
E D I T A L    Nº   06/05

Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de vagas
do cargo de Professor do Colégio Pedro II

O DIRETOR-GERAL DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista autorização concedida pelas Portarias de n° 291/MPOG, de 03 de julho de 2002, publicada no DOU de
24/07/02, e a de n° 2119/MEC, de 23 de julho de 2002, publicada no DOU de 28/03/2002, torna pública a
abertura das inscrições para Concurso Público de Provas e Títulos destinado a selecionar candidatos com vistas
ao provimento de cargos de Professor de Ensino Fundamental e Médio para o Colégio Pedro II – RJ, na forma
do que dispõe a Lei n° 8112, de 11 de dezembro de 1990, o Decreto 4175, de 27 de março de 2002, e a Portaria
n° 956, de 24 de março de 1998.

1. Da Especificação
1.1. Cargo: Professor de Ensino Fundamental  e  Médio
1.2. Regime de Trabalho: 40 horas semanais

2. Das Vagas
2.1.    Serão oferecidas 5 (cinco) vagas na  disciplina  de  FÍSICA, para  provimento em agosto de
2005.
2.2. O  presente  concurso objetiva também à formação de cadastro-reserva de professores que serão

chamados  para  preenchimento  dos  cargos  vagos  presentemente  existentes  no  quadro
docente 

do Colégio Pedro II, tão logo seja autorizado pelo MEC.
2.3.      Em cumprimento ao disposto no  art. 37,  inciso VIII,  da  Constituição  da República Federativa

do Brasil, na Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro
de 1999, fica reservada a pessoas portadoras de deficiência, 1 (uma) vaga, correspondente a 5%
(cinco por cento) do total das vagas oferecidas no item 2.1.

3. Dos requisitos para validade da participação no concurso
3.1.    A validade para participação do candidato  no  concurso  está  condicionada  ao atendimento
aos
        seguintes requisitos:

3.1.1. ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelos Decretos n° 70391/72 e 70436/72;

3.1.2. se estrangeiro, ter visto de permanência em território nacional que permita o exercício de
atividade laborativa no Brasil;

3.1.3. ter no mínimo, 18 (dezoito) anos completos;
3.1.4. estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, se brasileiro;
3.1.5. comprovar sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria da Receita

Federal.
3.1.6. possuir aptidão física e mental, a ser confirmada pelo Serviço Médico do Colégio Pedro

II, antes do ato da nomeação;
3.1.7. não possuir antecedentes criminais ou má conduta contumaz que o incompatibilizem com

o exercício do magistério;
3.1.8. possuir certidão de conclusão (que inclua a data da colação de grau) ou diploma de:

 Curso Regular de Licenciatura Plena em FÍSICA, reconhecido pelo MEC.
3.2. Não serão aceitos outros títulos diferentes daquele caracterizado no item 3.1.8.

4. Das Inscrições
4.1.   A  inscrição  do  candidato  implicará  o  conhecimento  e a  tácita aceitação das normas e

condições
                       estabelecidas neste  Edital,  em  relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

4.2.   Período:  de  30  de maio a  16 de junho de 2005 (exceto sábado, domingo e feriado).
4.3.      Horário: das 9:00 às 16:00 horas.
4.4.      Local: Colégio Pedro II.

Campo de São Cristóvão, 177
4.5.     Documentação:

4.5.1. Requerimento  de  Inscrição,  a  ser  preenchido  no  ato  da  inscrição  pelo  candidato
ou 
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seu representante, devidamente autorizado por procuração legal, não sendo aceitas inscrições condicionadas ou
por outras vias;

4.5.2. Três (3) fotografias recentes, iguais, de frente, formato 3 x 4.
4.5.3. Comprovante  de  valor relativo à  inscrição de R$ 80,00  (oitenta reais);  a ser pago em

qualquer agência bancária, para crédito no Unibanco S.A., através de boleto bancário distribuído no local de
inscrição.

