
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CORNÉLIO  PROCÓPIO – PR 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  EDUCAÇÃO 

Av. Alberto Carazzai, 1614 

 

1ª EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO - 03/2019 

 

A Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado – PSS, 

no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 1033/18 de 

01/10/2018, em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido 

no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, da Lei nº 665/2011 de 09/02/2011 e 

Lei Nº 709/11 de 12/09/2011 e demais cominações de direito, TORNA PÚBLICO O  

EDITAL DE RETIFICAÇÃO: 

 

 

Onde se Lê 

 

3.1 - Para inscrever-se no Processo de Seleção Simplificado – PSS, previsto neste 

Edital, o candidato deverá preencher os requisitos abaixo: 

a) Ter nacionalidade brasileira com direitos e obrigações políticas e civis         

reconhecidos no País; 

b) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 

c) RG (Registro Geral); 

d) CPF; 

e) Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei; 

f) Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

g) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais. 

h) Ter disponibilidade para atuar 20 (vinte) horas semanais - professores de Ensino 

Fundamental (anos iniciais) e Educação Infantil (Pré-escola) nas escolas municipais 

e 40 (quarenta) horas semanais - professores de Educação Física nas escolas e 

CMEIs municipais, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação e 

da Instituição de Ensino. 

i) Escolaridade exigida para o cargo pretendido:  

• Para o cargo de Professor do Ensino Fundamental (anos iniciais) 

e Educação Infantil (Pré-escola) 

 - Certificado ou Diploma em Licenciatura plena em Pedagogia, 

acompanhado de histórico escolar; 
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 - Certificado ou Diploma Normal Superior (licenciatura plena), acompanhado 

de histórico escolar; 

 – Certificado ou Diploma do Ensino Médio Magistério completo (com 

habilitação específica quando exigida), acompanhado de histórico escolar; 

• Para o cargo de Professor de Educação Física:  

 – Certificado ou Diploma de licenciatura em Educação Física, acompanhado 

de histórico escolar. 

 

5.1 – Os candidatos aprovados deverão apresentar no Departamento de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, mediante edital de 

convocação, tendo em mãos original e cópia dos seguintes documentos para 

comprovação: 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social CTP (original e fotocópia); 

- Cartão de Inscrição do PIS/PASEP; 

- Carteira de Identidade - RG; 

- CPF; 

- Título de Eleição e comprovante da última votação; 

- Certidão de Nascimento ou Casamento; 

- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos; 

- Certificado de Escolaridade; 

- 1 foto 3X4 recente; 

-Certificado de reservista; 

-Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; 

- Número de conta corrente do Banco Santander; 

5.2 – As cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas em hipótese 

alguma. 

 
 

Leia-se 

 

3.1 - Para inscrever-se no Processo de Seleção Simplificado – PSS, previsto neste 

Edital, o candidato deverá preencher os requisitos abaixo: 

a) Ter nacionalidade brasileira com direitos e obrigações políticas e civis         

reconhecidos no País; 
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b) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 

c) RG (Registro Geral); 

d) CPF; 

e) Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei; 

f) Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

g) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pelo Fórum; 

h) Ter disponibilidade para atuar 20 (vinte) horas semanais - professores de Ensino 

Fundamental (anos iniciais) e Educação Infantil (Pré-escola) nas escolas municipais 

e 40 (quarenta) horas semanais - professores de Educação Física nas escolas e 

CMEIs municipais, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação e 

da Instituição de Ensino. 

i) Escolaridade exigida para o cargo pretendido:  

• Para o cargo de Professor do Ensino Fundamental (anos iniciais) 

e Educação Infantil (Pré-escola) 

 - Certificado ou Diploma em Licenciatura plena em Pedagogia, 

acompanhado de histórico escolar; 

 - Certificado ou Diploma Normal Superior (licenciatura plena), acompanhado 

de histórico escolar; 

 – Certificado ou Diploma do Ensino Médio Magistério completo (com 

habilitação específica quando exigida), acompanhado de histórico escolar; 

• Para o cargo de Professor de Educação Física:  

 – Certificado ou Diploma de licenciatura em Educação Física, acompanhado 

de histórico escolar. 

5.1 – Os candidatos aprovados deverão apresentar no Departamento de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, mediante edital de 

convocação, tendo em mãos original e cópia dos seguintes documentos para 

comprovação: 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social CTP (original e fotocópia); 

- Cartão de Inscrição do PIS/PASEP; 

- Carteira de Identidade - RG; 

- CPF; 

- Título de Eleição e comprovante da última votação; 

- Certidão de Nascimento ou Casamento; 
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- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos; 

- Certificado de Escolaridade; 

- 1 foto 3X4 recente; 

-Certificado de reservista; 

-Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pelo Fórum; 

- Número de conta corrente do Banco Santander; 

5.2 – As cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas em hipótese 

alguma. 

 

 
 
 
 

  
                                                    DANIELLA GOMES 
                                               Presidente da Comissão  
 
 

Prefeitura do Município de Cornélio Procópio, 20 de novembro de 2019. 


