
Convocamos os (as) candidatos(as) classificados(as) no Processo Seletivo 
Simplificado de Designação Temporária, para escolha de vaga do EDITAL Nº 
034/2021: 

Local: Secretaria Municipal de Educação (próxima ao Ginásio de Esportes) 
Data: 18/02/2022 
 

 
8 h 

DISCIPLINA CLASSIFICADOS(AS)/POSIÇÃO 

LÍNGUA INGLESA Todos os habilitados e não habilitados já 
foram convocados, como não tem mais 
inscritos, será estendido a carga horária 
para o professor dessa disciplina que já 
escolheu e que tenha interesse nas aulas.  

EDUCAÇÃO FÍSICA Todos já foram convocados, como não 
tem mais inscritos, será estendido a carga 
horária para o professor dessa disciplina 
que já escolheu e que tenha 
disponibilidade e interesse nas aulas. 

ENSINO RELIGIOSO Todos os habilitados e não habilitados já 
foram convocados, como não tem mais 
inscritos, será estendido a carga horária 
para o professor dessa disciplina que já 
escolheu e que tenha interesse nas aulas. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL Reposicionados/interessados do 64 ao 
110. 

Observação: 

Para LÍNGUA INGLESA, na EMEIEF “Quilômetro Vinte”, temos 11 horas, turno vespertino; e na EMEF 
“Prof.ª Ubaldina Santo Amaro do Amaral”, 03 horas, no turno vespertino; 

Para EDUCAÇÃO FÍSICA, na EMEIEF “Santo Antônio”, temos 08 horas, turno vespertino; 

Para ENSINO RELIGIOSO, na EMEF “Prof.ª Ubaldina Santo Amaro do Amaral”, temos 14 horas no turno 
matutino e 13 horas no vespertino; na EMEIEF “Santo Antônio”, temos 07 horas no turno matutino e 05 
horas no vespertino; e na EMEIEF “Quilômetro Vinte” temos 06 horas no turno matutino e 03 horas no 
vespertino; 

Para DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, na EMEIEF “Quilômetro Vinte”, temos 12 horas para Sala de 
Recursos, turno vespertino. 

12ª CONVOCAÇÃO  

PROCESSO SELETIVO DE 
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 

EDITAL Nº 034/2021 



IMPORTANTE:  

Todos os candidatos convocados deverão fazer uso de máscara. 
Trazer todos os documentos relacionados no Edital 
Trazer todos os documentos relacionados no Edital. 
A escolha poderá ser realizada por procurador. 

 
 
 

Ana Lucia Valani 
Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo de Designação Temporária 


