
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES 
CONCURSO PÚBLICO N. 01/2022 

EDITAL N. 12/2023 – RETIFICA QUADRO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E ANEXO I - 
CRONOGRAMA 

1 

O MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES, Estado de Goiás, com sede na Av. João Ferreira da Cunha, nº 631, 
Centro, em Mossâmedes, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no registro no 
CNPJ/MF nº 02.267.698/0001-31, por meio da Comissão Especial do Concurso Público - CECP, designada 
pelo Decreto n. 51/2022, de 06 de setembro de 2022, torna pública a retificação do Edital n. 01/2022 e 
do Anexo I – Cronogama, para incluir e alterar datas de eventos. 

1 Retifica-se no ítem 12.1 do Edital n. 01/2022, de 16 de setembro de 2022, o Quadro de Avaliação de Títulos, 
que passa a ter a seguinte redação: 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

Títulos Valor 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Diploma ou habilitação legal equivalente de conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu, em nível de Doutorado (na área em que 
concorre), obtido até a data de entrega dos Títulos, até o limite de 1 
(um) diploma. 

5,0 5,0 

Diploma ou habilitação legal equivalente de conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu, em nível de MESTRADO (na área em 
que concorre), obtido até a data da entrega dos Títulos, até o limite de 1 
(um) diploma. 

3,0 3,0 

Certificado de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 horas (na área em 
que concorre), obtido até a data de entrega dos títulos, até o limite de 
2 (dois) certificados. 

1,0 2,0 

Valor máximo de pontos - 10,0 

2 Retifica-se o Anexo I – Cronograma, para incluir e alterar datas de eventos. 

3 Integra esse Edital  o Anexo I – Cronograma, retificado. 

4 O presente edital e o anexo encontram-se publicados nos sítios www.aroeira.org.br e 
mosssamedes.gov.gov.br. 

MOSSÂMEDES-GO, em 03 de janeiro de 2023. 

Antônio	Ferreira	da	Cunha	
Presidente da CECP 


