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PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDITAL PSS Nº 012/2021 

 

A Comissão do Processo Seletivo nomeada pelo Decreto nº 2.985/2021, no uso de suas 

atribuições estipula regras em relação à escolha de vagas de professores em caráter temporário, 

para o ano letivo de 2022, visando uma melhor organização. 

 

CONSIDERANDO as normas do Edital nº 12/2021 e a lista dos classificados, a 

Comissão assim estabelece:  

 

Art. 1º No ato da assinatura do contrato os(as) professores(as) deverão apresentar a 

carteira de vacinação atualizada, sob pena de desclassificação; 

Art. 2º Para os alunos que permanecerem no ensino remoto, não haverá um professor(a) 

exclusivo, o(a) professor(a) regente assumirá os alunos na forma presencial e remota. 

Art. 3º O(a) candidato (a) que escolheu a vaga em uma determinada área e, se no 

decorrer do processo surgir outra possibilidade no mesmo turno/período, não poderá desistir da 

primeira escolha; 

Art. 4º Havendo vagas nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação 

Especial, o(a) candidato(a) poderá ampliar sua carga horária somente nas vagas para qual se 

inscreveu; 

Art. 5º Caso a turma escolhida pelo professor (a) for suprimida, o mesmo poderá ser 

redirecionado para outra turma/escola, conforme a necessidade da SME ou ter seu contrato 

rescindido em caso da inexistência de vaga.  

Art. 6º O profissional que atuar na Educação Especial deverá fazer a escolha da turma e 

não dos alunos. 

Art. 7º O professor (a) que desistir da vaga escolhida, deverá firmar termo de 

desistência, optando em desistir da vaga ou ficar no final da lista na qual está classificado, 

podendo ser chamado em outra oportunidade durante o ano letivo. 

Art. 8º É de responsabilidade do(a) candidato(a) manter o seu contato atualizado. 

Art. 9º Em relação às chamadas durante o ano letivo serão realizadas duas tentativas de 

contato. Em sendo inexitosas, a lista será seguida; 

Art. 10 O(A) professor(a) poderá trocar de turma/escola/horário somente depois da 

escolha, exceto no Ensino Fundamental I e II e na Educação Especial, ressaltando que esta troca 

dependerá do acordo feito entre os professores interessados. 

Art. 11 Não será permitido o fracionamento da carga horária depois da escolhida. 

Art. 12 No caso de pedido de desistência da vaga durante a vigência do contrato, o(a) 

professor(a) deverá comunicar a unidade escolar, com no mínimo 07 dias de antecedência, para 

fins de organização da Unidade Escolar, no tocante à sua substituição. 

Art. 13 O(A) candidato(a) com antecedentes de avaliação pericial pelo INSS nos 

últimos dois anos, estará sujeito, além da apresentação do atestado admissional, à avaliação 

médica pericial do Município de Otacílio Costa. 

Art. 14 O(A) candidato(a) em e gozo de auxílio doença, poderá fazer a escolha de vagas 

referente o Edital n. 12/2021, entretanto, deverá estar apto(a) no momento de assumir a vaga. 

 Art. 15 O(A) candidato(a) em gozo de auxílio doença, no momento de assumir a vaga 

não estiver apto em razão de seu afastamento, seu nome retornará ao final da lista para uma 

futura chamada, se houver. 

Art.16 A candidata em licença maternidade terá o direito de escolha da vaga de acordo 

com sua classificação no processo seletivo, entretanto, não assumirá a vaga enquanto perdurar 

sua licença. 
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Art. 17 A candidata em licença maternidade, que até a data de seu retorno não tenha 

realizado escolha de vaga em razão da sua classificação, terá seu contrato rescindido. 

Art. 18 As candidatas gestantes, que possuam direito à estabilidade prevista no artigo 

10 da ADCT da Constituição Federal, terão sua vaga garantida para o ano letivo 2022.  

Art. 19 Os(as) candidatos(as) que no dia da escolha estiverem acometidas de COVID 

ou outra doença infectocontagiosa farão a escolha por representação, por meio de procuração 

simples acompanhada do atestado médico. 
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Otacílio Costa, dia 25 de janeiro de 2022. 


