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Editais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOANOVA
SECRETARIA MTJNICIPAL DA EDUCAÇÀO
AV. Nossa Senhora da Boa Nova, 53, Centro
CEP: 45250-000 - TELE/FAX: 77- 3433-2453

EDITAL 03
A Secretaria Municipal de Educaçáo de Boa Nova, no uso de suas atribuiçÕes,
abre edital direcionado aos profissionais que compÕem o quadro de docentes efetivos

deste Município para preenchimento de vaga para Professor de Ciências Biológicas
dos Anos Finais do Ensino Fundamental, pelo período de trinta dias, na Escola
Municipal Gov. Luiz Viana Filho, situada na localidade de Valentim. O profissional
deverá enquadrar-se nos critérios estabelecidos por este edital para o preenchimento
da vaga.

DOS CRrrÉRrOS PARA |NSCRIÇÃO

O profis§ional deverá ter licenciatura em Ciências Biológicas, bem como, apresentar
experiência com a docência no que respeito ao referido componente curricular da
educaçáo básica. Considerando o Estatuto do Magisterio e o Plano de Carreira da
Educação de Boa Nova, são atribuiçoes da docência:

a

Empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando mecanismo que
acompanhe o processo cientifico da educação;

Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando
suas tarefas com eficiência, zelo e presteza;

.

Manter o espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e

a

comunidade em geral;
lncentivar. a participação, o diálogo e a cooperação entre educandos, demais
educadores e a comunidade em geral visando a construçáo de uma sociedade
dêmocrática e estimulando o espírito de solidariedade humana,

Considerar os princípios pedagógicos a realidade econômica da comunidade
escolar, as diretrizes da política educacional e a utilizaçáo de materiais,
procedimentos didáticos

e

instrumentos de avaliação do processo ensino-

aprendizagem;

Participar do processo de planejamento, execução e avaliação dos projetos e
atividades propostos pela Rede Municipal de Ensino;
Empenhar-se pela educação integral do aluno;
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Usar metodos

e

técnicas de ensino que em consonância com

as

novas

concepçÕes da educação correspondam aos novos conceitos pedagógicos;

o

Buscar seu aperfeiçoamento profissional, tecnológico

e

cultural de forma

contÍnua:

.

Cumprir com os horários destinados às atividades extraclasses sem intêração
com alunos, respeitada a carga horária mínima das atividades de docência;

DA TNSCRTçÃO

O

ProÍissional interessado

no

preenchimento

da vaga deverá encaminhar a

documentação necessária (em anexo único deste edital) à Secretaria Municipal de
Educação, em funcionamento temporário na Avenida Regis Pacheco, S/N, ao lado da
Panificadora Delipan, no Centro de Boa Nova, no período de 05 a 08 de Julho do

corrente ano, das 08:00h às 13:00h. Esta documentação será analisada pela
comissáo de acompanhamento do plano de carreira da educação deste Município que

fará as suas considerações mediante os critérios da avaliação, os quais serão
observados o nível de qualificaçáo e capacitação dos candidatos, bem como a
experiência na área.
DA JORNADA DE TRABALHO

A carga horária de trabalho do Professor de Ciências Biológicas será de 40 horas
semanais, distribuídas entre os turnos matutino e vespertino, nas turmas dos Anos
Finais do Ensino Fundamental (60 ao 9o ano), podendo ser contemplado 02 (dois)
profissionais, cada um com carga horária de 20 horas semanais. O(s) docente(s)
selecionado(s) iniciará sua jornada de trabalho na unidade escolar no dia 11 de Julho
do conénte ano.

ANEXO UNICO
Doc umentos

Cópia de RG e CPF;
Cópia de comprovante de residência;
Cópia do Termo de posse do docente;
Cópia do diploma de graduação/licenciatura em Ciências Biológicas;

'Cópias dos certificados de qualificaçáo

e

capacitação profissional, bem como

comprovação de experiência na área de atuação (avaliação por pontuaçáo);
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