
  
 

 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TITULOS DO PROCESSO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 

POR PRAZO DETERMINADO Nº 01/2023 

 

 

A Prefeitura Municipal de São Simão por meio de sua Comissão de Processo 

Seletivo, no uso de suas atribuições, torna público a CONVOCAÇÃO PARA O 

CARGO DE PROFESSOR FUNDAMENTAL II PARA APRESENTAÇÃO DE 

TÍTULOS DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO 

PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. 

 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Os títulos deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico 

educacao@saosimao.sp.gov.br 

1.2.  O prazo para envio será de 13 de março do ano de dois mil e vinte e três 

as 17h até as 10h do dia 15 de março do ano de dois mil e vinte e três. 

1.3. Os recursos deverão ser protocolados no mesmo e-mail de inscrição com a 

devida identificação do candidato. 

1.4. Não serão aceitos títulos via postal ou fax, sob pena de serem 

preliminarmente indeferidos. 

1.5. Os títulos deverão ser devidamente fundamentados e constar nome 

completo do candidato, número do Processo de Recrutamento e Seleção 

Simplificado para Contratação por Prazo Determinado. 

1.6. A prova de títulos tem caráter meramente classificatório e, portanto, não 

elimina do processo seletivo os candidatos que não apresentarem títulos 

1.7. Os títulos não serão recebidos fora da data e horário estabelecidos em Edital 

de Convocação. 
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Confira abaixo a tabela de prova de títulos do PROCESSO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 
PRAZO DETERMINADO Nº 01/2023. 

 

Títulos Comprovantes 
Valor 

unitário 

Quantidade 
máxima 

(certificado)  

Valor 
máximo 

Doutor, obtido até a 
data de apresentação 
do título. 

Diploma devidamente 
registrado, ou 

habilitação legal 
equivalente, de 
curso de pós-

graduação stricto-
sensu, em papel 

timbrado da 
instituição, 

com assinatura e 
carimbo do 

responsável e data do 
documento. 

10 01 
10 

pontos 

Mestre, obtido até a 
data de apresentação 
do título. 

Diploma devidamente 
registrado, ou 

habilitação legal 
equivalente, de 
curso de pós-

graduação stricto-
sensu, em papel 

timbrado da 
instituição, 

com assinatura e 
carimbo do 

responsável e data do 
documento. 

10 01 
10 

pontos 

Curso de Pós-
Graduação – 
Especialização, com 
no  
mínimo 360 horas, 
concluído até a data de  
apresentação do título 

Certificado ou 
Declaração de 
conclusão de curso de 
pós-graduação 
 lato-sensu, em papel 
timbrado da instituição, 
com assinatura e 
carimbo do 
responsável, número 
de horas e data do 
documento 

10 01 
10 

pontos  

 

São Simão, 13 de março de 2023 

 

Carla Moreto 

Secretaria da Educação e Cultura 


