
 

 

 

EDITAL Nº 02/2020 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2020  DE SELEÇÃO PÚBLICA 
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES E ATENDENTE 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
                            
                                     

 
          O Prefeito Municipal de Caseiros, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, bem 
como o Edital de Abertura de Seleção Pública para Contratação Temporária nº  
01/2020,  TORNA PÚBLICO o presente Edital, para fins de retificar e  divulgar o que 
segue: 

 
 
 

1. RETIFICA O EDITAL Nº 01/2020 REFERENTE A SELEÇÃO 
PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
PROFESSORES E ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL,  no 
item 1.7 para os cargos de Professor de Educação Infantil e  
Professor de Séries Iniciais, conforme segue: 

 
 
 
      Onde se lê: 
 
 
 

 

CARGO 
Vagas 

Gerais 

Escolaridade e/ou outros requisitos 

exigidos para o cargo na contratação 

Carga Horária 

Semanal  

Professor de 

Educação Infantil 

e Séries Iniciais 

12 

Exigência mínima de formação em curso 

de nível médio, na modalidade normal e/ou 

curso normal superior, de licenciatura 

plena em pedagogia, com habilitação para 

educação infantil e séries iniciais. 

20 horas 

semanais 

Turno a ser 

definido conforme 

necessidade da 

escola 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Leia-se: 
 

 

CARGO 
Vagas 

Gerais 

Escolaridade e/ou outros requisitos 

exigidos para o cargo na contratação 

Carga Horária 

Semanal  

Professor de 

Educação Infantil  
08 

Exigência mínima de formação em curso 

de nível médio, na modalidade normal e/ou 

curso normal superior, de licenciatura 

plena em pedagogia, com habilitação para 

educação infantil. 

20 horas 

semanais 

Turno a ser 

definido conforme 

necessidade da 

escola 

Professor de 

Séries Iniciais 
04 

Exigência mínima de formação em curso 

de nível médio, na modalidade normal e/ou 

curso normal superior, de licenciatura 

plena em pedagogia, com habilitação para  

séries iniciais. 

20 horas 

semanais 

Turno a ser 

definido conforme 

necessidade da 

escola 

 
 
2. Fica incluído o seguinte item: 

 
1.09.1 – Os candidatos aos cargos de Professor de Séries Iniciais e Educação 

Infantil, quando da realização da inscrição, deverão optar para qual cargo 

pretendem realizar sua inscrição, uma vez que os Professores de Educação Infantil, 

desenvolverão seus trabalhos junto a Escola Municipal de Educação Infantil 

Crescendo com Você, e iniciarão as atividades em 03 de fevereiro de 2020, e, os 

Professores de Séries iniciais, desenvolverão seus trabalhos junto a Escola Municipal 

de Ensino Fundamental João Rodrigues de Souza, e iniciarão as atividades em 14 de 

fevereiro de 2020. 

 
                             Registre-se e publique-se.                 

                       Gabinete do Prefeito Municipal de Caseiros, 10 de janeiro de 2020. 

 

    

                                                                                            LEO CESAR TESSARO 

                                                                   Prefeito Municipal 



 

 


