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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2022 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 001/2022 

 

O Prefeito Municipal de Toropi torna público, para conhecimento dos  interessados, que está 

disponível no Mural Público e Endereço Eletrônico da Prefeitura Municipal de Toropi, a 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2022 DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 

001/2022. 

 

EDITAL Nº 001/2022 

 

ONDE LÊ-SE: 

“§ 1º - A pontuação será a seguinte: 

a) certificados de cursos e eventos na área de interesse do cargo com pontuação máxima de 

0,05 pontos, da seguinte forma: 

de 01 até 20 horas – 0,01 pontos; 

de 21 até 40 horas – 0,02 pontos; 

acima de 41 horas – 0,03 pontos; 

b) publicações na área de interesse do curso: 0,01 ponto; 

c) cursos de língua estrangeira, informática e relações humanas: 0,01 ponto para cada 

certificado, até o limite de 0,02 pontos; 

d) apresentação de trabalhos ou organização de eventos: 0,01 ponto para cada certificado, 

até o limite de 0,02 pontos;” 

 

LEIA-SE: 

“§ 1º - A pontuação será a seguinte: 

a) certificados de cursos e eventos na área de interesse do cargo com pontuação máxima de 

0,5 pontos, da seguinte forma: 

de 01 até 20 horas – 0,1 pontos; 

de 21 até 40 horas – 0,2 pontos; 

acima de 41 horas – 0,3 pontos; 

b) publicações na área de interesse do curso: 0,1 ponto; 

c) cursos de língua estrangeira, informática e relações humanas: 0,1 ponto para cada 

certificado, até o limite de 0,2 pontos; 

d) apresentação de trabalhos ou organização de eventos: 0,1 ponto para cada certificado, 

até o limite de 0,2 pontos;” 

 

As demais disposições permanecem inalteradas, conforme Edital nº 001/2022. 

 

 

 

LAURO SCHERER 
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