
 
RETIFICAÇÃO N°01 AO EDITAL 001/2016 

ONDE SE LÊ: 

3.2.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas exclusivamente pela 

internet, no endereço eletrônico da Universidade de Rio Verde, www.unirv.edu.br, e 

através de link no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Rio Verde, 

www.rioverdegoias.com.br, e no horário compreendido entre 08h00 do dia 

29/02/2016 até 23h59 do dia 21/03/2016, considerando-se como horário oficial o de 

Brasília/DF. 

 9.7. Receberão nota zero na redação os candidatos que não escreverem sobre o tema 

(ou temas) proposto(s) na prova, aqueles que escreverem com letra ilegível ou que 

apresentarem total incoerência no desenvolvimento do texto. 

 

10.2. QUADRO III 

RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 

CÓDIGO TÍTULO / DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

DE CADA 

TÍTULO 

PONTUA 

ÇÃO 

MÁXIMA 

A Diploma/certificado de conclusão de doutorado ou 

declaração de conclusão de doutorado, desde que esta 

última esteja acompanhada de histórico escolar, na 

área específica para a qual concorre. 

2 2 

B Diploma/certificado de conclusão de mestrado ou 

declaração de conclusão de mestrado, desde que esta 

última esteja acompanhada de histórico escolar, na 

área específica para a qual concorre. 

1 1 

C Diploma/certificado de conclusão de especialização 

lato sensu ou declaração de conclusão de 

especialização lato sensu, desde que esta última 

esteja acompanhada de histórico escolar, na área 

específica para a qual concorre. 

05 (por 

especialização

, 

considerando-

se até duas 

especializaçõe

s) 

0,5 

TOTAL  MÁXIMO DE PONTOS 4,0 

 

 

LEIA-SE: 

3.2.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas exclusivamente pela 

http://www.unirv.edu.br/
http://www.rioverdegoias.com.br/


 
internet, no endereço eletrônico da Universidade de Rio Verde, www.unirv.edu.br, e 

através de link no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Rio Verde, 

www.rioverde.go.gov.br e no horário compreendido entre 08h00 do dia 29/02/2016 

até 23h59 do dia 21/03/2016, considerando-se como horário oficial o de Brasília/DF. 

 

10.2. QUADRO III 

RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 

CÓDIGO TÍTULO / DESCRIÇÃO PONTUAÇ

ÃO DE 

CADA 

TÍTULO 

PONTU

A ÇÃO 

MÁXIM

A A Diploma/certificado de conclusão de doutorado ou 

declaração de conclusão de doutorado, desde que esta 

última esteja acompanhada de histórico escolar, na 

área específica para a qual concorre. 

2 2 

B Diploma/certificado de conclusão de mestrado ou 

declaração de conclusão de mestrado, desde que esta 

última esteja acompanhada de histórico escolar, na 

área específica para a qual concorre. 

1 1 

C Diploma/certificado de conclusão de 

especialização lato sensu ou declaração de 

conclusão de especialização lato sensu, desde que 

esta última esteja acompanhada de histórico escolar, 

na área específica para a qual concorre. 

05 (por 

especialização

, 

considerando-

se até duas 

especializaçõe

s) 

1,0 

TOTAL  MÁXIMO DE PONTOS 4,0 

 

9.7. A redação consistirá na elaboração de um texto dissertativo e/ou descritivo sobre 

tema(s) formulado pela Comissão. O texto da redação deverá ter extensão mínima de 

20 (vinte) linhas e máxima de 35 (trinta e cinco) linhas. Receberão nota zero na 

redação os candidatos que não escreverem sobre o tema (ou temas) proposto(s) na 

prova, aqueles que escreverem com letra ilegível, que apresentarem total incoerência 

no desenvolvimento do texto ou constatação de identificação de quaisquer sinais de 

identificação em local indevido. 

  Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

Rio Verde-GO, 26 de janeiro de 2016.   

http://www.unirv.edu.br/
http://www.rioverde.go.gov.br/

