Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Diretoria Municipal de Educação e Cultura
Rua Julio Cotrim, 934 – Centro – Fone (17) 3542-11984612.
E-mail: seducacaoecultura@novohorizonte.sp.gov.br

= EDITAL DMEC N.º 04/2014 =
O Diretor Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas
atribuições e no cumprimento dos critérios e procedimentos que assegurem a legalidade,
legitimidade e transparência ao processo de atribuições de classes/aulas e de acordo com
as diretrizes emanadas pela Resolução Conjunta DRHU/DMEC 01/2014, CONVOCA os
candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado – Edital n.º 01/2013, prorrogado
nos termos do Decreto Municipal n.º 5.435/2014 , para atribuição de aulas, na seguinte
conformidade:

I.

Função Atividade: Prof. de Educação Básica I – 30 horas Semanais
Docentes Classificados a partir do n.º 186.
(aulas em substituição – Motivo: Docente afastado em virtude de Licença
Saúde, por um período inicial de 45 dias)

II.

Função Atividade: Prof. de Educação Básica – Educação Infantil – 24 horas
semanais – Aulas Livres
Docentes Classificados a partir do n.º 109.

OBSERVAÇÕES:
1. Os concorrentes deverão apresentar o horário de trabalho, caso o desenvolvam, do
Poder Público Federal, Estadual e/ou Municipal;
2. Deverão estar munidos da documentação necessária, (diploma com a respectiva
habilitação) para a devida apresentação no ato da atribuição e posteriormente à
Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura da Prefeitura;
3. O cálculo do percurso entre as unidades escolares (caso já exerça a função em outra
unidade escolar) terá como base o demonstrado no site: http://maps.google.com.
4. O exercício profissional só se efetivará após anuência do Departamento de
Recursos Humanos.
Data: 12.03.2014 (quarta feira)
Local: Rua 28 de Outubro n.º 872- Centro – Centro – Novo Horizonte – SP
Horário: 13 h e 30 min.
Para ciência dos interessados, veicular através do site
www.novohorizonte.sp.gov.br bem afixar em lugar visível da DMEC.
Novo Horizonte, 10 de março de 2014.
Paulo César Magri
Diretor DMEC

