
 

         
 

 

 ESTADO DE MINAS GERAIS 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA 

2º ADITIVO – ERRATA AO EDITAL Nº 001/2018 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa 
jurídica de direito público interno, neste ato representado por seu presidente, o Exmo. Sr 
Rodrigo Cabreira de Mattos, no uso de suas atribuições legais, torna público o 2º ADITIVO 
AO EDITAL 001/2018 DO CONCURSO PÚBLICO de provas e títulos, para o provimento de 
cargos efetivos, de Regime Estatutário, no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Juiz de 
Fora, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Municipal nº 8.710, de 31 
de julho de 1995, e demais legislações pertinentes e normas estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
Artigo 1º - Fica alterado o Anexo II, nos seguintes termos:  
 
I – ficam retificadas as redações das colunas “Comprovação” do título “Doutorado” nos 
quadros 1,2,3,4 e 5 da “PROVA DE TÍTULOS”:  
 

1. Cargos de Nível Superior: Assistente Técnico Legislativo - Analista na Área de Ciências 
Sociais e Políticas, Assistente Técnico Legislativo - Analista na Área de Educação e 
Cultura, Assistente Técnico Legislativo - Analista na Área de Meio Ambiente, Assistente 
Técnico Legislativo -Analista na Área de Política Urbana, Assistente Técnico Legislativo- 
Analista na Área de Saúde Pública. 

 
TÍTULO COMPROVAÇÃO VALOR DE 

CADA 
TÍTULO 

VALOR 
MÁXIMO 

Especialização Lato 
Sensu 

Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de especialização, devidamente 

registrado, com carga 
mínima de 360h, em qualquer área do 
conhecimento. Também será aceita a 

declaração de conclusão de 
especialização, desde que acompanhada 

do histórico escolar do 
curso. 

1,0 3,0 

Mestrado Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de Mestrado, devidamente 
registrado, em qualquer área de 

conhecimento. Também será aceita a 
declaração ou certificado de conclusão de 
mestrado desde que acompanhada da ata 
de defesa de dissertação/ histórico escolar 

2,0 2,0 

Doutorado Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de Doutorado devidamente 
registrado, em qualquer área de 

conhecimento. Também será aceita a 
declaração ou certificado de conclusão de 
doutorado desde que acompanhada da ata 
de defesa de dissertação/ histórico escolar. 

3,0 3,0 

Aprovação em 
Concurso Público 

Publicações oficiais dos resultados finais 
das instituições organizadoras dos 

concursos, no qual deverá constar nome e 
classificação do candidato em cargos de 

escolaridade de nível superior 

0,5 2,0 

TOTAL 10,00 
 



 

         
 

 

 
2. Cargos de Nível Superior: Assistente Técnico Legislativo- Administrador de Gestão em 
Recursos Humanos 
 
TÍTULO COMPROVAÇÃO VALOR DE 

CADA 
TÍTULO 

VALOR 
MÁXIMO 

Especialização Lato 
Sensu 

Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de especialização, devidamente 

registrado, com carga 
mínima de 360h, na área de 

Administração, Gestão de Recursos 
Humanos e Gestão Pública. Também será 

aceita a declaração de conclusão de 
especialização, desde que acompanhada 

do histórico escolar do 
curso. 

1,0 3,0 

Mestrado Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de Mestrado, devidamente 

registrado, na área de Administração, 
Gestão de Recursos Humanos e Gestão 

Pública. Também será aceita a declaração 
ou certificado de conclusão de mestrado 
desde que acompanhada da ata de defesa 

de dissertação/ histórico escolar 

2,0 2,0 

Doutorado Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de Doutorado devidamente 

registrado, na área de Administração, 
Gestão de Recursos Humanos e Gestão 

Pública. Também será aceita a declaração 
ou certificado de conclusão de doutorado 
desde que acompanhada da ata de defesa 

de dissertação/ histórico escolar. 

3,0 3,0 

Aprovação em 
Concurso Público 

Publicações oficiais dos resultados finais 
das instituições organizadoras dos 

concursos, no qual deverá constar nome e 
classificação do candidato em cargo 
privado de Administrador, Gestor de 
Recursos Humanos e gestor Público. 

0,5 2,0 

TOTAL 10,00 
 
3. Cargos de Nível Superior: Assistente Técnico Legislativo – Psicólogo 
 
TÍTULO COMPROVAÇÃO VALOR DE 

CADA 
TÍTULO 

VALOR 
MÁXIMO 

Especialização Lato 
Sensu 

Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de especialização, devidamente 

registrado, com carga 
mínima de 360h, na área de Psicologia, 

Administração, Gestão de Recursos 
Humanos e Gestão Pública. Também será 

aceita a declaração de conclusão de 
especialização, desde que acompanhada 

do histórico escolar do 
curso. 

