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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS - RS
Rua Humaitá, 69 - Fones: Oxx (55) 279-1077/110 I - FAX: Oxx (55) 279-1033 - Ramal 203
CEP 98.140-000 - Quevedos - RS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PESSOAL NQ07/2017.
EDITAL 07 DE 25 de MAIO DE 2017
Processo Seletivo Simplificado 07/2017
A Comissão de Processo Seletivo Simplificado, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Municipal n? 543 de17/01l2017 e em
conformidade com a Lei Municipal n? 820, de 23 de maio de 2017, e Decreto Municipal
n" 828, de 19 de maio de 2017, toma público a abertura de inscrições para a realização de
Processo Seletivo Simplificado para CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA para o cargo
de: Professor Nível 1 - Licenciatura Plena- em Matemática,
pertencentes ou não ao
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Quevedos, de acordo com as normas e
condições seguintes:
1. DAS DISPOSIÇÕES

PRELIMINARES

1.1 - O cargo/função objeto deste Processo Seletivo Simplificado PSS/PMQ através de contrato administrativo, em caráter emergencial suprindo
necessidade de atendimento de serviços referente ao cargo a selecionar (O 1) um
candidato, a ser lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo, para futura contratação temporária. A escolaridade/requisitos, os vencimentos e
a jornada de trabalho são as seguintes:
Professor
Nível 1 Exigência mínima de formação em curso
Licenciatura
Plena- 22h de Licenciatura Plena com formação em R$ 1.492,64
Matemática
Matemática
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1.2 - São requisitos básicos para a efetivação da contratação:
a) ser brasileiro nos termos da Constituição;
b) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) estar em gozo dos direitos políticos;
d) possuir a escolaridade exigida para a função;
e) estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
f) apresentar atestado de aptidão física e mental;
~~~.
g) não haver sofrido sanção impeditiva de exercício de cargo público;
h) não ter vínculo jurídico com a administração pública direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com os Poderes Legislativo e
Judiciário, com os Tribunais de Contas e os Órgãos do Ministério Público, salvo nas
hipóteses de acumulação lícita previstas na Constituição Federal, observada a
compatibilidade de horário.
1.3. O PSS/PMQ n" 07/2017 compreende a realização de seleção através de:
Prova de Títulos.
1.4 - Os contratos terão natureza administrativa e serão firmados, na medida
das necessidades da Administração.
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