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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2017 
  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade 
com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA 
PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado, 
como segue:  

 

ONSE SE LÊ: 

 

TABELA 2.2 

 

Nível de Escolaridade: Médio Completo 
(1) 

Código 

do 

Cargo 

Cargo Requisitos Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 

Vagas 

PcD 

Vencimento 

Inicial 

R$ 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 

*Período 

de 

Realização 

da Prova 

Objetiva 

 

202 

Professor do 

Ensino 

Fundamental 

do 1º ao 5º 

Ano 

a) Habilitação de Ensino 

Médio em Magistério ou 

equivalente ao 

Magistério, acrescido de 

licenciatura plena na 

área de educação; ou  

b) Ensino Médio em 

Magistério ou 

equivalente ao 

Magistério; ou 

 c) Habilitação de 

Ensino Médio em 

Magistério com 03 (três) 

séries ou habilitação 

equivalente ao 

Magistério em nível 

médio; 

d) Habilitação de Ensino 

Médio em Magistério 

com 03 (três) séries, 

acrescido de 01 (um) 

ano de estudos 

adicionais; ou  

- Ensino Médio em 

Magistério de 04 

(quatro) séries; ou 

 c) Habilitação de 

Ensino Médio em 

Magistério ou 

equivalente ao 

 

20 

   

R$1.201,64 

 

80,00 

 

Manhã 



Magistério, acrescido de 

curso de graduação 

superior com 

licenciatura curta na 

área de educação; ou 

d)  Graduação superior 

de licenciatura plena na 

área de educação com 

prática de ensino 

mínima de 300 

(trezentas) horas, 

devendo 

necessariamente 

contemplar áreas de 

conteúdo metodológico, 

adequado à faixa etária 

dos alunos do Ensino 

Fundamental dos anos 

iniciais, incluindo 

metodologias de 

alfabetização e áreas de 

conteúdo disciplinar; ou 

- Graduação superior 

em Pedagogia com 

habilitação para atuar no 

Ensino Fundamental dos 

anos iniciais; ou 

d) Normal Superior na 

área de educação. 

 

LEIA-SE: 

 

TABELA 2.2 

 

Nível de Escolaridade: Médio Completo 
(1) 

Código 

do 

Cargo 

Cargo Requisitos Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 

Vagas 

PcD 

Vencimento 

Inicial 

R$ 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 

*Período 

de 

Realização 

da Prova 

Objetiva 

 

202 

Professor do 

Ensino 

Fundamental 

do 1º ao 5º 

Ano 

a) Habilitação de Ensino 

Médio em Magistério ou 

equivalente ao 

Magistério, acrescido de 

licenciatura plena na 

área de educação; ou  

b) Ensino Médio em 

Magistério ou 

equivalente ao 

Magistério; ou 

 c) Habilitação de 

Ensino Médio em 

Magistério com 03 (três) 

séries ou habilitação 

equivalente ao 

Magistério em nível 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

  

R$1.201,64 

 

80,00 

 

Manhã 



médio; 

d) Habilitação de Ensino 

Médio em Magistério 

com 03 (três) séries, 

acrescido de 01 (um) 

ano de estudos 

adicionais; ou  

- Ensino Médio em 

Magistério de 04 

(quatro) séries; ou 

 c) Habilitação de 

Ensino Médio em 

Magistério ou 

equivalente ao 

Magistério, acrescido de 

curso de graduação 

superior com 

licenciatura curta na 

área de educação; ou 

d)  Graduação superior 

de licenciatura plena na 

área de educação com 

prática de ensino 

mínima de 300 

(trezentas) horas, 

devendo 

necessariamente 

contemplar áreas de 

conteúdo metodológico, 

adequado à faixa etária 

dos alunos do Ensino 

Fundamental dos anos 

iniciais, incluindo 

metodologias de 

alfabetização e áreas de 

conteúdo disciplinar; ou 

- Graduação superior 

em Pedagogia com 

habilitação para atuar no 

Ensino Fundamental dos 

anos iniciais; ou 

d) Normal Superior na 

área de educação. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Campo Mourão, 15 de dezembro de 2017. 
 
 
 

   Tauillo Tezelli 
Prefeito Municipal 

 
 
 



 
 
 


