 
para contratação temporária das funções estabelecidas no item 1.5 e atribuições básicas definidas 
no item 3, do Edital, para prestar serviços nas Unidades da Rede Municipal de Ensino, resolve 
RETIFICAR o Edital nº 002/2021, fazendo nos seguintes termos: 

 

8. DA ANÁLISE DE TÍTULOS E DO CURRÍCULO 

 
Onde se Lê: 
 
8.1.1 No processo de Análise de Títulos serão observadas, para fins de classificação, a 
conclusão de pós-graduação e a participação em congressos, conferências, simpósios, jornadas, 
seminários e treinamentos, com as respectivas cargas horárias e conteúdos, considerando a área 
de habilitação ao cargo pretendido, que deverão ser apresentadas por meio de certificados e/ou 
certidões originais de participação presencial e semipresencial; 

8.1.2         Cada documento comprobatório da conclusão de pós-graduação, cursos de extensão e 
de participação em congressos, conferências, seminários, jornadas, simpósios, treinamentos será 
pontuado uma única vez e só pontuará se a carga horária for igual ou superior a 360 (trezentas e 
sessenta horas) em nível de pós-graduação, 20 (vinte) horas para cursos de extensão, e a 16 
(dezesseis) horas para as demais participações. Todos os cursos citados acimas deverão ser 
realizados de forma presencial e semipresencial; 

 
Leia-se: 
 
8.1.1     No processo de Análise de Títulos serão observadas, para fins de classificação, a 
conclusão de pós-graduação e a participação em congressos, conferências, simpósios, jornadas, 
seminários e treinamentos, com as respectivas cargas horárias e conteúdos, considerando a área 
de habilitação ao cargo pretendido, que deverão ser apresentadas por meio de certificados e/ou 
certidões originais de participação presencial, semipresencial e a distância – EAD/online; 
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8.1.2  Cada documento comprobatório da conclusão de pós-graduação, cursos de extensão e de 
participação em congressos, conferências, seminários, jornadas, simpósios, treinamentos será 
pontuado uma única vez e só pontuará se a carga horária for igual ou superior a 360 (trezentas e 
sessenta horas) em nível de pós-graduação, 20 (vinte) horas para cursos de extensão, e a 16 
(dezesseis) horas para as demais participações. Todos os cursos citados acima deverão serem 
realizados nas modalidades presencial, semipresencial e a distância – EAD/online; 

 

Os demais itens do referido Edital nº 002/2021 permanecem inalterados. 

 
 

Goianésia, 21 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA PARA PREENCHIMENTO DE 
VAGAS  NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDITAL Nº 002/2021 


