
EDITAl DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRA TAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO N° 001/2014

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE ARTES (PII)

o Prefeito Municipal de Cambuí - MG, Dirceu Marques Dias, no uso de suas atribuições legais, e com base na Legislação Municipal vigente, convoca os interessados
para inscrição no processo seletivo simplificado, para atender a demanda da Secretaria de Educação nas escolas rurais e urbanas.
RESOLVE, com base na necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, expedir o presente edital para
contratação temporária de pessoal nos termos e condições seguintes:
1- DO REGIME DA CONTRATAÇÃO
O regime da contratação é de caráter temporário, sem o FGTS, nos termos da Lei vigente.
O salário base será de R$ 13,81 por hora aula.
II - DO PRÍODO DE CONTRATO
O período de contrato será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, se do interesse da Administração, por igual período.
m- DAS INSCRIÇÕES
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabeleci das neste edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
As inscrições, isentas de taxa ou quaisquer outros encargos financeiros, deverão ser realizadas pessoalmente, no período de 04 a 07 de fevereiro de 2014, no horário
das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, na Secretaria de Educação, localizada à Praça Cel. Justiniano, 128 - Centro- Cambuí MG.
No momento da inscrição o candidato deverá apresentar o CURRÍCULO VITAE JUNTAMENTE COM A COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA
TOTALIZADA EM DIAS DESDE QUE NÃO SEJA VINCULADA A CARGO EFETIVOS EM ATIVIDADE.
obs.: A) NÃO SERÁ CONSIDERADO O TEMPO UTILIZADO PARA FINS DE APOSENTADORIA.

B) A apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas, implicará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em
qualquer época.
IV - DO NÚMERO DE VAGA PARA A CONTRATAÇÃO
- 01 (uma) vaga.
V-LOCAL DE TRABALHO
Nas escolas municipais das zonas urbanas e rurais.
VI - DAS EXIGÊNCIAS DA FUNÇÃQ
Professor Il (Artes) com nível superior e formação específica na área.
VII - DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
Os candidatos serão selecionados através da análise curricular, de caráter classificatório.
Vill-DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
A seleção de classificação dos candidatos seguirá a seguinte ordem:
1- candidato com maior tempo de experiência comprovada na função;
2- candidato residente no município;
3- candidato com maior idade.
IX - DOS RECURSOS
No prazo de dois (02) dias uteis, contados da divulgação do resultado, o candidato poderá apresentar recurso fundamentado dirigido à respectiva Secretaria Municipal
de Educação, devidamente protocolado na Procuradoria do Município, sendo liminarmente indeferido o recurso que se basear em razões subjetivas ou sem a devida
fundamentação. A resposta ao recurso ficará a disposição do interessado no Departamento de Recursos Humanos no prazo de dois (02) dias úteis, contados do término
do prazo recursal.
X - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA
O candidato aprovado na seleção, de que trata este Edita!, será contratado na referida função, se atendidas às seguintes exigências:
a) ter sido aprovado e classificado, na forma estabelecida neste edital;
b) ter nacionalidade brasileira;
c) gozar dos direitos políticos:
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino;
f) possuir os requisitos exigidos para o cargo;
g) ter idade mínima de 18 anos;
h) ter aptidão fisica e mental para o exercício do cargo;
i) não ter sido demitido, por justa causa, de serviço público;
j) não estar condenado criminalmente, por sentença judicial transitada em julgado;
k) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente edítal;
I) apresentar cópias dos documentos pessoais.
X - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo terá a validade a partir da publicação do resultado até o término do ano letivo.
XI - DO RESULTADO DA CLASSIFICAÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A divulgação da relação dos candidatos classificados será feita no dia 11 de Fevereirode 2014, a partir de 13:00 horas, no site oficial da Prefeitura Municipal
(www.prefeituradecambui.mg.gov.br) e no quadro de avisos do Paço, na Sede da Prefeitura Municipal de Cambuí.

PUBLIQUE-SE E AFIXE NO QUADRO DE AVISOS.
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vares F de Oliveira
unicipal de Educação

Cambuí-MG, 03 fevereiro de 2014. 1M-
Dirceu Marques Dias
Prefeito Municipal


