
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

02/2023 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÃO PEREIRA, no uso de suas atribuições, com 

base no disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e nos 

dispositivos da Lei Municipal nº 586, de 26 de julho de 2006, e alterações 

posteriores, pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, convoca os 

classificados no cargo de professor do concurso publico edital n. 01/2018 

para preenchimento de vagas temporárias segundo critérios abaixo: 

 

1 – Das vagas 
 

1.1 – Estão disponíveis ao todo 1 vaga: 

 

VAGA CARGO C. horária  Prazo  

01 Prof. Educação 
Infantil 

 

25h semanais turno tarde   
06 meses 

 

1.2 – O Regime de contratação será o regido pela Lei Municipal nº 586/2006, 

que regulamenta o artigo 37, inciso IX da CR/88, sendo a contratação 

temporária por excepcional interesse público, podendo o contrato ser 

rescindido ou prorrogado a critério da administração mediante justificativa 

de relevante interesse público. 

 

1.3 – Ao contratado será assegurado os direitos sociais mínimos, como 13º 

salário e férias anuais acrescidas de 1/3 da remuneração, pagos 

proporcionalmente ao período da contratação. 

 

2 – Do horário 
 

2.1 – a Carga horaria é de 25h semanais para atendimento nos turnos da 

manhã, tarde e noite conforme especificado no quadro de vagas. 

 

3- Do vencimento 
 

3.1 – Para jornada de 25h o vencimento é de R$ 1.985,37 

 

4- Critério de Seleção 

 



 

4.1 – Dentre os aprovados no cargo de professor no concurso público 

vigente edital n. 01/2018 a classificação se dará mediante comparecimento 

na sede da Prefeitura, impreterivelmente no dia 01/02/2023 às 13h: 
 

a) Preferência do melhor classificado no Concurso Público vigente edital n. 

01/2018 presente na sede da Prefeitura entre às 13 e 14h; 
 

b) A partir das 14h aos candidatos aprovados no Concurso Público vigente 

edital n. 01/2018 que se apresentarem para pleitear a vaga mediante ordem 

de chegada, sendo que a seleção se encerrará às 16 horas do dia 

01/02/2023. 

 

 

Simão Pereira, 30 de janeiro de 2023. 

 

 

 

David Carvalho Pimenta 

Prefeito Simão Pereira 

 

 

 

 

 
 


