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3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019, DE 30 DE MARÇO DE 2019 

 

O Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias Hidrográficas da 

Região dos Lagos, Rio São João e Zona Costeira – CILSJ, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a retificação ao Edital nº 01/2019, de 30 de março de 2019, cuja à 

alteração está a seguir elencada:  

 

ONDE SE LÊ: 

 

“(...) 

9.2 – Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 

 

ALÍNEA TÍTULOS VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO 

 

COMPROVANTE 

A 

Mestrado e/ou 

Doutorado, 

concluído até a 

data de 

apresentação dos 

títulos, desde que 

relacionados à área 

do cargo 

concorrido. 

 

3,0 3,0 

Cópia autenticada do 

diploma devidamente 

registrado ou da 

declaração de conclusão 

de curso, acompanhado 

da cópia autenticada do 

respectivo Histórico 

Escolar. 

B 

Pós Graduação 

Lato Sensu 

(especialização) 

com carga horária 

mínima de 360 

horas, concluído 

até a data de 

apresentação dos 

títulos, relacionada 

à área do cargo 

concorrido. 

2,0 4,0 

Cópia autenticada do 

Certificado, Certidão ou 

Declaração de conclusão 

do Curso, indicando o 

número de horas e 

período de realização do 

curso. No caso de 

Declaração de conclusão 

de curso, esta deve vir 

acompanhada da cópia 

autenticada do respectivo 

Histórico Escolar. 

 

C  

Experiência 

profissional 

comprovada dos 

últimos 3 anos de 

atuação em gestão 

de recursos 

hídricos, e gestão 

de projetos 

1,0 3,0 

Carteira de trabalho, 

Declaração autenticada 

do contratante, ou da 

Instituição na qual 

trabalhou com gestão de 

recursos hídricos e 

projetos públicos e/ou 

privados em gestão de 
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públicos e/ou 

privados em gestão 

de recursos 

hídricos. 

 

recursos hídricos.  

 

(...)".  

 

LEIA-SE: 

 

"(...) 

9.2 – Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 

 

ALÍNEA TÍTULOS VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO 

 

COMPROVANTE 

A 

Doutorado, 

concluído até a 

data de 

apresentação dos 

títulos, desde que 

relacionados à área 

do cargo 

concorrido. 

 

4,0 4,0 

Cópia autenticada do 

diploma devidamente 

registrado ou da 

declaração de conclusão 

de curso, acompanhado 

da cópia autenticada do 

respectivo Histórico 

Escolar. 

B 

Mestrado, 

concluído até a 

data de 

apresentação dos 

títulos, desde que 

relacionados à área 

do cargo 

concorrido. 

 

3,0 3,0 

Cópia autenticada do 

diploma devidamente 

registrado ou da 

declaração de conclusão 

de curso, acompanhado 

da cópia autenticada do 

respectivo Histórico 

Escolar. 

C 

Pós Graduação 

Lato Sensu 

(especialização) 

com carga horária 

mínima de 360 

horas, concluído 

até a data de 

apresentação dos 

títulos, relacionada 

à área do cargo 

concorrido. 

2,0 4,0 

Cópia autenticada do 

Certificado, Certidão ou 

Declaração de conclusão 

do Curso, indicando o 

número de horas e 

período de realização do 

curso. No caso de 

Declaração de conclusão 

de curso, esta deve vir 

acompanhada da cópia 

autenticada do respectivo 

Histórico Escolar. 
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D  

Experiência 

profissional 

comprovada dos 

últimos 3 anos de 

atuação em gestão 

de recursos 

hídricos, e gestão 

de projetos 

públicos e/ou 

privados em gestão 

de recursos 

hídricos. 

 

1,0 3,0 

Carteira de trabalho, 

Declaração autenticada 

do contratante, ou da 

Instituição na qual 

trabalhou com gestão de 

recursos hídricos e 

projetos públicos e/ou 

privados em gestão de 

recursos hídricos.  

 

 (...)".  

 

São Pedro da Aldeia, 26 de abril de 2019.  

 

 

ADRIANA MIGUEL SAAD 

Secretária Executiva 
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