
 
 

 

Edital de Divulgação de vaga para Designação Online 

INFORMAÇÕES GERAIS EMAIL PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

Município: FRANCISCO SÁ  

Endereço: educacaofranciscosa@yahoo.com.br Unidade de Ensino: E. M. de  Waldemira Celestino de Oliveira e E.M.Gonçalo Xavier 

Data e Horário da Divulgação: 25/03/2021 às 16:00 horas 

Data: 26/03/2021                 

Horário: 16:00horas 

 
Características da vaga: 

Cargo Turma /Turno  
CARGO Período 

 
OBSERVAÇÕES 

VAGO SUBST. Inicio Término 

Professor nível II 
Educação Física 

Anos iniciais do ensino fundamental  
Matutino/Vespertino 

 X 29/03/2021 27/05/2021 

Total de aulas – 20 aulas 

E.M. Waldemira Celestino de Oliveira – 

10 aulas Matutino 

04 aulas Vespertino 

E.M. Gonçalo Xavier – 06 aulas 

Matutino 

Documentação Necessária 

 
No ato da designação o candidato deverá apresentar os documentos relacionados a seguir: 
Comprovante de habilitação ou qualificação para atuar na função a que concorre, através de registro profissional ou diploma registrado ou declaração de conclusão 
acompanhada do histórico. 
Certidão de contagem de tempo original como contratado (não conta tempo de efetivo) na rede municipal de ensino no conteúdo ou função pleiteada. 
Documento de identidade e CPF; 
Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais; 
Atestado Médico alegando boas condições de saúde para exercer o cargo pleiteado (válido por 60 DIAS). Devendo constar no mesmo a especificação do cargo. Se o período 
entre um contrato e outro for ininterrupto não haverá necessidade de apresentação de outro atestado médico. 
 



 
 

 

 

 

Critério para contratação: 

-Habilitação – Licenciados em educação física 

- Acadêmicos do curso de educação física 

Critério de desempate: 

1- Maior tempo no município, no cargo e disciplina pleiteada. 

2 – Maior idade 

 

PROCESSO DE DESIGNAÇÃO 2021, EM CÁRATER EXCEPCIONAL, DURANTE O REGIME DE TRABALHO REMOTO 

 

A SME instrui os procedimentos para as designações, em caráter excepcional, no período de suspensão das atividades escolares 

presenciais, em conformidade com as Deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19 e a manutenção do regime de trabalho remoto 

como medida temporária de prevenção, enfrentamento e contingenciamento da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada 

pelo agente Coronavírus (COVID-19). 

 

A designação será processada nos termos das legislações vigentes, observando a ordem de classificação dos candidatos e procedimentos 

a seguir: 

 



 
 

 

1. Os candidatos interessados na vaga divulgada deverão enviar e-mail à Secretaria Municipal de Educação, até a data e horário do edital, 

encaminhando cópia em formato .PDF de toda a documentação, em conformidade com a Resolução do Conselho Municipal de Educação 

001/2020; 

2. O serviço de inspeção deverá classificar os candidatos que enviaram e-mail, na função que se inscreveu e deverá conferir a 

documentação do candidato que atender aos requisitos das legislações vigentes; 

3. O serviço de inspeção enviará e-mail ao candidato selecionado, agendando data e horário para o comparecimento na Secretaria 

Municipal de Educação , munido da documentação nos termos das legislações vigentes, confirmando os documentos (em formato .PDF) 

encaminhado por e-mail e a ata de contratação e seus anexos preenchidos; 

4. Após a conferência de toda documentação, estando correta, serão preenchidos e assinados Contratos no Setor de Recursos Humanos 

da Prefeitura Municipal, finalizando o processo; 

5. Caso o candidato não apresente a documentação prevista , será desclassificado e a Secretaria Municipal de Educação convocará o 

candidato subsequente para a conferência da documentação, refazendo os procedimentos; 

 

ATENÇÃO CANDIDATO: Será desclassificado o candidato que encaminhar e-mail depois da data e horário estabelecido no edital e que 

não encaminhar os documentos em formato de PDF. 

 


