
                                                      
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2016 

RETIFICAÇÃO 02 

A Prefeitura Municipal de Salgueiro através da Secretaria Municipal de Administração, da Comissão 

constituída pela Portaria 078/2016, de 18 de fevereiro de 2016 e da empresa CKM Serviços Ltda., TORNA 

PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do Edital 01/2016 do Concurso Público para que: 

1. Conste por alterado o quadro de valoração dos títulos, passando a valer o que segue: 

4.12.1 Quadro de valoração dos títulos para todos os cargos de nível superior com exceção dos cargos 

de nível superior do Grupo III – Secretaria Municipal de Saúde: 

 

 

2. Conste por incluído o quadro de valoração dos títulos para os cargos de nível superior do Grupo III – 

Secretaria Municipal de Saúde passando a valer o que segue: 

4.12.2 Quadro de valoração dos títulos para todos os cargos de nível superior do Grupo III – Secretaria 

Municipal de Saúde: 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

TÍTULOS ENTREGA VALOR UNITÁRIO VALOR 

MÁXIMO 

a) STRICTU SENSU 

 

 Título de Doutor em 

áreas afins 

Cópia simples do Diploma devidamente 

registrado ou Ata da apresentação da defesa 

de tese, ou certificado de conclusão de curso 

expedido por instituição oficial, em papel 

timbrado da instituição, contendo data, 

assinatura e nome do responsável pelo 

documento. 

10,0 (Por título) 10,0 

b) STRICTU SENSU 

 

 Título de Mestre em 

áreas afins 

Cópia simples do Diploma devidamente 

registrado ou Ata da apresentação da 

dissertação de mestrado, ou 

declaração/certificado de conclusão de 

curso expedido por instituição oficial, em 

papel timbrado da instituição, contendo 

data, assinatura e nome do responsável pelo 

documento. 

6,0 (Por título) 6,0 

c) LATO SENSU 

 

 Título de Pós-

graduação com duração 

mínima de 360 horas-

aula, na área para a qual 

concorre, conforme 

diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação 

em áreas afins 

Cópia simples do Diploma ou certificado de 

pós-graduação, MBA ou especialização 

devidamente registrado pelo órgão 

expedidor, impresso em papel timbrado da 

instituição, contendo data, assinatura e 

nome do responsável pelo documento e 

local/livro de registro. 

2,0 (Por título) 4,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,00 



                                                      
 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

TÍTULOS ENTREGA VALOR UNITÁRIO VALOR 

MÁXIMO 

a) STRICTU SENSU 

 Título de Doutor na 
área de saúde. 

Cópia simples do Diploma devidamente 
registrado ou Ata da apresentação da defesa de 
tese, ou certificado de conclusão de curso 
expedido por instituição oficial, em papel 
timbrado da instituição, contendo data, 
assinatura e nome do responsável pelo 
documento.  

10,0 (Por título) 10,0 

b) STRICTU SENSU 

 Título de Mestre na 
área de saúde. 

Cópia simples do Diploma devidamente 
registrado ou Ata da apresentação da 
dissertação de mestrado, ou 
declaração/certificado de conclusão de curso 
expedido por instituição oficial, em papel 
timbrado da instituição, contendo data, 
assinatura e nome do responsável pelo 
documento.  

5,0 (Por título) 5,0 

c) LATO SENSU 

 Título de Residência 
Médica ou 
Multiprofissional na 
área de saúde. 

Cópia simples do Diploma ou certificado de 

residência médica/multiprofissional 

devidamente registrado pelo órgão expedidor, 

impresso em papel timbrado da instituição, 

contendo data, assinatura e nome do 

responsável pelo documento e local/livro de 

registro. 

3,0 (Por título) 

 

3,0 

 

 Título de especialista 

na área de saúde com 

duração mínima de 

360 horas-aula, 

conforme diretrizes do 

Conselho Nacional de 

Educação*  

Cópia simples do Diploma ou certificado de pós-

graduação, MBA ou especialização devidamente 

registrado pelo órgão expedidor, impresso em 

papel timbrado da instituição, contendo data, 

assinatura e nome do responsável pelo 

documento e local/livro de registro. 

1,0 (Por título) 2,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,00 

 

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital do Concurso Público que será publicado nos 

endereços eletrônicos www.ckmserviços.com.br e www.salgueiro.pe.gov.br. 

 

Salgueiro, 03 de março de 2016. 

Comissão do Concurso Público 01/2016 

Nomeada pela Portaria 078/2016 de 18 de fevereiro de 2016 

Marcones Libório de Sá 

Prefeito do Município de Salgueiro 

http://www.ckmserviços.com.br/
http://www.salgueiro.pe.gov.br/

