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RESULTADO DO EDITAL Nº 0010/2021 – PROFESSOR I  
ESCOLAS DIVERSAS URBANAS E RURAIS 

Foram inúmeras inscrições sendo que os candidatos estavam participando de um Grupo de WhatsApp 

(específico por escola) - os telefones cadastrados foram os mesmos que o interessado preencheu no 

formulário de inscrição e de acordo com a escola escolhida pelo candidato no ato da inscrição. O edital foi 

aberto pela pedagoga Rosiane Silva de Lima Brito com os avisos e informes sobre os procedimentos a serem 

adotados durante a reunião com os inscritos: “Será expressamente PROIBIDO enviar figurinhas, imagens ou 

AUDIOS. As respostas devem ser dadas através de mensagens ESCRITAS pois estaremos registrando tudo 

como uma ATA do momento. A ordem que os inscritos serão chamados a se manifestar é a da LISTA 

CLASSIFICATÓRIA. O grupo permaneceu fechado antes e depois do edital (somente administradores podem 

enviar mensagens) mas no horário do EDITAL ele permaneceu aberto. Além dos inscritos estavam presentes 

aos Grupos de WhatsApp do Edital: William Souza Silva – Presidente do CME – Conselho Municipal de 

Educação; Andrea Lisboa Vieira – Inspetora Escolar SMECT e Rosiane Silva de Lima Brito – Pedagoga SMECT. 

Em cada escola tivemos a presença no grupo de representantes da própria escola: EM irmã Maria Amália – 

Dalvelucia Pereira de Matos – diretora do Fundamental I; PEM – Andrea Somerlate – pedagoga 

coordenadora do Núcleo de Educação Infantil; Marta Batista – vice-diretora do Centro Solidário de educação 

Infantil; Suely Rocha – diretora da Em São Cristóvão. Cada escola teve um grupo específico e seguiu a lista 

classificatória própria da escola. Os critérios usados foram os descritos no Edital 0010 e em acordo com a 

Resolução Municipal 004/2019 de 19/12/2019 e se deu na seguinte ordem de chamada inscritos com vínculo 

– Inscritos com Tempo de Serviço. A relação das vagas e seus respectivos vencedores segue em anexo. Ficam 

todos os candidatos vencedores convocados a se apresentarem no dia 11 de março na Secretaria Municipal 

de Educação Ciência e Tecnologia toda a documentação descrita no edital em especial às que se referem à 

habilitação ao Núcleo de Inspeção Escolar que irá confirmar a veracidade dos mesmos e a aptidão ao cargo 

pretendido. Teófilo Otoni, 11 de março de 2021. 
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