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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA COMPOSIÇÃO DE UM BANCO DE 
PROFESSORES E EVENTUAIS 
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 
PARA ATENDER AS UNIDADES 
VINCULADAS À SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NOS 
TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 563 DE 
1º DE JULHO DE 2004. 

 

 ADITIVO DO EDITAL Nº 01/2021-GAB que rege Processo Seletivo Simplificado para 
composição de um banco de professores temporários. 

 
 

 

 

5 DA CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO MENSAL 

5.1 A carga horária de trabalho será no máximo de 20 (Vinte ) horas semanais de acordo com a 

necessidade do Sistema de Ensino. Com remuneração de 1.443,00 ( Um mil , quatrocentos e 

quarenta e três reais) . Havendo carência para 40 (quarenta )horas semanais a remuneração amplia 

para 2.886,00 ( dois mil , oitocentos e oitenta e seis reais ). 

5.2. O valor da remuneração mensal será o fixado na LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008, e 

as alterações referete ao Piso Nacional dos Professores, de caráter semanal, restrito às aulas dadas. 

 

10. PROVA ESCRITA ONLINE E PROVA DIDÁTICA  

A prova on-line de caráter eliminatório , será realizada no dia 02 de Maio de 2021 (Domingo) 

de 08 ás 10hs , através do site : http:\\insconstruir.com, no site o candidato vai clicar no link 
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de ingresso na prova de acordo com sua categoria de escolha , o mesmo vai ser direcionado 

a uma sala virtual onde receberá a prova para executar locado com camêra aberta , para 

que o fiscal da sala possa acompanhar na resolução. As avaliações para cada candidato 

abrem com sequências de conteúdos e questões diferentes para garantir a lisura do 

processo. O candidato que passar por problemas de conexão de internet ou energia deverá 

voltar a sala de aplicação pelo link e receberá outra avaliação para executar na sequência 

simultanea . Resaltamos que as questões tem tempo de resposta de 3 minutos e somente 

com resposta o candidato tem acesso a próxima questão . Aprovados nessa etapa, no  dia 4 

de Maio o candidato vai estar devidamente listado para segunda etapa com inicio no dia 

seguinte , nesse mesmo dia ele receberá via e-mail o modelo do plano de aula que vai 

apresentar , acompanhado com seu tema da aula. Ao final do certame todos os canditados 

aprovados ou não receberam via e-mail sua pontuação completa . 
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