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CONCURSO PÚBLICO 

 

ERRATA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio da Secretaria Municipal de 

Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital n.º 

07/2021 de Convocação para Entrega de Títulos do Concurso Público para o cargo de 

ESPECIALISTA EM SAÚDE - PSICÓLOGO publicado no Diário Oficial do Município de 

Bauru no dia 20 (vinte) de janeiro de 2022, resolve RETIFICAR o item 17: 

 

ONDE SE LÊ: 
Título Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo 

Doutorado 

Diploma, Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de pós-graduação em nível 

de Doutorado, na área correlata ao concurso, 

devidamente reconhecido pelo órgão 

competente. 

4,0 pontos 4,0 pontos 

Mestrado 

Diploma, Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de pós-graduação em nível 

de Mestrado, em área correlata ao concurso, 

devidamente reconhecido pelo órgão 

competente. 

3,0 pontos 3,0 pontos 

Especialização/ 

Título de Especialista/ 

Residência/ 

Aprimoramento 

Diploma, Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de pós-graduação em nível 

de especialização - lato 

sensu/Residência/Aprimoramento com carga 

horária mínima de 360 horas/aula na em área 

correlata ao concurso, devidamente 

reconhecido pelo órgão competente. 

1,5 pontos 3,0 pontos 

 

 

LEIA-SE: 
Título Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo 

Doutorado 

Diploma, Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de pós-graduação em 

nível de Doutorado, e na área correlata ao 

concurso, devidamente reconhecido pelo 

órgão competente (MEC). 

4,0 pontos 4,0 pontos 

Mestrado 

Diploma, Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de pós-graduação em 

nível de Mestrado, e na área correlata ao 

concurso, devidamente reconhecido pelo 

órgão competente (MEC). 

3,0 pontos 3,0 pontos 

Especialização/ 

Título de Especialista/ 

Residência/ 

Aprimoramento 

Diploma, Certificado ou Declaração de 

conclusão de curso de pós-graduação em 

nível de especialização - lato 

sensu/Residência/Aprimoramento, com 

carga horária mínima de 360 horas/aula ou 

Título de Especialista e na área correlata ao 

concurso, devidamente reconhecido pelo 

órgão competente (MEC). 

1,0 ponto 3,0 pontos 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

   SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO                 

                             DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
 

  

2 

 

Bauru/SP, 25 de janeiro de 2022. 

A Comissão 


