
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante 
 

 
Processo Seletivo Público 

PROFESSOR PA, PB e PP - EDITAL Nº 004/2015 
 

ERRATA 001/2015 
 

 
Fica o Edital nº 004/2015 alterado nos itens descritos abaixo, passando a serem considerado válido os textos ora 
citados. 

 
 
Onde se lê: 
 
O Município de Venda Nova do Imigrante – ES, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
(SEMEC), no uso de suas atribuições legais e considerando as decisões proferidas pela comissão organizadora deste 
edital, faz saber que, do dia 11 ao dia 16 de novembro de 2015, estarão abertas as inscrições para os candidatos ao 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, através de contrato administrativo de designação temporária (DT) em regime 
estatutário, com base na Lei Municipal 1129/2014, de profissionais habilitados para o exercício da função de 
professor PA, PB e pedagogo PP. As vagas serão para substituição de profissionais do quadro do magistério que 
estão à disposição de outros órgãos, licenciados e outros casos emergenciais, para o ano letivo de 2016, de acordo 
com as normas estabelecidas neste edital e com fundamentação no art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988 
e Lei Municipal nº 1.009/2012, em caráter de urgência. 
 
Leia-se: 
 
O Município de Venda Nova do Imigrante – ES, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
(SEMEC), no uso de suas atribuições legais e considerando as decisões proferidas pela comissão organizadora deste 
edital, faz saber que, do dia 13 ao dia 17 de novembro de 2015, estarão abertas as inscrições para os candidatos ao 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, através de contrato administrativo de designação temporária (DT) em regime 
estatutário, com base na Lei Municipal 1129/2014, de profissionais habilitados para o exercício da função de 
professor PA, PB e pedagogo PP. As vagas serão para substituição de profissionais do quadro do magistério que 
estão à disposição de outros órgãos, licenciados e outros casos emergenciais, para o ano letivo de 2016, de acordo 
com as normas estabelecidas neste edital e com fundamentação no art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988 
e Lei Municipal nº 1.009/2012, em caráter de urgência. 
 
Onde se lê: 
 
5.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site 
www.vendanova.es.gov.br no período de 8h do dia 11/11/2015 até às 23h 59min do dia 16/11/2015.  
 
Leia-se: 
 
5.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site 
www.vendanova.es.gov.br no período de 8h do dia 13/11/2015 até às 23h 59min do dia 17/11/2015.  
 
Onde se lê: 
 
5.9. As inscrições para o processo seletivo de contratação de professores PA e PB e pedagogo PP, em regime de 
designação temporária (DT) para a função de regente de classe, de pedagogo e no atendimento educacional 
especializado (AEE) da rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2016 serão realizadas no período de 8h do dia 
11/11/2015 até às 23h 59min do dia 16/11/2015.  
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Leia-se: 
 
5.9. As inscrições para o processo seletivo de contratação de professores PA e PB e pedagogo PP, em regime de 
designação temporária (DT) para a função de regente de classe, de pedagogo e no atendimento educacional 
especializado (AEE) da rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2016 serão realizadas no período de 8h do dia 
13/11/2015 até às 23h 59min do dia 17/11/2015.  
 
Onde se lê: 
 
13.1. A lista de classificação dos candidatos será divulgada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e no site 
www.vendanova.es.gov.br, nos dias 23/11/2015 (resultado provisório) e 07/12/2015 (resultado final).  
 
Leia-se: 
 
13.1. A lista de classificação dos candidatos será divulgada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e no site 
www.vendanova.es.gov.br, nos dias 24/11/2015 (resultado provisório) e 07/12/2015 (resultado final).  
 
 
Venda Nova do Imigrante – ES, 10 de novembro de 2015. 
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Secretário Municipal de Educação e Cultura 

 


