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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015  - A - RETIFICAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Arapuã - PR, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no Art. 37 
da Constituição Federal e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, 
TORNA PÚBLICO, aos interessados que fará a seguinte RETIFICAÇÃO no Edital de Concurso Público nº 001/2015, 
conforme abaixo discriminado: 
 
 I – RETIFICAR o item 8.13, passando a vigorar conforme segue: 
 
8.13. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 
 

TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
COMPROVANTE 

a) Doutorado, concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que 
relacionada à área do cargo pretendido. 

30,0 Cópia autenticada do diploma devidamente 
registrado ou declaração de conclusão de curso, 
acompanhado da cópia autenticada do respectivo 
Histórico Escolar. 

b) Mestrado, concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que 
relacionada à área do cargo pretendido. 

20,0 

c) Pós Graduação Latu Sensu 
(especialização) relacionada à área do cargo 
pretendido, com carga horária mínima de 
360 horas, concluída até a data de 
apresentação dos títulos. (poderão ser 
apresentados, no máximo, 02 cursos de pós-
graduação latu sensu). 

10,0 

Cópia autenticada do Certificado ou Certidão de 
conclusão do Curso, indicando o número de horas e 
período de realização do curso. No caso de 
Declaração de conclusão de curso, esta deve vir 
acompanhada da cópia autenticada do respectivo 
Histórico Escolar. 

d) Curso superior concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que 
relacionado à área do cargo pretendido. 

8,0 

Cópia autenticada do diploma devidamente 
registrado ou declaração de conclusão de curso, 
acompanhado da cópia autenticada do respectivo 
Histórico Escolar. 

 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Arapuã - PR, 12 de fevereiro de 2015. 
 
 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 


