PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA
CEP: 12630-000 — Estado de São Paulo
EDITAL 009 – CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES PARA ENTREGA DE TÍTULOS
EDSON MENDES MOTA, Prefeito do Município de Cachoeira Paulista, no uso de suas
atribuições legais, torna PÚBLICO a Convocação de Professores para Entrega de
Títulos de acordo com os itens do Edital:
3.1.2.5 A Prova de Títulos terá caráter classificatório e consistirá na pontuação dos
cursos, conforme item 3.1.2.6.
3.1.2.6 Os cursos serão pontuados conforme o grau de especialização, sendo 5 (cinco)
pontos para o titulo de Doutor, 3 (três) pontos para o título de Mestre e 2 (dois) pontos
para o curso de Especialização em nível de Pós Graduação com carga horária mínima
de 360 (trezentos e sessenta) horas, até o limite de 10 (dez) pontos.
9.5 Os docentes classificados na Prova Objetiva deverão entregar os títulos no dia
26/02/2018, conforme cronograma, na Secretaria Municipal de Educação, localizada à
Rua Bernadino de Campos, 103 – Centro – Cachoeira Paulista, das 9 às 16 h.
Ficam convocados os candidatos aos cargos de Professor I, Professor de Educação
Artística PII e Professor de Educação Física PII, aprovados na prova do dia 18 de
fevereiro de 2018, para entrega de Títulos nos termos dos itens acima.
A entrega será em ordem alfabética, como segue.
Nomes iniciados com as letras:
A – 9 horas
B e C – 10 horas
D, E e F – 11 horas
G, H, I e J – 12 horas
K, L e M – 13 horas
N, O, P e Q – 14 horas
R, S e T – 15 horas
U, V, X, Y, W e Z – 16 horas
Os candidatos devem comparecer conforme horários acima para facilitar o fluxo devido
ao grande número e exiguidade de espaço.
As entregas de Títulos poderão ser feitas por procuradores dos candidatos, desde que
a procuração tenha firma reconhecida.
As cópias dos Títulos deverão estar autenticadas

Cachoeira Paulista, 23 de fevereiro de 2018

EDSON MENDES MOTA
Prefeito Municipal

1