4.5.3.1.  Não será aceito pagamento efetuado através de transação realizada via caixa
eletrônica ou Internet.

4.5.4. Original e fotocópia da Cédula Oficial de Identidade ou equivalente legal; 
4.5.4.1.  No  caso  de  inscrição  realizada  por   representante,   este   deverá   apresentar

original e fotocópia de:
a) Procuração passada em cartório (com firma reconhecida);
b) Cédula Oficial de Identidade do representante;
c) Cédula Oficial de Identidade do candidato.

4.5.4.2.  O   candidato  inscrito  por   procuração  assume   total  responsabilidade   pelas
informações  prestadas  por  seu  procurador,  arcando  com  as  conseqüências  de  eventuais  erros  de  seu
representante no preenchimento do Requerimento de Inscrição.

4.6.      Será recusado o pedido de inscrição que não atender rigorosamente às  exigências  especificadas
            nos ítens anteriores e no Requerimento de Inscrição.
4.7.      A inscrição  e  todos  os  atos  dela decorrentes serão anulados sumariamente, se o candidato não

comprovar, no ato da nomeação, que satisfaz a todos os requisitos fixados neste Edital.
4.8.      Em nenhuma hipótese, haverá devolução ou isenção da taxa de inscrição.
4.9. O candidato  ou  seu  representante  (cf. itens 4.5.4.1. e 4.5.4.2.)  deverá  comparecer  ao  local   em

que   se  inscreveu,  nos  dias  20  e  21  de  junho  de  2005,  de  9:00  às  16:00  horas,  para  a
Confirmação da Inscrição.
4.9.1. A Lista de Temas para Dissertação  estará   disponível  na página oficial  do Colégio

Pedro II  – www.cp2.g12.br  e  na  Secretaria  de Ensino,  situada no Campo de São
Cristóvão, 177 – 3° andar, no dia 30 de junho de 2005. 

4.10. Os candidatos amparados pelo disposto no ítem 2.3.deverão,  no ato da inscrição,  apresentar
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável
causa da deficiência. 
4.10.1.  A Junta de Inspeção de Saúde Escolar do Colégio Pedro II poderá, se julgar necessário,

convocar o candidato para se submeter à perícia médica, que terá decisão conclusiva sobre a qualificação do
candidato  como  deficiente  (para  fins  de  inscrição  no  Concurso)  e  sua  aptidão  para  o  cargo,  observada  a
compatibilidade da deficiência.

4.10.2.  A pessoa portadora de deficiência participará do Concurso Público em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário, local de aplicação
das provas e nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

4.10.3.  A vaga reservada a deficientes físicos que não for provida, por falta de candidatos, por
reprovação no concurso, por contra-indicação na perícia médica ou outro motivo, será preenchida pelos demais
aprovados, observada a ordem de classificação.

5. Das Etapas
5.1.  O Concurso será realizado em duas etapas distintas, a saber: 

a) Primeira  etapa,  de  caráter  eliminatório  e  classificatório,  consistirá  de  Prova Escrita
(peso 3,5) e Prova de Aula (peso 3,5). 

b) Segunda  etapa,  de   caráter   classificatório,  consistirá  de  Prova  Instrumental (peso  1),
análise de títulos (peso 1) e análise do perfil profissional (peso 1).

5.2. A Prova Escrita será  realizada no domingo, 3 de julho de 2005, às 9 horas, na Unidade Escolar São
        Cristóvão II.
5.3. Cada prova da primeira etapa e a Prova Instrumental terão o valor de 100 (cem ) pontos, cada uma.
5.4. Os candidatos deverão comparecer   às  provas,  com  antecedência  de  (60) minutos,   munidos  do
        original de cédula oficial de identidade, comprovante de inscrição e de caneta esferográfica de tinta

                     azul ou preta, sob pena de desclassificação.
5.5. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para as provas constantes deste Concurso.
5.6. Não serão permitidas consultas de qualquer espécie durante a realização das provas.
5.7. Os   conteúdos   programáticos   a    serem   avaliados   nas  provas  deste   Concurso   abrangem
o
       conhecimento específico da disciplina.
5.8. Da Prova Escrita
        5.8.1. A Prova Escrita, de caráter eliminatório, constará de 2 (duas) partes, valendo 70% e 30%,

respectivamente.
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     5.8.1.1.  Primeira  parte:  questões  discursivas  sobre  a  extensão  e  profundidade  dos
conhecimentos  específicos do candidato na disciplina;

