
 
 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG 
EDITAL Nº 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 

 
 
O MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, no uso de suas atribuições e, em atendimento ao Edital nº 04 de 10 de 
dezembro de 2021,  torna pública a retificação da convocação para avaliação de títulos, de caráter classificatório, 
para o cargo de Secretário Escolar I, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 
 
ONDE SE LÊ:  
2.9 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados no quadro de títulos serão aceitos somente os 
certificados/declarações acompanhados obrigatoriamente do Histórico Escolar e que constem a carga horária do 
curso. 
2.11 Na impossibilidade do envio do diploma e/ou certificado, o candidato poderá apresentar declaração expedida 
por instituição de ensino que demonstre, de forma inequívoca, a conclusão do curso de pósgraduação (lato e/ou 
stricto sensu) e a obtenção do título. A certidão/declaração deverá vir acompanhada do histórico escolar do curso 
ao qual se refere. 
2.16 Não será considerado o título de graduação ou pós-graduação quando este for requisito exigido para o 
exercício do respectivo cargo, bem como outros títulos de formação, tais como: língua inglesa, língua espanhola, 
informática, entre outros. 
 
LEIA-SE:  
2.9 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados no quadro de títulos serão aceitos somente os 
certificados/declarações que constem a carga horária do curso. 
2.11 Na impossibilidade do envio do diploma e/ou certificado, o candidato poderá apresentar declaração expedida 
por instituição de ensino que demonstre, de forma inequívoca, a conclusão do curso de Qualificação, com a 
indicação da carga horária e da área a que pertence o curso. 
2.16 Não será considerado como título certificados de cursos de língua inglesa, língua espanhola, informática, 
entre outros. 
 
Permacem alteradas as demais disposições do edital de convocação para a avaliação de títulos. 
 
Registra-se, publique-se e cumpra-se,  
JUIZ DE FORA/MG, 25 de agosto de 2022.  
 

Margarida Salomão 
PREFEITA DE JUIZ DE FORA 

Rogério Freitas 
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS 


