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GABINETE DO PREFEITO 

 

 
EDITAL 001/2018 

 
 

2ª  RETIFICAÇÃO 
 
 
 

Retificar o Edital nº 001/2018, INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO NO CADASTRO 

TEMPORÁRIO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 

FUNÇÃO PÚBLICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO publicado em 11 de janeiro de 

2018, referente ao item III, página nº 01:  

 

• Devido à necessidade de inserção de cada disciplina que compõe a Base Nacional 

Comum, as inscrições para o cargo de Professor PEBIII serão canceladas e todos os 

candidatos que efetuaram a inscrição, terão a oportunidade de realizar novas inscrições 

e inserir a contagem de tempo. 

• Cada candidato poderá fazer até 03 (três) inscrições. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

III – PROFESSOR PEB (III) – para atuação nos anos finais do ensino Fundamental (6º 

ao 9º ano) como Regente de Aulas, preenchendo-se os seguintes requisitos: 

a) Candidato portador de Licenciatura Plena específica no conteúdo da designação ou 

Licenciatura em Educação do Campo para os professores do Campo. 

b) Candidato portador de Licenciatura Curta específica no conteúdo da designação. 

c) Candidato matriculado e frequentando um dos três últimos períodos do curso de 

Licenciatura Plena específica. 

d) Candidato matriculado e frequentando qualquer período, exceto nos três últimos, de 

curso de licenciatura plena específica. 

 
LEIA-SE: 
 
III – PROFESSOR PEB (III) – para atuação nos anos finais do ensino Fundamental (6º 

ao 9º ano) como Regente de Aulas das disciplinas MATEMÁTICA, LÍNGUA 

PORTUGUESA, LÍNGUA INGLESA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, CIÊNCIAS, 

EDUCAÇÃO FÍSICA e ARTES, preenchendo-se os seguintes requisitos: 
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a) Candidato portador de Licenciatura Plena específica no conteúdo da designação ou 

Licenciatura em Educação do Campo para os professores do Campo. 

 

b) Candidato portador de Licenciatura Curta específica no conteúdo da designação. 

 
c) Candidato matriculado e frequentando um dos três últimos períodos do curso de 

Licenciatura Plena específica. 

 
d) Candidato matriculado e frequentando qualquer período, exceto nos três últimos, de 

curso de licenciatura plena específica. 

 

Almenara, 17 de janeiro de 2018. 
 

 

 