1,0 3,0 

Mestrado Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de Mestrado, devidamente 
registrado, na área de Psicologia, 

2,0 2,0 



 

         
 

 

Administração, Gestão de Recursos 
Humanos e Gestão Pública. Também será 

aceita a declaração ou certificado de 
conclusão de mestrado desde que 
acompanhada da ata de defesa de 

dissertação/ histórico escolar 
Doutorado Certificado de Curso de pós-graduação em 

nível de Doutorado devidamente 
registrado, na área de Psicologia, 

Administração, Gestão de Recursos 
Humanos e Gestão Pública. Também será 

aceita a declaração ou certificado de 
conclusão de doutorado desde que 
acompanhada da ata de defesa de 

dissertação/ histórico escolar. 

3,0 3,0 

Aprovação em 
Concurso Público 

Publicações oficiais dos resultados finais 
das instituições organizadoras dos 

concursos, no qual deverá constar nome e 
classificação do candidato em cargo 

privativo de psicólogo. 

0,5 2,0 

TOTAL 10,00 
 
 
 
4. Cargos de Nível Superior: Assistente Técnico Legislativo – Redator/Revisor 
 
 
TÍTULO COMPROVAÇÃO VALOR DE 

CADA 
TÍTULO 

VALOR 
MÁXIMO 

Especialização Lato 
Sensu 

Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de especialização, devidamente 

registrado, com carga 
mínima de 360h, na área de Letras. 
Também será aceita a declaração de 

conclusão de especialização, desde que 
acompanhada do histórico escolar do 

curso. 

1,0 3,0 

Mestrado Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de Mestrado, devidamente 

registrado, na área de Letras. Também será 
aceita a declaração ou certificado de 

conclusão de mestrado desde que 
acompanhada da ata de defesa de 

dissertação/ histórico escolar 

2,0 2,0 

Doutorado Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de Doutorado devidamente 

registrado, na área de Letras. Também será 
aceita a declaração ou certificado de 
conclusão de doutorado desde que 
acompanhada da ata de defesa de 

dissertação/ histórico escolar. 

3,0 3,0 

Aprovação em 
Concurso Público 

Publicações oficiais dos resultados finais 
das instituições organizadoras dos 

concursos, no qual deverá constar nome e 
classificação do candidato em cargo 
privativo de graduação em Letras. 

0,5 2,0 

TOTAL 10,00 
 



 

         
 

 

 
5. Cargos de Nível Superior: Jornalista 
 
 
TÍTULO COMPROVAÇÃO VALOR DE 

CADA 
TÍTULO 

VALOR 
MÁXIMO 

Especialização Lato 
Sensu 

Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de especialização, devidamente 

registrado, com carga 
mínima de 360h, na área de Jornalismo ou 
Comunicação Social. Também será aceita 

a declaração de conclusão de 
especialização, desde que acompanhada 

do histórico escolar do 
curso. 

1,0 3,0 

Mestrado Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de Mestrado, devidamente 

registrado, na área de Jornalismo ou 
Comunicação Social. Também será aceita 
a declaração ou certificado de conclusão 
de mestrado desde que acompanhada da 
ata de defesa de dissertação/ histórico 

escolar 

2,0 2,0 

Doutorado Certificado de Curso de pós-graduação em 
nível de Doutorado devidamente 

registrado, na área de Jornalismo ou 
Comunicação Social. Também será aceita 
a declaração ou certificado de conclusão 

de doutorado desde que acompanhada da 
ata de defesa de dissertação/ histórico 

escolar. 

3,0 3,0 

Aprovação em 
Concurso Público 

Publicações oficiais dos resultados finais 
das instituições organizadoras dos 

concursos, no qual deverá constar nome e 
classificação do candidato em cargo 

privativo de Jornalismo ou Comunicação 
Social. 

0,5 2,0 

TOTAL 10,00 
 
Artigo 2º - O Edital consolidado com as alterações está disponível nos endereços 
eletrônicos www.consulpam.com.br e www.camarajf.mg.gov.br.  
 
Artigo 3º - Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital nº 001/2018. 
 

Juiz de Fora, 25 de abril de 2018. 
 

RODRIGO CABREIRA DE MATTOS 
Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora  

 

http://www.consulpam.com.br/
http://www.camarajf.mg.gov.br/

