
 

Prefeitura do Município de Nova Fátima – Estado do Paraná 
                                                                                      

                                                                               Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro 

           CNPJ no 75.828.418/0001-90                            CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR) 

                                                                      � (043) 552 1122                                        

 
ERRATA 02 

 
REFERENTE AO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  Nº. 001/2011 – NOVA FÁTIMA – PR 

 
   
   A Presidente da Comissão Especial de Concurso Público do Município de 
Nova Fátima, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e considerando o Edital de 
Abertura nº. 01/2011, RESOLVE tornar pública a presente retificação. 
 

 

ONDE SE LÊ: 
 
8.2.4.1 - Serão considerados como Aperfeiçoamento os cursos de: capacitação, cursos, 
simpósios, treinamentos e palestras na área de atuação, realizados após a conclusão do curso 
de graduação, e pontuados da seguinte forma: 
a) Certificados com carga horária de 08 (oito) a 30 (trinta) horas, será atribuído 0,5 (zero vírgula 
cinco) ponto por certificado; 
b) Certificados com carga horária de 30 (trinta) a 60 (sessenta) horas, será atribuído 1,0 (um) 
ponto por certificado; 
c) Certificados com carga horária acima de 60 (sessenta) horas, será atribuído 1,25 (um vírgula 
vinte e cinco) ponto por certificado; 
d) Certificados com carga horária inferior a 08 (oito) horas não serão pontuados. 
 
LEIA-SE:  

 

8.2.4.1 - Serão considerados como Aperfeiçoamento os cursos de: capacitação, cursos, 
simpósios, treinamentos e palestras na área de atuação, realizados após a conclusão do curso 
de graduação, e pontuados da seguinte forma: 
a) Certificados com carga horária de 08 (oito) a 29 (vinte e nove) horas, será atribuído 0,5 (zero 
vírgula cinco) ponto por certificado; 
b) Certificados com carga horária de 30 (trinta) a 60 (sessenta) horas, será atribuído 1,0 (um) 
ponto por certificado; 
c) Certificados com carga horária acima de 60 (sessenta) horas, será atribuído 1,25 (um vírgula 
vinte e cinco) ponto por certificado; 
d) Certificados com carga horária inferior a 08 (oito) horas não serão pontuados. 
 
   Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Abertura nº. 
01/2011 do Concurso Público do Município de Nova Fátima. 
 
 

Nova Fátima, 11 de Abril de 2012. 
 
 
 
 

ELIANE MANDELLO AMBROSIO 
Presidente da Comissão Especial de Concurso Público 

  


