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NOTA INFORMATIVA 

PROCESSO SELETIVO 2018 - PROFESSOR E CUIDADOR 

 

A Secretaria Municipal de Educação informa: 

1. Sobre a realização das provas objetivas: 

De acordo com os editais 004/2018 – EDITAL PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM REGIME DE 

DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – e 005/2018 - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADOR EM REGIME DE 

DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA -  as provas serão realizadas de acordo com os itens 

respectivos aos editais nos itens 13.1 e 11.1, a saber: 

 

CARGO HORÁRIO LOCAL 

Professor MAPA 

(Professores Educação Infantil 
e séries iniciais do Ensino 
Fundamental) 

9h às 11h EMEF Dr. Nagem Abikahir 

Professor MAPB 

(Professores Séries Finais do 
Ensino Fundamental) 

13h às 15h EMEF Dr. Nagem Abikahir 

Cuidador 9h às 11h EMEF Deolinda Amorim de Oliveira 

 

2. Considerando a notificação recomendatória do Ministério Público nº 22/2018, 

recebida após o período de inscrição (10 de dezembro de 2018), a Secretaria 

Municipal de Educação informa que não há impedimento para a realização das 

provas objetivas no dia 16/12/2018. As questões apontadas pelo MP dizem 

respeito às “provas de títulos”. Assim, no período de recurso (20/12/2018), os 

candidatos poderão apresentar os títulos de acordo com retificação do edital 

publicada. 
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3. De acordo com os editais 004/2018 (item 5.1, III e 5.14) e 005/2018 (item 4.1, 

III e 4.11), a saber: 

Preencher a Ficha de Inscrição através do endereço eletrônico: 
www.iuna.es.gov.br com todos os dados completos de acordo com os 
documento oficiais informados com prejuízo de ter a inscrição indeferida por 
ausência de dados ou informações incompletas (nome, por exemplo); 

A Comissão Realizadora do Processo Seletivo Simplificado não se 

responsabiliza por informações ou interpretação deste edital, bem como 

assessoria para inscrição. Todas as questões que porventura surjam durante 

o referido processo devem ser remetidas de forma oficial à Secretaria 

Municipal de Educação. 

Diante do pontuado em ambos os editais, os candidatos que não preencheram 

corretamente as fichas de inscrição ou com dados divergentes do documento 

de identificação original oficial com foto, terão sua inscrição indeferida e serão 

impedidos de realizar a prova objetiva.  

 

4. Os candidatos inscritos no processo seletivo para professor e cuidador no ano 

de 2018, que mantiveram contrato com o município de Iúna no corrente ano 

letivo que, por sua vontade, rescindiram o referido contrato, terão inscrição 

indeferida e não poderão realizar a prova objetiva do processo vigente. 

Referência: 

Edital 001/2017 (item 17.6) 

Edital 002/2017 (item 15.6) 

Edital 001/2018 (item 15.6) 

 

5. Informamos ainda que o candidato inscrito que não apresentar documento 

original oficial com foto na portaria dos locais de prova será impedido de realizar 

a prova objetiva. 

 

Iúna – ES, 14 de dezembro de 2018. 

 

 

Comissão Realizadora do Processo Seletivo 
Secretaria Municipal de Educação 

http://www.iuna.es.gov.br/

