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EDITAL SIMPLIFICAIDO 

Processo Seletivo No 01/2017 

A Prefeitura Municipal de Severinja, Estado de São Paulo, nos lermos do Legislaçao 

vigente, tons pUblica a abertura de inscricoes an PROCESSO SELETIVO, Para a 

contratsçao is professores para minister aurcs no reds municipal de ensure, as pie-
requisitos so as estabelecidos no tabea abaixo: 

Empp 	-.___ ___ ___ThJPre-Requisitos 
Curso 	normal em 	nivel media on 
superior 	on 	licenciatura 	plena 	em 

Professor Monitor lie Educaço Pedagogia, corn habtitaçao especifica 
Infantil e Enema Fundamental F pare a docencEa na educaçao infanti 

a/cu 	anos 	iniciais 	do 	ensino I 
fundamental, conforms o caso. 
Curse normal 	em 	rival 	médlo 	ou 
superior 	ou 	licenciatura 	plena 	em 

Professor de EducaQao lnfantii Pedagogia, cam habilitaçao especit)ca 
(Creche e Pre-Escob) pare a dccência no educaçao infantir 

eiou 	anos 	unicians 	do 	ensrno 
fundamental, conformea case _ —J 
Curso 	normal em 	nl 	rné ivedio 	ou I 
superior 	on 	licenciatura 	plena 	em 

Professor lie Educacao Basics I Pedagcia, corn habilitaçao especifica 
Para a docencia as educagao infantil 
s/cu 	anos 	iniciais 	do 	ensino 

F 
fundamental, conforms 0 caso. 	H Professor lie Educaçao Basics II Nivel 	superior, 	licenciatura 	lie - Lingua Portuguess graduacaD 	plena, 	corn 	habilitaçao - Matematica plena, corn habilitaçao especifica no - HistOria area propria on formaçao em Cress - Geografia correspondente 	e 	comprementacao, - derides nos termos do legjslaçao Vgente. 

- Aries 
-Ecucj;soFjsRa 	- -  

Licencratura 	Plena 	em 	Pedagogia 
corn 	habihtaçao 	em 	educaçao 

Professor lie Educacào Bésica II especial, 	ou, 	em 	sue 	falls 	curse - Educaçao Especial normal eri nivel medic ou superior, 
corn 	especializaçao 	em 	educaçao 
especial. 

As inscriçOes serac rearizadas no perlodo de 04, 05, 06 e 09 de janeiro de 2017 !  no 
Secretaria Municipal de Eduoaçao, situada a Rue Dr. SaJomo Garib Tannuri, 827 - 
Centro, Severmnia - SF, no seguinte borário: das 09:00 as 15:00 horse 
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No local das inscriSbes estara fixado o Edital na integra para consulta, barn como 
disponibilizado no site da Prefeitura:  wvuw sever'n a.so pov br 

Sever nia, 02 de janeiro de 2017. 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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