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Atenção! 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Monte Azul convoca os candidatos classificados no Processo 

Seletivo Simplificado nº 01/2023 para o cargo relacionado no Edital de Divulgação de Vaga nº 08/2023. 

A vaga constante do referido edital trata-se de contrato temporário para o período em que houver 

necessidade do suprimento da vaga, para apoio a aluno portador de laudo médico. 
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Edital de Divulgação de Vagas nº 08/2023 

A Secretaria Municipal de Educação de Monte Azul convoca os candidatos classificados no Processo Seletivo 

Simplificado nº 01/2023 para o cargo relacionado no quadro abaixo, para contrato temporário, conforme 

informado a seguir: 

Cargo 
Função/Disciplina

/ Nº Aulas 
Período do 
Contrato 

Nº de Vagas Escola Municipal Localidade 

Professor Apoio 
13/03 a 

27/08/2023 
01(Manhã) Benedito Valadares  Cana Brava 

  

Os candidatos constantes da lista do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023, para o cargo acima 

informado,  que interessarem  concorrer à vaga constante desse edital, deverão comparecer à sede da 

Secretaria Municipal de Educação, na Rua Governador Magalhães Pinto, 523, Bairro São Geraldo, na data e 

horários, abaixo especificados, munidos da documentação pessoal e comprovante da escolaridade exigida no 

edital, para a escolha da vaga, conforme ordem crescente de classificação no referido processo.   

Caso, algum candidato, melhor classificado, não esteja presente no início da chamada, e, outro candidato de 

classificação posterior, já tenha feito a escolha e assinado a ata de aceitação da vaga, será respeitada a 

escolha realizada.  

Não se apresentando candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023   para cobrirem a 

vaga divulgada, a Secretaria Municipal de Educação procederá  o preenchimento da vaga com outro 

habilitado,  diante da necessidade urgente do atendimento ao aluno.  

Cargo 
Data da Chamada para 
contratação temporária 

Horário 

Professor de Apoio 13/03/2023(segunda-feira) Das 08 às 08h15min 

 

Monte Azul, 09/03/2023. 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 


