CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2021
Edital n.º 02/2022
O Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas no Edital nº 01/2021, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria,
em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n° 1753/2021, resolve, em
obediência ao Artigo 19º do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Itapejara
D’Oeste, PR, TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital nº 01/2021.

ONSE SE LÊ:
3. DOS CARGOS
3.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD), a
vencimento base inicial, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os estabelecidos a seguir:
Tabela 3.1

CARGOS DO MAGISTÉRIO
Cargo

Carga
Vagas Ampla
Horária
Concorrência
Semanal

PROFESSOR - 20 h
20 h

Vagas
PcD

Vencimento
base (R$)

*

1.646,37

CR

R$ 100,00

PROFESSOR - 40 h

*
40 h

Taxa de
Inscrição
R$

3.292,74

CR

R$ 100,00

Requisitos básicos
Nível médio, na modalidade normal
(magistério), ou graduação em Pedagogia,
com habilitação para atuar na educação
infantil e séries iniciais do Ensino
Fundamental devidamente credenciado e
reconhecido pelo MEC.
Nível médio, na modalidade normal
(magistério), ou graduação em Pedagogia,
com habilitação para atuar na educação
infantil e séries iniciais do Ensino
Fundamental devidamente credenciado e
reconhecido pelo MEC.

LEIA-SE:
3. DOS CARGOS
3.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD), a
vencimento base inicial, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os estabelecidos a seguir:
Tabela 3.1

CARGOS DO MAGISTÉRIO
Cargo

PROFESSOR - 20 h

Carga
Vagas Ampla
Horária
Concorrência
Semanal

20 h

CR

Vagas
PcD

*

Vencimento
base (R$)

1.646,37

Taxa de
Inscrição
R$

Requisitos básicos

R$ 100,00

I - Para atuação multidisciplinar na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental:
a) em nível superior, em curso de graduação
em Pedagogia com habilitação ao magistério
da educação infantil e/ou anos iniciais do
ensino fundamental; ou
b) em curso normal superior;
c) em nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena, precedida de formação
de magistério em nível médio, na modalidade
normal.
II - para atuação em campos específicos do
conhecimento ou componente curricular:
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PROFESSOR - 40 h

40 h

CR

*

3.292,74

R$ 100,00

a) em nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena específica; ou
b) outra graduação correspondente às áreas
do conhecimento específicas do currículo,
com formação pedagógica, nos termos da
legislação vigente.
I - Para atuação multidisciplinar na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental:
a) em nível superior, em curso de graduação
em Pedagogia com habilitação ao magistério
da educação infantil e/ou anos iniciais do
ensino fundamental; ou
b) em curso normal superior;
c) em nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena, precedida de formação
de magistério em nível médio, na modalidade
normal.
II - para atuação em campos específicos do
conhecimento ou componente curricular:
a) em nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena específica; ou
b) outra graduação correspondente às áreas
do conhecimento específicas do currículo,
com formação pedagógica, nos termos da
legislação vigente.

Os candidatos aos cargos de Professor – 20 horas e Professor 40 h, que realizaram sua inscrição e pagaram o boleto bancário, que não
se enquadrarem com os requisitos básicos para posse no cargo, conforme a presente retificação, deverão, no período de 06 de janeiro
de 2022 a 27 de janeiro de 2022, solicitar o cancelamento de sua inscrição e o ressarcimento do valor da inscrição, protocolando
requerimento, conforme Anexo I deste Edital, na Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste, PR, aos cuidados da Comissão Organizadora
de Concursos ou através do e-mail ippec@ippec.org.br .

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Itapejara D’Oeste - PR, 05 de janeiro de 2022.

VILMAR SCHMOLLER
Prefeito de Itapejara D’Oeste - PR

CLEVERSON ALUISIO JULIANI
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos
da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR
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ANEXO ÚNICO

REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
EXCLUSIVO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR 20 H E PROFESSOR 40 H
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Identidade:
CPF:
Cargo Inscrito: ( ) Professor 20 h OU ( ) Professor 40 h

Estado:
Fone:
Inscrição no Concurso nº:

À Comissão Organizadora de Concursos da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste, PR

Solicito o cancelamento da minha inscrição para o cargo de (
Professor 40 h e a

) Professor 20 h

OU

(

)

devolução do valor referente à taxa de inscrição do Concurso Público da Prefeitura

Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, a ser depositada na seguinte conta bancária:
Dados da Conta:
Banco: _____________________________________ Agência: ___________ Conta: ________________
Titular da conta: __________________________________________________________.

Itapejara D’Oeste - PR, ____ de _________ de 2022.

Assinatura do candidato
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