     5.8.1.2. Segunda parte: dissertação sobre tema específico da disciplina, sorteado da Lista de
Temas para Dissertação, no momento da prova;

        5.8.2. Estará eliminado do Concurso o candidato que obtiver nota inferior a 70 (setenta) pontos na
Prova Escrita.

        5.8.3. Não serão corrigidas as dissertações (segunda parte da Prova escrita) dos candidatos que
obtiverem pontuação menor do que 40 (quarenta) na primeira parte da Prova Escrita. 

        5.8.4.  Serão concedidos vista e revisão para a Prova Escrita.
      5.8.4.1. O candidato poderá solicitar vista de Prova Escrita, apresentando requerimento no

Protocolo-Geral do Colégio Pedro II, até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação dos resultados da mesma,
mediante o comprovante de recolhimento da taxa de serviço de R$ 15,00 (quinze reais).

      5.8.4.2. Apenas o candidato, munido de Cédula Oficial de Identidade e Comprovante de
Inscrição, terá acesso à cópia de sua prova, a qual não poderá ser retirada da sala destinada à vista de prova, em
período a ser estipulado pela Coordenação do Concurso.

      5.8.4.3. Até 24 horas após a vista da prova, o candidato poderá apresentar requerimento de
revisão  de  prova,  ao  Protocolo-Geral  do  Colégio  Pedro  II,  indicando  os  itens  de  cuja  avaliação  discorda,
fundamentado em argumentação consistente.

      5.8.4.4. Analisando o requerimento, a Banca Examinadora procederá à revisão da prova e
emitirá parecer conclusivo, exclusivamente sobre os tópicos relacionados na petição, bem como divulgará nova
nota, se for o caso. 

      5.8.4.5. Os procedimentos de vista e revisão serão estendidos à pontuação da primeira parte
da Prova Escrita.

5.9.  Da Prova de Aula:
         5.9.1. A Prova de Aula, de caráter eliminatório, versará sobre conteúdo programático da disciplina

a que concorre o candidato, conforme currículo vigente no Colégio Pedro II, estando habilitado à mesma o
candidato que obtiver aprovação na Prova Escrita.

      5.9.1.1. A relação dos temas da disciplina será afixada e distribuída aos candidatos no dia
seguinte à divulgação dos resultados da Prova Escrita,  no Pavilhão Almirante Augusto Rademaker (Colégio
Pedro II).

      5.9.2. O tema da aula e a série serão objetos de sorteio, com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas da realização da prova.

      5.9.3. A ordem em que os candidatos  ministrarão suas aulas será estabelecida por sorteio,
realizado  antes  do  início  da  primeira  prova,  em  cada  um  dos  dias  do  calendário  para  isso  estabelecido,
separando-se os candidatos em grupos.

      5.9.4. O candidato entregará à banca examinadora, antes do início da Prova de Aula, o Plano
de Aula, digitado em 3 (três) vias.

      5.9.5. A Prova de Aula terá a duração mínima de 35 minutos e máxima de 45 minutos.
      5.9.6. A Prova de Aula será pública, não sendo, porém, permitida a presença de candidato

concorrente, sob pena de desclassificação deste.
      5.9.7. A avaliação de desempenho do candidato será feita levando-se em conta:

- o planejamento da aula;
- a capacidade de síntese;
- a clareza e a ordenação da aula;
- a adequação da linguagem;
- o conhecimento do assunto e a adequação à série sorteada;
- a utilização adequada dos recursos didáticos;
- e outros critérios, observada a especificidade da disciplina.

