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Prefeitura Municipal de Barretos
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
ERRATA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 001/13 PUBLICADO NO JORNAL FOLHA DE BARRETOS,
DE 03 DE OUTUBRO DE 2013, BEM COMO DIVULGADO NO SITE DA KLC CONSULTORIA
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. WWW.KLCCONCURSOS.COM.BR
Retifica-se a publicação do Edital de abertura de Inscrições do Processo Seletivo 001/13,
objetivando a contratação por tempo determinado na ocorrência de afastamentos, substituições ou
cargos vagos, exclusivamente, no ano letivo de 2014.
RETIFICAÇÃO
“ONDE SE LÊ”:
1.

A prova objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 60,0 (sessenta) pontos, totalizando 30
questões sendo que cada questão valerá 2 pontos, com caráter classificatório, conforme
CAPÍTULO III deste edital.

2.

Prova Objetiva: A prova escrita objetiva, de caráter classificatório, terá 30 questões e será
composta por 10 (dez) questões de Português, 10 (dez) questões de Conhecimentos específicos, 05
(cinco) de Raciocínio Lógico e 05 (cinco) de Atualidades.

3.

Tempo de Serviço no magistério Publico na área a que concorre até 30/06/12 + tempo de serviço
de área a que concorre no Magistério Público de 01/07/2012 até 30/06/2013 (multiplicados por
0,004) - máximo de 15 pontos.

4.

Os documentos comprobatórios dos Títulos e Tempo de serviço deverão ser acondicionados em
ENVELOPE LACRADO, devidamente numerados e rubricados contendo na sua parte externa, o
nome do candidato, número de inscrição e cargo para o qual está concorrendo, bem como, o
número do documento de identidade, devendo os referidos documentos serem apresentados em
CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA.

“LEIA-SE”:
1.

A prova objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 50,0 (cinquenta) pontos, totalizando 40
questões, sendo que cada questão valerá 1,25 (um inteiro e vinte e cinco centésimos) pontos,
totalizando 50 pontos na prova, com caráter classificatório, conforme CAPÍTULO III deste edital.

2.

Prova Objetiva: A prova escrita objetiva, de caráter classificatório, terá 40 questões e será
composta por 12 (doze) questões de Português, 18 (dezoito) questões de Conhecimentos
específicos, 05 (cinco) de Raciocínio Lógico e 05 (cinco) de Atualidades.

3.

4.
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Tempo de Serviço no magistério Público na área a que concorre até 30/06/12 + tempo de serviço
de área a que concorre no Magistério Público de 01/07/2012 até 30/06/13 – no total de 8350 dias,
equivalentes a 334 dias por ano, 25 anos de trabalho; multiplicados por 0,003 (três milésimos),
resultando no máximo 25 (vinte e cinco) pontos.
Os documentos comprobatórios dos Títulos e Tempo de serviço deverão ser devidamente
numerados, rubricados e acondicionados em ENVELOPE ÚNICO, LACRADO. Na parte externa
do envelope deverá conter o nome do candidato, o número de inscrição e o(s) cargo(s) para o(s)
qual(quais) está concorrendo, bem como, o número do documento de identidade, devendo os
referidos documentos serem apresentados em CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA.

Mantêm-se sem alterações as demais cláusulas do Edital 001/13.

Barretos, 22 de outubro de 2013.

GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

