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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2018 
EDITAL Nº 14/2018 

CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais, torna público o 
CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE TÍTULOS do Processo Seletivo Simplificado N° 03/2018. 

A entrega dos títulos deverá obedecer ao disposto na seção “VII. DA PROVA DE TÍTULOS” do Edital e será realizada 
na Sala B do Laboratório de Informática – Bloco 07 da Fundação Educacional do Município de Assis, situada na 
Avenida Getúlio Vargas, 1200, no horário das 8h às 16h, conforme cronograma a seguir: 
 

 
20/11/2018 

 

 Professor de Educação Básica I - Fundamental. 

 Professor de Educação Básica I - Professor de Desenvolvimento Infantil  

 Professor de Educação Básica II - Educação Física  
 

  

 
21/11/2018 

 

 Professor de Educação Básica I- Educação Infantil 

 Professor de Educação Básica II - Educação Especial  

 Professor de Educação Básica II - Inglês  

 
a) O candidato inscrito em modalidades com entrega em datas distintas poderá escolher apenas uma das datas para 

apresentação dos títulos de todas as modalidades. 
b) Serão considerados os certificados e atestados que constem período de realização e carga horária. O certificado 

on-line deverá conter o número de autenticação, ser reconhecido pelo MEC ou emitido por universidades 
credenciadas. 

c) Só serão aceitos certificados emitidos por órgãos oficiais ou instituições reconhecidas pelos órgãos competentes. 
d) Serão considerados os Títulos relacionados e terão pontuação atribuída, conforme quadro a seguir: 

 

 
Assis, 19 de novembro de 2018. 

 
 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 

 
DULCE DE ANDRADE ARAÚJO 
Secretária Municipal da Educação 

 

Informações 

Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1200 
Vila Nova Santana – Assis/SP 
E-mail: concursosme@femanet.com.br 
Site: www.fema.edu.br 

TÍTULOS PONTUAÇÃO 

Doutorado na área da Educação (não cumulativo com o Mestrado). 10,0 (dez) pontos 

Mestrado na área da Educação (não cumulativo com o Doutorado). 6,0 (seis) pontos 

Curso de especialização (Latu Sensu) no campo de atuação, no 
mínimo 360 horas. 

2,0 (dois) pontos por título sendo 
computados no máximo 02 (dois) títulos. 

Curso de extensão / aperfeiçoamento no campo de atuação, no 
mínimo 120 horas, promovido por instituição reconhecida. 

1,0 (um) ponto por título sendo computados 
no máximo 02 (dois) títulos. 

Certificado ou comprovante de aprovação em Concurso Público 
para cargo docente, pedagógicos e de gestão. 

1,0 (um) ponto por título sendo computados 
no máximo 02 (dois) títulos. 

Certificado ou Atestado de conclusão de cursos e seminários de no 
mínimo 30h (trinta horas) no período de 01/11/2015 a 31/10/2018, 
na área específica de atuação e para prática na Educação Básica. 

 
0,25 por certificado até no máximo 1,0 ponto 
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http://www.fema.edu.br/

