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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 01/2021 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 02/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Rio Branco - MT e a Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2021, no uso 

de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO, a necessidade de retificação de determinadas 

informações no Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº. 

01/2021 da Prefeitura Municipal de Rio Branco - MT, amparados 

conforme o disposto no Item 18.5, objetivando maior clareza nas 

informações. 

 

RESOLVEM: 

 

1º - RETIFICAR O ITEM 10.3.3. Os títulos não são cumulativos, e serão 

computados pontos a um único título, sendo considerado o de maior pontuação de 

acordo com as alíneas “a", "b" e "c", do item 10.3.1. Somente serão considerados os títulos que tiverem 

correlação com a respectiva área de atuação. 

 Leia – se: Os títulos não são cumulativos, e serão computados pontos a um único 

título, sendo considerado o de maior pontuação. Somente serão considerados os títulos que tiverem 

correlação com a respectiva área de atuação. 

2º RETIFICAR O ITEM 10.3.4. A comprovação dos títulos far-se-á com a 

apresentação de original ou de fotocópia nítida devidamente autenticada em cartório, frente e verso, de 

certificados ou diplomas oficiais, expedidos por instituição oficial de ensino devidamente reconhecida, 

juntamente com o Requerimento de Pontuação de Títulos devidamente assinado, assinatura esta, idêntica 

ao documento de identificação, conforme o modelo do ANEXO VII deste edital. 

ANEXO VII 
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ANEXO VII 
 

TÍTULOS 

REQUERIMENTO 

Requerente: ___________________________________________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________Código do cargo: ________________ 

N.º RG: ___________________________________N.º CPF: _____________________________________________ 

 Requeiro a atribuição da pontuação de _______ (_______________) pontos; referente ao título constante do Item 10.3.1. do 

Edital n. 01/2021; para fins de classificação no Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Rio Branco - MT.  

 

(Obs.: Os títulos constantes, não são cumulativos entre si; sendo considerado somente o de maior pontuação. Só serão 
considerados os títulos que tiverem correlação com a respectiva área de atuação do cargo.) 
 

 Nestes termos peço deferimento. 

 

___________________________/MT;  ______  de ________________ de 20___. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

 

Obs. Assinatura esta idêntica ao documento de identificação do candidato 

 

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Em cumprimento ao item 10.3.1. do Edital de Processo Seletivo n. 01/2021 da Prefeitura Municipal de Rio Branco – MT. 

 

   

           Deferimos o requerimento; atribuindo-lhe _____(________) pontos; 

       

           Deferimos parcialmente o requerimento; atribuindo-lhe _____(________) pontos; 

 

          Indeferimos o requerimento. 

 

_________________________  ______________________________    _______________________________ 

           Presidente da Comissão                                             Membro Comissão                                            Membro Comissão   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio Branco – MT, 24 de  Fevereiro  de 2021 
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