Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de
professores para o Município de Nazária-PI.
A Prefeitura Municipal de Nazária – Estado Do Piauí, torna público o Edital
001/2021 que constitui o Processo Seletivo Simplificado para contratação em
caráter temporário de profissionais no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação de Nazária (Professores).
O Edital prevê a abertura de 56 vagas para professores de ensino infantil
(anos iniciais do ensino fundamental) e anos finais do ensino fundamental. A
remuneração prevista é de R$ 1.180,44 (um mil, cento e oitenta reais e quarenta
e quatro centavos), referente a uma carga horária de 20h semanais.
Aos(as) candidatos(as) com necessidade especial classificados(as), será
reservado um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas existentes
ou que vierem a surgir no prazo de validade deste processo seletivo.
Qualificação mínima requerida:
correlata ou equivalente.

Diploma de Licenciatura na área, área

Como participar?
Devido as restrições sociais decorrentes dos decretos para a prevenção
da disseminação de COVID-19 todo o processo de SELEÇÃO SIMPLIFICADA
será realizado por meio de entrega documental online onde será validada apenas
uma inscrição por CPF.
O processo consistirá na análise do Curriculum vitae (com as devidas
comprovações) e de um Plano de Aula Pedagógico. A inscrição será ONLINE,
por meio do Link: https://form.jotform.com/211591033880654
Deve-se observar cuidadosamente as exigências do edital quanto ao
envio dos documentos (legíveis e em arquivo PDF conforme determina o
edital).
Duração da contratação e Vigência do Edital
O contrato decorrente da seleção para professor substituto prevista neste
edital terá duração de doze meses, prorrogável por igual período a critério da
administração do município.
Este certame terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
por igual período uma única vez, a critério da administração do município.

Cronograma:
Evento
Inscrição Online
Homologação das
Inscrições
Prazo para recurso
Divulgação das notas da
avaliação do currículo e
da avaliação dos planos
de aula
Prazo para recurso
Resultado final
Homologação dos
Resultados no diário
Oficial

Data
12 a 21 de julho de 2021
23 de julho de 2021

Onde
CLIQUE AQUI
http://nazaria.pi.gov.br/

26 de julho de 2021
28 de julho de 2021

http://nazaria.pi.gov.br/
http://nazaria.pi.gov.br/

29 de julho de 2021
30 de Julho de 2021
02 de Agosto de 2021

http://nazaria.pi.gov.br/
http://nazaria.pi.gov.br/
http://nazaria.pi.gov.br/

Mais informações: Acesse o edital na íntegra.

