
Prefeitura Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Educação 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 0010/2019 

 

A Banca Examinadora do Processo  Seletivo Simplificado nº 010/2019, no uso de 

suas atribuições legais RESOLVE: 

1- Convocar para chamada e escolha de vagas os candidatos classificados no 

Processo Seletivo Simplificado nº 010/2019 para os cargos de Professor da 

Educação Básica PEB-AI, Professor da Educação Básica PEB-AF, EDUCAÇÃO 

ESPECIAL (AUTISMO) e PEDAGOGO. 

2- Os candidatos classificados para o cargo de PEDAGOGO, 1º ao 10º (Primeiro ao 

décimo) colocado, munidos de toda a documentação necessária, deverão 

comparecer na Escola Municipal Eunice Pereira da Silveira no dia 24 de janeiro de 

2020, às 8:00 horas, para adoção das providências cabíveis para a escolha de 

vagas. 

3- Os candidatos classificados para o cargo de Professor da Educação Básica dos 

Anos Iniciais - PEB-AI, do 1º ao 90º (Primeiro ao nonagésimo ) colocado, munidos 

de toda a documentação necessária, deverão comparecer na Escola Municipal 

Eunice Pereira da Silveira, no dia 24 de janeiro de 2020, às 8:30 horas, para 

adoção das providências cabíveis para a escolha de vagas. 

4- Os candidatos classificados para o cargo de Professor da Educação Básica dos 

Anos Finais - PEB-AF, Educação Física 1º e 2º (Primeiro e segundo) colocado, 

Arte 1º ao 3º (Primeiro ao terceiro) colocado, Ensino Religioso 1º ao 10º (Primeiro 

ao décimo) colocado, Língua Portuguesa 1º ao 5º (Primeiro ao quinto) colocado, 

Matemática 1º ao 8º (Primeiro ao oitavo) colocado, Ciências 1º ao 5º (Primeiro ao 

quinto) colocado, História 1º ao 3º (Primeiro ao terceiro) colocado, Geografia 1º ao 

5º (Primeiro ao quinto) colocado, Inglês 1º ao 3º (Primeiro ao terceiro) colocado, 

munidos de toda a documentação necessária, deverão comparecer na Escola 



Municipal Eunice Pereira da Silveira, no dia 27 de janeiro de 2020, às 8:00 horas, 

para adoção das providências cabíveis para a escolha de vagas. 

5- Os candidatos classificados para o cargo de Professor da Educação Básica para 

o Atendimento Educacional Especializado na área de Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (AUTISMO),  do 1º ao 30º ( Primeiro ao trigésimo) colocado, 

munidos de toda a documentação necessária, deverão comparecer na Escola 

Municipal Eunice Pereira da Silveira no dia 27 de janeiro de 2020, às 13:00 horas, 

para adoção das providências cabíveis para a escolha de vagas. 

 

 

Ibatiba, 21 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Solange Sousa de Assis Paula 

Presidente da Banca Examinadora 


