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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSORES EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA - Nº 001/2016  

 

 

RETIFICAÇÃO 

ONDE SE LÊ: 

17.6 A desistência da escolha após a formalização do contrato será documentada a Comissão 

Realizadora do Processo Seletivo Simplificado e assinada pelo candidato desistente o que 

implicará na sua ELIMINAÇÃO do Processo Seletivo e VEDAÇÃO de participar de qualquer 

processo seletivo para á área de educação do Município de Iúna/ES, por um prazo de 02 (dois) 

anos. 

LEIA SE: 

17.6 A desistência da escolha após a formalização do contrato será documentada a Comissão 

Realizadora do Processo Seletivo Simplificado e assinada pelo candidato desistente o que 

implicará na sua ELIMINAÇÃO do Processo Seletivo, não sendo possível realizar qualquer 

contrato no ano corrente. 

FICA ACRESCIDO 

20.20.1 O professor contratado temporariamente e que estiver substituindo um mesmo professor 

poderá ter seu contrato prorrogado, enquanto perdurar o afastamento do professor substituído, 

seja qual for o motivo, afim de evitar a descontinuidade de ensino aos educandos. 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Quanto aos itens 5.12 e 5.13 do Edital nº. 001/2016, informamos que todos os candidatos irão 

realizar prova, obrigatoriamente, para os contratos superiores a 15 (quinze) dias e que somente 

aqueles que optarem por serem chamados para os contratos inferiores a 15 (quinze) dias, que 

terão seus nomes listados em uma lista classificatória própria para tal finalidade. 

Desta feita, haverá DUAS LISTAS CLASSIFICATÓRIAS, uma para os contratos superiores a 

15 (quinze) dias e ou outra de contratos inferiores a 15 (quinze) dias. 

Ressaltamos que, um candidato contratado para os contratos inferiores a 15 (quinze) dias NÃO 

PODERÃO DESISTIR do mesmo, caso venha ser chamado para os contratos superiores a 15 

(dias), tendo em vista a aplicação da penalidade disposta no item 17.6. 

 

 

Prefeitura Municipal de Iúna-ES, 24 de novembro 2016.  
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