
 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATOS 

TEMPORÁRIOS E  
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

Edital Nº 002/2018 
RETIFICAÇÃO Nº 01 

 
Onde se lê: 
 
10 - DA ANÁLISE DE TÍTULOS  

  

10.1   - O candidato deverá entregar cópias autenticadas dos seus títulos (cópias dos 

originais, que deverão ser autenticadas em Cartório de Títulos e Documentos ou 

apresentação do original e cópia para autenticação da mesma), no dia da aplicação da prova 

de conhecimentos, após a realização da mesma, protocolando-os junto à Organização do 

Processo Seletivo, para que sejam analisados e pontuados e, após somada a pontuação da 

avaliação de títulos à pontuação final da prova objetiva, resultarem na pontuação para a 

Classificação Final do candidato no certame.   

 
10.2 - Os candidatos ao exercício da função de Professor não eliminados na prova de 

conhecimentos, até 3 (três) vezes o número de vagas para cada função ou os 3 

primeiros classificados quando houver somente Cadastro de Reserva, conforme a 

classificação obtida no Resultado Final da Prova de Conhecimentos e a Convocação dos 
Classificados para a Análise de Títulos a serem divulgados, terão seus títulos analisados 

pela banca do certame. 

 

10.2.1 - Os candidatos convocados deverão entregar seus títulos no horário, dia e no local 

da realização da prova Objetiva de Conhecimentos (terça-feira, 15/01/2019). Somente 

os candidatos que obtenham classificação após a realização da prova Objetiva de 

Conhecimentos conforme o item anterior, serão considerados classificados para a Análise 

de Títulos e terão seus títulos analisados. 

 



 
 

15/01/2019 Aplicação da Prova Objetiva de Conhecimentos 19 horas Diversos Locais (verificar no CCI) – www.selecon.org.br 

15/01/2019 
Divulgação do gabarito da prova objetiva e dos cadernos de 
questões da prova objetiva aplicada 

a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

16/01/2019 
Recurso contra o gabarito da prova objetiva e contra as 
questões da prova aplicada 

 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

21/01/2019 

Resultado do recurso contra o gabarito da prova objetiva e 
das questões da prova aplicada. 
Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva aplicada. 
Divulgação da imagem do cartão resposta do candidato. 

a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

22/01/2019 Divulgação do Resultado Preliminar da prova objetiva a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

23/01/2019 Recurso ao Resultado Preliminar da prova objetiva  
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 
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21/01/2019 
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar da prova 
objetiva, Resultado Final da prova objetiva, Resultado 
Preliminar dos Classificados para Análise de títulos 

a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

22/01/2019 Resultado Preliminar da Análise de Títulos a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

23/01/2019 Recurso ao Resultado Preliminar da Análise de Títulos  
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

24/01/2019 
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar da Análise de 
Títulos, Resultado Final da Análise de Títulos 

a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

25/01/2019 Resultado Preliminar do Processo Seletivo  a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

28/01/2019 Recurso ao Resultado Preliminar do Processo Seletivo  
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

 
29/01/2019 

 
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar do Processo 
Seletivo, Resultado Final do Processo Seletivo.  

 
a partir das 19h 

 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

30/01/2019 a  
11/02/2019 

 Edital de Convocação para a Admissão/Contratação dos 
candidatos aprovados. Admissão/Contratação dos 
candidatos convocados, de acordo com a classificação 
obtida no Processo Seletivo 

das 8h às 17h 
 
Na Secretaria Municipal de Educação de São José dos Quatro Marcos 
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Leia-se: 
 
10- DA ANÁLISE DE TÍTULOS  

  

10.1   - O candidato deverá entregar cópia(s) do(s) seu(s) título(s) (que deverá(ão) ter a(s) 

autenticidade(s) atestada(s) pela Organização do certame através da apresentação do(s) 

original(is)), no dia da aplicação da prova de conhecimentos, logo após a realização da 

mesma, protocolando-o(s) junto à Organização do Processo Seletivo, para que seja(m) 

analisado(s) e pontuado(s) e, após somada a pontuação da avaliação de títulos à pontuação 

final da prova objetiva, resultarem na pontuação para a Classificação Final do candidato no 

certame.   

 
10.2 - Os candidatos ao exercício da função de Professor não eliminados na prova de 

conhecimentos, até 3 (três) vezes o número de vagas para cada função ou os 3 

primeiros classificados quando houver somente Cadastro de Reserva, conforme a 

classificação obtida no Resultado Final da Prova de Conhecimentos e o Resultado dos 

Classificados para a Análise de Títulos a serem divulgados, serão considerados aptos à 

Análise de Títulos entregues conforme o item anterior. 

 

10.2.1 - Somente os candidatos que obtenham classificação após a realização da prova 

Objetiva de Conhecimentos conforme o item anterior, serão considerados classificados para 

a Análise de Títulos e terão seus títulos analisados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15/01/2019 
Aplicação da Prova Objetiva de Conhecimentos e Entrega dos 
Títulos 

19 horas Local (verificar no CCI) – www.selecon.org.br 

15/01/2019 
Divulgação do gabarito da prova objetiva e dos cadernos de 
questões da prova objetiva aplicada 

a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

16/01/2019 
Recurso contra o gabarito da prova objetiva e contra as 
questões da prova aplicada 

 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 
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     21/01/2019 

Resultado do recurso contra o gabarito da prova objetiva e 
das questões da prova aplicada. 
Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva aplicada. 
Divulgação da imagem do cartão resposta do candidato. 

a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

21/01/2019 Divulgação do Resultado Preliminar da prova objetiva a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

22/01/2019 Recurso ao Resultado Preliminar da prova objetiva  
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

23/01/2019 
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar da prova 
objetiva, Resultado Final da prova objetiva e Resultado dos 
Classificados para Análise de títulos 

a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

24/01/2019 Resultado Preliminar da Análise de Títulos a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

25/01/2019 Recurso ao Resultado Preliminar da Análise de Títulos  
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

28/01/2019 
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar da Análise de 
Títulos, Resultado Final da Análise de Títulos 

a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

29/01/2019 Resultado Preliminar do Processo Seletivo  a partir das 19h 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

30/01/2019 Recurso ao Resultado Preliminar do Processo Seletivo  
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 
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31/01/2019 

 
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar do Processo 
Seletivo, Resultado Final do Processo Seletivo.  

 
a partir das 19h 

 
No endereço eletrônico do INSTITUTO SELECON 
www.selecon.org.br 

01/02/2019 a  
11/02/2019 

 Edital de Convocação para a Admissão/Contratação dos 
candidatos aprovados. Admissão/Contratação dos 
candidatos convocados, de acordo com a classificação 
obtida no Processo Seletivo 

das 8h às 17h 
 
Na Secretaria Municipal de Educação de São José dos Quatro Marcos 
 

http://www.selecon.org.br/

