
 
 

 
 

 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MUNICÍPIO DE RIO CLARO 

ERRATA – Edital de Abertura 01/2019 

A Prefeitura do Município de Rio Claro - RJ, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos 
interessados que foi efetuada a seguinte alteração do Edital Nº 01/2019 no seu item 10.9, e Tabela de 
Títulos, publicado em 15 de abril de 2019, onde foi alterada a pontuação para a entrega de títulos para os 
cargos de nivel superior. 
 

 
NO EDITAL Nº 01/2019 ONDE SE LÊ: 

 
10.9. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 10 (dez) pontos; 
 

TABELA DE TÍTULOS 
 

TÍTULOS COMPROVANTES 
VALOR 

UNITÁRIO 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 

DOUTORADO relacionado à área, 
concluído até a data de encerramento 
da inscrição. 

Diploma devidamente registrado. A Declaração ou 
Certificado de conclusão de curso será aceito, desde que 
acompanhado do respectivo Histórico Escolar. 

 
2,5 (dois pontos e 

meio) 

 

1 

MESTRADO relacionado à área, 
concluído até a data de encerramento 
da inscrição. 

Diploma devidamente registrado. A Declaração ou 
Certificado de conclusão de curso será aceito, desde que 
acompanhado do respectivo Histórico Escolar. 

 

1,5 (um ponto e meio) 

 

1 

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
relacionado à área, com carga horária 
mínima de 360 horas, concluído até a 
data de encerramento da inscrição. 

Certificado, Certidão, Declaração de conclusão do Curso, 
indicando o número de horas e período de realização do 
curso. No caso de Certidão ou Declaração de conclusão 
de curso, esta deverá vir acompanhada do respectivo 
Histórico Escolar. 

 
 

0,5 (meio ponto) por 
Especialização 

 
 

1 

 

 
NO EDITAL Nº 01/2019 LEIA-SE: 
 
10.9. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 5 (cinco) pontos; 

 
TABELA DE TÍTULOS 

 

TÍTULOS COMPROVANTES 
VALOR 

UNITÁRIO 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 

DOUTORADO relacionado à área, 
concluído até a data de encerramento 
da inscrição. 

Diploma devidamente registrado. A Declaração ou 
Certificado de conclusão de curso será aceito, desde que 
acompanhado do respectivo Histórico Escolar. 

 
2,5 (dois pontos e 

meio) 

 

1 

MESTRADO relacionado à área, 
concluído até a data de encerramento 
da inscrição. 

Diploma devidamente registrado. A Declaração ou 
Certificado de conclusão de curso será aceito, desde que 
acompanhado do respectivo Histórico Escolar. 

 

1,5 (um ponto e meio) 

 

1 

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
relacionado à área, com carga horária 
mínima de 360 horas, concluído até a 
data de encerramento da inscrição. 

Certificado, Certidão, Declaração de conclusão do Curso, 
indicando o número de horas e período de realização do 
curso. No caso de Certidão ou Declaração de conclusão 
de curso, esta deverá vir acompanhada do respectivo 
Histórico Escolar. 

 
 

1,0 (um ponto) 

 
 

1 

 


