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                               PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS – SC 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL No 03 /2022 
ERRATA 01 

 
A Comissão do Concurso Público, nomeada através da Portaria N.º 726/2022, torna pública a Errata 01 ao 
edital. 
 
INCLUA-SE: 
 
 (...) 
 
5.3.Títulos 
5.3.1. Serão atribuídos pontos aos títulos a serem apresentados pelos candidatos aos cargos de Professor. 
5.3.1.1. Os pontos referidos no item anterior obedecerão aos critérios a seguir: 
Para os cargos de Professor: 

 Especialização lato sensu: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação do Brasil, desde que 
guarde relação direta com a área de atuação para o qual o candidato prestará prova, com o mínimo 
de 360 (trezentos e sessenta) horas/aula, mediante apresentação de cópia de certificado de 
conclusão devidamente registrado: 05 (cinco) pontos. 

 Mestrado: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação do Brasil, desde que guarde relação 
direta com as atribuições do cargo e a área de atuação para o qual o candidato prestará prova, 
mediante apresentação de cópia de certificado de conclusão e título de Mestre devidamente 
registrado: 10 (dez) pontos. 

 
5.3.2. Só serão avaliados e pontuados os títulos dos candidatos aprovados nas provas objetivas. 
5.3.3. Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação de títulos. 

5.4. Apresentação de títulos: 
5.4.1. Para fins de cumprimento dos prazos legais para homologação, os títulos deverão ser enviados para 
análise, exclusivamente no período de inscrições, para o escritório regional do IBAM – Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal, Rua Antônio Cândido de Figueiredo, 39 – CEP 89035-310, Bairro Vila Nova – 
Blumenau-SC. 
5.4.2. Os títulos deverão ser postados, em envelope fechado, com a identificação “Títulos para Concurso 
Público – Balneário Piçarras”, contendo em seu interior cópia dos certificados e comprovante de inscrição (se 
for o boleto, este não precisa estar pago) com número de inscrição do candidato. 
 
6. CONTAGEM DE PONTOS 
6.1. A contagem de pontos será obtida pela soma dos pontos atribuídos nos três núcleos da prova objetiva, 
sendo adicionados a esse valor os pontos obtidos com os títulos, quando houver. 
 
 
Permanecem inalterados os demais itens. 

 
Balneário Piçarras, 10 de junho de 2022. 
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