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ERRATA Nº 01/2018 – ANEXO VI – AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Luís Correia DIVULGA as 

seguintes modificações, que passam a fazer parte do Edital, tal qual abaixo disposto: 

 

Modificação I – Anexo VI 

 

a) Título 

Onde se lê: ANEXO VI – DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS (PARA OS CARGOS DE PROFESSOR E CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE) 

Leia-se: ANEXO VI – DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS (SOMENTE PARA OS CARGOS DE PROFESSOR) 

b) Item 01 

Onde se lê: 

1 – A avaliação de títulos terá caráter classificatório e serão convocados para a entrega de títulos OS CANDIDATOS 

AOS CARGOS DE PROFESSOR e os CANDIDATOS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE os 

APROVADOS em sua totalidade e os CLASSIFICADOS em até 02 (duas) vezes o número de vagas oferecidas neste 

edital para o cargo, considerando os critérios de desempates previstos para a última posição de classificação, 

mesmo que haja notas idênticas. Para os demais cargos, o certame se define com a aprovação na prova objetiva. 

Leia-se: 

1 – A avaliação de títulos terá caráter classificatório e serão convocados para a entrega de títulos OS CANDIDATOS 

AOS CARGOS DE PROFESSOR os APROVADOS em sua totalidade e os CLASSIFICADOS em até 02 (duas) vezes o 

número de vagas oferecidas neste edital para o cargo, considerando os critérios de desempates previstos para a 

última posição de classificação, mesmo que haja notas idênticas. Para os demais cargos, o certame se define com 

a aprovação na prova objetiva. 

c) Item 05 

Exclui-se o primeiro quadro apresentado (referente a Cargos da área de saúde). 

 

 

Sem mais para o momento e certos da compreensão e colaboração dos candidatos. 

 

E-mail oficial: ima.luiscorreia2018@outlook.com  
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