EDITAL RESUMIDO Nº 02/2013, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013.
A Comissão Especial de Avaliação de Processo Seletivo Simplificado,
nomeada pela Portaria nº 5.674/2013, de 02 de janeiro de 2013, no uso
de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados e fins de direito,
que acha-se aberta na Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua
São João s/n, na cidade de Irapuã-SP, as inscrições no período de 25 de
novembro a 03 de dezembro do corrente ano, no horário das 8h30 às
11h00 e das 14h00 às 17h00, cujas provas objetivas serão realizadas em
16 de dezembro de 2013, de acordo com as cláusulas contidas no Edital
Completo, que será retirado no site da Prefeitura Municipal –
www.irapua.sp.gov.br para as funções de PEB I – Educação Infantil e
Ensino Fundamental - séries/anos iniciais e PEB II das disciplinas de Arte,
Educação Física, Inglês, Educação Musical e Educação Ambiental, da
Rede Municipal de Ensino,por prazo determinado de excepcional interesse
público, em substituição, de acordo com as necessidades do Município,
cujo contrato se dará nos termos do Inciso IV, do artigo 233, da Lei 946,
de 30 de abril de 1992, da Rede Municipal de Ensino, com fundamentação
legal no artigo 37, inciso IX, da CF, Lei Complementar 005, de 09 de
novembro de 2010 e Deliberação TC-A-15248/026/04, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cuja remuneração se dará pelo número de
horas aulas ministradas, no valor de R$ 7,69 (sete reais e sessenta e nove
centavos), para PEB I de Educação Infantil e Ensino Fundamental
séries/anos iniciais e de R$ 7,83 (sete reais e oitenta e três centavos) para
PEB II de Ensino Fundamental, séries/anos finais, das disciplinas
específicas, de Arte, Educação Física, Inglês, Educação Musical e Educação
Ambiental. Melhores informações pelo fone 17 – 99769-2467.
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO.

