
 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR 
Secretaria Municipal da Educação e Cultura 

 

EXTRATO DO EDITAL Nº. 001/2023 – 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 10 de janeiro de 2023 a 20 de janeiro de 2023, inscrições para 

o Cadastro de Contratações Temporárias para o exercício da função de professor para as 

disciplinas de Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa. 

 

Horário para Inscrições: das 08h às 12h. 

Local: Secretaria Municipal da Educação e Cultura 

 

Documentos necessários: Cópia reprográfica da Carteira de Identidade; CPF; Certidão de 

Nascimento ou Casamento; Diploma e/ou Certificado de Conclusão de Curso Superior de 

Graduação correspondente a Licenciatura Plena, com habilitação específica na disciplina de 

atuação e Histórico Escolar; Diploma de Especialização, Mestrado e/ou 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 dos últimos 

cinco anos, constando o período; Certificado de cursos, seminários, encontros e outros, 

realizados nos últimos dois anos na área da educação; Comprovantes de apresentações de 

trabalhos na área da educação (comunicações, resumos, ensaios, artigos, painéis, minicursos e 

afins); Publicações em periódicos especializados na área específica ou em educação, em livros 

e/ou organização e publicação de livros; 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 da Educação pelo telefone (055) 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, 06 de janeiro de 2023. 

 

 

 

___________________________ 

Sandra de Bairros 

Coordenadora do Departamento 

Administrativo da Educação  

 

Registre-se e publique-se. 

 

http://www.condor.rs.gov.br/

