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GABINETE DO PREFEITO 

 

 
EDITAL Nº 14/2019 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR 
 

A Prefeitura de Almenara, por seu representante legal, Prefeito Ademir Costa 
Gobira, torna público que contratará Professor PEBIII Português Habilitado, para 
atuação na Escola Municipal José Manoel da Silva, nos termos da Lei nº 1.093/2006, de 
16 de outubro de 2006 e alterações posteriores. 

Os critérios da classificação estão determinados pelo Decreto nº 152 de 27 de 
dezembro de 2018. Os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado 2019 para 
o cargo deverão comparecer à Escola Municipal José Manoel da Silva situada na 
Comunidade Prata na data e horário abaixo especificados. 
 

FUNÇÃO LOCAL VAGAS REGIME E 
PERIODO 

CARGA HORARIA QUALIFICAÇÃO 

 
 

 
Professor 

PEBIII 
Português 

 
 
 

Escola 
Municipal 

José 
Manoel da 

Silva 

 
 
 

01 

 
 

 
Contrato 

Temporário 
 

de 27/02/2019 
à 31/12/2018 

 
 

 
 
 

16 aulas semanais 
 

 

 
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 
freqüentando 
qualquer período, 
exceto nos três 
últimos, de curso 
de licenciatura 
plena específica. 
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GABINETE DO PREFEITO 

 

 
Data da divulgação 

Comparecimento para entrega de documentação e 
aceitação da vaga 

 
 

22/02/2019 

 
27/02/2019 

 
Horário: 07h 

 
ATENÇÃO: O candidato deverá apresentar-se pessoalmente, munido de originais e 
cópias dos documentos abaixo relacionados:  
 

• comprovante de inscrição do Cadastro de Reserva 2019 da Secretaria Municipal 
de Educação,  

• comprovante de escolaridade,  
• contagem de tempo de serviço público no cargo e no município na Rede 

Municipal de Ensino de Almenara,  
• do RG (ou documento de identidade oficial com foto),  
• CPF,  
• Título de Eleitor,  
• último comprovante de votação,  
• certificado reservista (se do sexo masculino),  
• comprovante de residência,  
• comprovante(s) de escolaridade,  
• atestado médico admissional atual,  
• declaração de não estar cumprindo por inidoneidade aplicada por qualquer 

órgão público federal, estadual ou municipal,  
• declaração por não ter sido demitido a bem do serviço público e  
• declaração de que o tempo declarado no processo de inscrição não foi 

utilizado para aposentadoria voluntária ou compulsória.  
 
A não apresentação de qualquer documento acima relacionado (original e cópia) 
implicará na desclassificação do candidato. 
Após confirmação de ocupação de vaga, o candidato deverá apresentar-se 
pessoalmente no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação 
para assinatura do contrato no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O não 
comparecimento no Setor de Recursos Humanos para assinatura do contrato 
acarretará o cancelamento do edital.  

 
Almenara, 22 de fevereiro de 2019. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


