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ERRATA Nº 01-2015 

EDITAL DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 81/2014 
O Prefeito Municipal, usando das faculdades que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição 

Federal; art. 90, VII, da Constituição do Estado e art. 73 e 74 da LOM; 

No Edital nº 81-2014, que tornou pública o estabelecimento de critérios e definiu 

procedimentos para inscrições e classificações de candidatos à contratação para a Rede 

Pública Municipal de Ensino – após minuciosa apuração efetuada pelo Departamento de 

Educação e Assessoria, as etapas e os critérios para a classificação e desempate para os 

cargos/funções constantes do Edital nº 81-2014, torna imperioso alterar a letra “a” do item 

8.1 e o subitem 8.2, passando a terem as seguintes redações: 

“8.1 – O processo seletivo será realizado em ETAPA ÚNICA, de caráter eliminatório e 

classificatório, sendo que os candidatos inscritos para qualquer cargo/função descrita neste 

Edital serão classificados observando-se os pré requisitos estabelecidos para cada 

cargo/função, dispostos no Anexo II deste edital e sucessivamente os seguintes critérios: 

a) Maior tempo no exercício profissional: 

a.1 – na rede pública municipal de ensino no cargo/função de Professor I, pra os cargos e 

funções de Professor de Apoio, Professor de Sala de Recursos e Professor I; 

a.2 – na rede pública estadual e particular de ensino no cargo/função de Professor I, pra os 

cargos e funções de Professor de Apoio, Professor de Sala de Recursos e Professor I; 

a.3 – na rede pública municipal de ensino nos cargos/funções de Supervisor Educacional, 

Auxiliar de Serviços Gerais, Monitor de Creche, Secretária Escolar e Professor II; 

a.4 – na rede pública estadual e particular de ensino nos cargos/funções de Supervisor 

Educacional, Auxiliar de Serviços Gerais, Monitor de Creche, Secretária Escolar e 

Professor II;”. 

O Subitem 8.2, do Edital nº 81-2014 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“8.2 – Para efeitos deste edital, considera-se “tempo no exercício profissional”, o tempo 

exercido no mesmo cargo/função para o qual o candidato se inscrever, observadas as 

seguintes condições: 

I – O tempo de serviço informado não esteja vinculado a cargo efetivo que atualmente 

exerce; 

II – O tempo de serviço informado não tenha sido utilizado para fins de aposentadoria; 

III – O servidor não utilize tempo de serviços paralelos para inscrever-se e lograr 

contratação.”. 

Ficam mantidas inalteradas as demais disposições do Edital nº 81-2014. 

 

Carandaí, 06 de janeiro de 2015. 

 


