Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

Secretaria Municipal da Educação e Cultura
EXTRATO DO EDITAL Nº 001/2021 – Cadastro Reserva de Contratações Temporárias

SANDRA DE BAIRROS, Coordenadora do Departamento Administrativo da
Educação do Município de Condor, Estado do Rio Grande do Sul, FAZ SABER aos interessados
que estarão abertas no período de 05/02/2021 a 15/02/2021, inscrições para Cadastro Reserva
de Contratações Temporárias, para o exercício da função de professor, a saber:
• ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL
ANOS INICIAIS
EDUCAÇÃO INFANTIL
• ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES / ANOS FINAIS
ARTES
CIÊNCIAS
EDUCAÇÃO FÍSICA
GEOGRAFIA
HISTÓRIA
LÍNGUA INGLESA
PORTUGUÊS (LÍNGUA PORTUGUESA)
MATEMÁTICA
Horário para Inscrição: Das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.
Local: Secretaria de Educação, situada a Rua Ipiranga, nº 80.
Documentos necessários: cópia da carteira de identidade; cópia da certidão de
nascimento/casamento; cópia do diploma de magistério; cópia do diploma e/ou certificado de
conclusão de curso superior de graduação correspondente à licenciatura plena, com habilitação
específica na disciplina de atuação e histórico escolar; cópia de curso de pós-graduação, nível
especialização, mestrado e doutorado; atestado comprovando que está frequentando curso
superior que habilite para a disciplina, constando o semestre e as disciplinas cursadas; atestados
comprobatórios de regência de classe, constando o período; cópia de certificado de cursos,
seminários, encontros e outros, realizados nos últimos dois anos; comprovante de aprovação em
concurso público para cargos de magistério, nos últimos três anos.
Obs.: Não serão aceitas inscrições por procuração.
Mais informações na Secretaria pelo telefone 55 3379 1108.
A íntegra deste Edital está no site www.condor.rs.gov.br, Mural de Atos da Prefeitura Municipal
e Secretaria de Educação.
Condor, 04 de fevereiro de 2021.
___________________________
Sandra de Bairros
Coordenadora do Departamento
Administrativo da Educação
Registre-se. Publique-se.
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