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EDITAL 015/2022. 

 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EMERGENCIAL DE PROFESSOR SUBSTITUTO DE 

MATEMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS. 

 
 

A Secretaria Municipal de Educação, considerando a divulgação de edital anterior e o não comparecimento 

de candidato aprovado em processo seletivo interessado em assumir aulas e, considerando ainda a 

URGENTE necessidade de contratação para cumprimento da carga horária dos alunos, torna público o 

presente edital, com as especificações a saber. 

 

 

1. Da contratação. 

Profissional com Licenciatura em Matemática para atual no ensino fundamental 2, anos finais do 6º ano ao 

9º ano. 

2. Local de atuação, dias, horário, remuneração e carga horária. 

 Atuar na Escola Municipal Arlindo Silveira, Bairro Rural Mandassaia, acesso pela balsa Harmonia a 

partir de Alfenas ou estrada rural a partir do trevo da cidade de Alterosa, MG. 

 Atuar de segunda a sexta-feira, inclusive sábados letivos, das 7h às 11h30m, com 24 aulas semanais, 

sendo 20 aulas de matemática e 4 complementares de ensino religioso. 

 Remuneração de R$ 3.675,00 mensais já incluso adicional zona rural de 30% como ajuda de custos 

para seu deslocamento ao local de trabalho. 

3. Da forma de contratação. 

 Será analisada a titulação de cada candidato presente no dia/hora estabelecido nesse edital. 

 O candidato presente com maior titulação apresentada no momento será contratado para início 

imediato e encerramento do contrato em 17 de dezembro de 2022.  

 Em caso de empate na titulação, serão usados os seguintes critérios para desempate: 

a) Candidato com maior contagem de tempo (experiência) pública ou particular a partir do ano de 

2011 até a presente data. 

b) Candidato com maior idade. 

4. Local, dia e horário da contratação presencial. 

 Interessados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação, Avenida Governador 

Valadares, 1262, Jardim São Carlos, Alfenas - MG. 

 Dia 03 de Junho de 2022, sexta-feira, 10 horas. 

 

 

Alfenas, MG, 01 de junho de 2022.  

 

Evandro Lúcio Corrêa 

Secretário Municipal de Educação. 
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