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RESULTADO DO EDITAL Nº 023/2021 – PROFESSOR III -  
CIÊNCIAS 

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

(específico para a disciplina Ciências) - os telefones cadastrados foram os mesmos que os interessados 

preencheram no formulário de inscrição e de acordo com a disciplina escolhida pelos candidatos no ato da 

inscrição. O edital foi aberto pela pedagoga Rosiane Silva de Lima Brito que deu 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: Andréa Lisboa Vieira- Inspeção Escolar 

/SMECT; William de Souza Silva – Presidente do CME – Conselho Municipal de Educação; Kassandra Camargo 

– diretora EMIMA. A disciplina conta com um grupo específico e seguiu a lista classificatória. Os critérios 

usados foram os descritos no Edital 014 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 

da vaga e a respectiva vencedora segue em anexo. Fica a candidata vencedora convocada a se apresentarem 

no dia 18 de ABRIL 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, 17 de abril de 2021. 
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N

º 

C
R

IT
ÉR

IO
  

CONTRATADO(A) 

 

CARGO 
DISPONIBILIDADE 

DE VAGAS 
TURNO SITUAÇÃO 

PERÍODO DE  

DESIGNAÇÃO 

1  VÍNCULO 
IRACI GOMES DE 

OLIVEIRA 

PIII 

18 aulas 

Historia 

EM NOSSA 

SENHORA 

APARECIDA 

Matuti

no 

Em substituiçaõ  à 
professora 

nomeada em 
Concurso com 

direito à 
prorrogação de 

posse e exercício 

18/03/2021 
A 

14/05/2021 

2  VÍNCULO 
VALQUIRIA 

FERREIRA LOPES 

PIII 

20 aulas 

Língua 
Portuguesa 

EM GERALDO 

LEÃO LOPES 

Vesper

tino  

Em substituição  à 

professora 

nomeada em 

Concurso com 

direito à 

prorrogação de 

posse e exercício 

18/03/2021 
A 

14/05/2021 

3  

TEMPO 

DE 

SERVIÇO 

VIVIANE SILVA 

COIMBRA 

PIII 

18 aulas  

Ed Física 

EM DORALICE 

ARRUDA 

Matuti

no e 

Vesper

tino 

Em substituição à 

professora Otília 

Pereira – licença de 

Saúde 

18/03/2021 

A 
09/04/2021 

 

Teófilo Otoni, 17 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 


