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DECRETO Nº. 368 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 

FICA ALTERADO E INCLUIDO  
REDAÇÃO NO DECRETO 296 
 DE 15 DE SETMBRO DE 2015. 

 
 
   O Prefeito Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com o art. 56 inciso IV da Lei Orgânica do Município de 
Capão da Canoa: 

DECRETA 
 
Art. 1º - Fica incluída a letra C no artigo 7° item II,e incluído o §4°, no artigo 11, 
alterada a tabela I,e alterado §7° do artigo 12 , no  do Decreto 296 de 15 de setembro de 
2015, com a seguinte redação: 

“Art. 7 – (...) 
 c)  CTPS para área privada,com carga horária anotada ou quando não 
anotada  apresentar juntamente declaração do empregador comprovando a 
mesma. 
 

Art. 11- (...) 
  §4°- Não será homologado a inscrição do candidato que tenha sido destituído da 
função, abandonado, demitido por violação do contrato ou normas do edital anterior, ou 
mediante comunicação motivada, ou por decisão judicial, contado do ato até 12(doze) 
meses após a ocorrência, quando a Lei não fixar prazo diverso. 
 
 Art. 12 – (...) 

TABELA I 
Titulação Pontuação 
01- Ensino Fundamental Completo 04 (quatro) ponto 
02 – Ensino Médio Completo 06 (seis) pontos 
03 – Graduação em Curso 05 (cinco) pontos 
04 – Graduação  15 (quinze) pontos 
05 – Especialização (curso específico do cargo ou 
profissionalizante não exigido para exercício do cargo) 
no máximo 02(dois). 

05 (cinco) pontos 

06-Especialização( pós- graduação)acima de 360 horas 10 (dez) pontos 
07 – Mestrado na área 20 (vinte) pontos 
08 – Doutorado na área 30 (trinta) pontos 
09- Experiências comprovadas no cargo pretendido, 
com carga horária definida. 
- CTPS para área privada,com carga horária 
anotada ou quando não anotada  apresentar 
juntamente declaração do empregador comprovando a 
mesma; 
 

0,5 (meio) ponto por mês de 
exercício comprovado no cargo 
pretendido para carga horária de 
até 24(vinte e quatro) horas 
semanais; 
 
01 (um) ponto por mês de 
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 - Certidão, atestado ou declaração para área 
pública.Com declaração de carga horária quando não 
pertencer a este Município. 
 
 (Original e cópia) 

exercício comprovado no cargo 
pretendido para carga hora 
acima de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais. 
 
- A soma dos pontos de 
experiência fica limitada ao 
máximo de 60(sessenta) pontos. 

 
§ 7°- certificados de conclusão em cursos de especialização profissional, graduação, pós 
– graduação, mestrado ou doutorado realizados em outro país com apresentação em 
língua estrangeira deve ser devidamente traduzido para língua nacional portuguesa 
conforme Lei 9.394 /96. 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Capão da Canoa, 20 de novembro de 2015. 
 
Registre-se e publique-se. 
 
 
 

VALDOMIRO DE MATOS NOVASKI, 
                                   Prefeito Municipal 
 
 
ADALBERTO LUIZ MAGRIN 
  Secretario de Administração     
         

Procuradoria. 


