
 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCARANA 
EDITAL Nº 002/2020 - RETIFICAÇÃO Nº 01 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 
 

Retifica o item 10.12 com relação 
à experiência profissional da prova 
de títulos do Concurso Público 
aberto pelo Edital n º 001/2020. 
 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO – CEC, nomeada pelo Decreto nº 286/2019, no uso de suas 
atribuições legais junto ao Concurso Público para provimento de vagas do quadro do Magistério da AME – 
Autarquia Municipal de Educação, do Município de Apucarana, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICA a 
presente RETIFICAÇÃO:  
 

1. RETIFICA-SE o item 10.12 com relação à prova de títulos do Concurso Público aberto pelo Edital nº 
001/2020, acrescentando-se os seguintes subitens, conforme segue: 

“10.12 ... 

... 

10.12.1 Para fins de cômputo da experiência profissional, por ano completo considera-se a 
somatória de 12 (doze) meses de tempo de trabalho, sequenciais ou não, podendo ser somadas 
experiências em vínculos de trabalho diversos, relacionados ao cargo pretendido. 

10.12.2 As frações de tempo das experiências profissionais serão somadas e, ao final, se o valor 
resultar em fração igual ou superior a 6 (seis) meses haverá o arredondamento para um ano.  

10.12.3 Todo documento apresentado para fins de comprovação de experiência profissional 
deverá conter o período de início e de término do trabalho realizado.  

10.12.4 O tempo de serviço em estágios de aprendizagem, em atividades voluntárias e em cargos 
comissionados não será aceito e não deverá ser informado.  

10.12.5 Não será computado como experiência profissional o tempo de serviço prestado 
simultaneamente a serviço cujo tempo já tenha sido computado.” 

 
2. Permanecem inalterados os demais itens e anexos do Edital de Abertura nº 001/2020. 
 

Apucarana, 04 de fevereiro de 2020. 
  
 

Elida Lusia Fenato 
Presidente da Comissão Especial de Concurso - CEC 

 
Sandra Andreia Mincachi da Silva 

Membro da Comissão Especial de Concurso – CEC 
 

  Michele Yuri Pires de Camargo Possebom. 
Membro da Comissão Especial de Concurso - CEC 


