EDITAL Nº 001/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO

JOSÉ ALFREDO MACHADO, Prefeito Municipal de Capela de
Santana/RS, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os interessados em
assumir contratação emergencial para os cargos de Professores de Séries
Iniciais e Cadastro Reserva para Professores de área: Educação Física,
Educação Artística, Matemática, História, Geografia e Inglês, conforme Lei
Municipal nº1.958/2019, a apresentarem-se junto ao Protocolo da Prefeitura de
Capela de Santana, sito à Av. Cel. Orestes Lucas, nº 2335, Centro, Capela de
Santana, obedecendo aos seguintes critérios:

Requisitos para Provimento:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Disponibilidade de carga horária de 22 horas semanais:
c) Habilitação legal para o exercício do cargo.
Vagas: 2 (duas) - professores séries iniciais e Cadastro Reserva.
1 (uma) – Disciplina Ciências e Cadastro reserva
Cadastro Reserva – Educação Física, Educação Artística, Matemática,
História, Geografia e Inglês.
Documentação:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Carteira de Identidade;
CPF;
Título de Eleitor e quitação eleitoral;
Certificado de Reservista (masculino);
Currículo;
Documentos que comprovem a formação na área de Magistério ou
curso superior na área pleiteada, ou apresentação de atestado com

frequência em curso superior na área, cursando no mínimo o 2º
semestre.
A documentação poderá ser apresentada através de cópia autenticada.

g) Remuneração: R$ 1.297,56 (um mil duzentos e noventa e sete reais e
cinquenta e seis centavos).
h) Período de contratação: 20/02/2019 até final do ano letivo para as
contratações de imediato e aos cadastros reservas.
i) Lotação: Secretaria Municipal da Educação.
Período de Inscrição: De 13/02/2019 até 19/02/2019, horário das
07:30 as 13:30.
Critérios de Seleção: Perfil Profissional que será analisado através
de currículo e documentação.
Experiência em sala de aula:
2 anos -1 ponto.
3 anos – 1,5 ponto.
4anos – 2 pontos.
5 anos – 2,5 pontos.
6 anos – 3 pontos
7 anos – 3,5 pontos.
8 anos – 4 pontos.
Gabinete do Prefeito Municipal de Capela de Santana, 08 de fevereiro
de 2019.

Registre-se e Publique-se

José Machado de Oliveira
Secretário Municipal da Administração

José Alfredo Machado
Prefeito Municipal

