EDITAL Nº21, DE 27 DE MAIO DE 2022
EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 15/2022 (EXCLUSIVO PARA OS CANDIDATOS DA
ÁREA DE ATUAÇÃO EM ARTES VISUAIS)
CONSIDERANDO a atual CARÊNCIA de docentes para a disciplina de Artes Visuais;
CONSIDERANDO a desistência dos candidatos da fila de espera, referente ao último processo
seletivo, em razão do exíguo prazo de eventual contrato;
CONSIDERANDO a necessidade e o interesse público em jogo, em especial, quanto à
continuidade na prestação de serviços públicos.
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de não deixarmos nossos alunos sem aulas de Artes
Visuais , agilizando o processo para que eles tenham todas as aulas.
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições e
considerando, ainda, o poder dever da Administração em rever de ofício os próprios atos, com
a finalidade de preservar a lisura do concurso, torna pública a seguinte complementação,
específica para a antecipação de algumas fases já estabelecidas.
Isto posto, o Edital nº 15/2022, passa a ter a seguinte redação:
6.1.1. As entrevistas da Etapa II, excepcional e exclusivamente para os candidatos da área de
Artes Visuais, serão realizadas por meio de web conferência, no período de 06 a 10 de junho de
2022, de acordo com as datas, horários e link de acesso à sala correspondente estabelecidos na
Convocação para a Etapa II (Entrevistas) no formato remoto, à razão de, no máximo, 6 (seis)
candidatos por turno e por Banca Examinadora.

(...)
7.1.1. O resultado final, excepcional e exclusivamente para os candidatos da área de artes
visuais, será divulgado na página eletrônica do Colégio Pedro II, na data provável de 14 de junho
de 2022.
(...)
ANEXO II
CRONOGRAMA
EVENTO
Divulgação do resultado da
Etapa I
Recurso da Análise de Títulos
– Etapa I
Entrevistas (Etapa II)
Divulgação do resultado da
Etapa II
Resultado final

DATA

HORÁRIO

31/5/2022

Pela internet

01/06/2022

Pela internet

De 6 a 10 /06/2022

Pela internet

14/06/2022

Pela internet

14/06/2022

Pela internet

Todas as demais informações previstas no Edital nº 15/2022 permanecem inalteradas.