      5.9.8. Estará eliminado do Concurso o candidato que obtiver nota inferior a 70 (setenta)
pontos na Prova de Aula.

      5.9.9.  Não serão aceitos recursos ao resultado da Prova de Aula.
5.10. Da Prova Instrumental:

5.10.1. A Prova Instrumental,  de caráter  classificatório, versará sobre os principais conceitos
pedagógicos  constantes  na  nova  legislação  educacional  e  será  realizada  por  meio  de  ferramentas
computacionais

5.10.2.  Serão concedidos vista e revisão da Prova Instrumental,  seguindo os procedimentos
descritos para Prova Escrita, nos itens 5.8.4.1. a  5.8.4.4. 

5.11. Da Prova de Títulos:
5.11.1. Até 48 (quarenta e oito) horas, no máximo, após a divulgação do resultado da Prova

Instrumental,  o  candidato  entregará  à  Secretaria  de  Ensino,  em  envelope  lacrado,
Currículum Vitae comprovado e documentos para a Prova de Títulos.
5.11.1.1.  Os títulos  deverão ser apresentados em fotocópia  autenticada e anexados a

uma Relação Descritiva dos mesmos, rigorosamente segundo a ordem prevista no item 5.11.2  deste Edital.
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5.11.1.2. Os documentos entregues para análise da Prova de Títulos não poderão ser
devolvidos por constituirem documentação comprobatória do processo de avaliação.

5.11.2.  A atribuição de pontos aos títulos será feita conforme a tabela que se segue:

Especificação dos Títulos Pontos por Item
Titulação  legal  mínima  exigida  para  inscrição  neste  Concurso  (cf.  itens  3.1.8   e
5.11.2.1)

Titulação Acadêmica 
 obtida em Instituição de Ensino reconhecida – (até o máximo de 25 pontos, sendo
considerado somente o título mais alto) 
a) Graduação

- Curso de Graduação completo, além do que habilita à disciplina. Não serão
considerados Bacharelado e Licenciatura na mesma área.

b) Aperfeiçoamento (180h)
- na disciplina a que concorre ou em Educação
- em área afim

c) Especialização (360h)
- na disciplina a que concorre ou em Educação
- em área afim

d) Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado/Doutorado)
- na disciplina a que concorre ou em Educação
- em área afim

Experiência Profissional
e) Experiência comprovada no magistério (até o máximo de 40 pontos)

- em docência  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  em Instituição  Federal  de
Ensino ou outras
na disciplina a que concorre ou em Educação
em disciplina de área afim

- em docência de Ensino Superior
na disciplina a que concorre ou em Educação
em disciplina de área a fim

f) Experiência comprovada em cargos administrativos (até o máximo de 5 pontos)
- em funções administrativo-pedagógicas em instituições de ensino

(anexar breve descrição da função/atividade)
- em  atividades  profissionais  específicas  à  área/disciplina  (anexar  breve

descrição da função/atividade)
g) produção acadêmica (até o máximo de 10 pontos)

- artigos completos, publicados em periódicos nacionais ou estrangeiros
- livros  publicados  (didáticos  ou teóricos,  na disciplina  a que concorre,  em

área afim ou em Educação)
- trabalhos apresentados em congressos, simpósios, exposições

h) Aprovação,  por  seleção,  para  o magistério  promovida  por  Instituição  Pública
(Federal, Estadual ou Municipal) – (até o máximo de 10 pontos)
Processo Seletivo 
Concurso Público de Provas e Títulos

i) Participação em Bancas Examinadoras (até o máximo de 10 pontos)
- de Concursos Públicos de Provas e Títulos para o Magistério de Instituições

Públicas (Federal, Estadual ou Municipal)
- de Processo Seletivo para o Magistério
- de Seleção de alunos

7

13
8

19
14

25
20

4 pontos por ano
2 pontos por ano

2 pontos por ano
1 ponto por ano

1 ponto por ano

0,5 ponto por ano

1 ponto por artigo
2 pontos por livro

0,5 ponto por trabalho

1 ponto por aprovação
2 pontos por aprovação

2 pontos por Concurso
1 ponto por Processo
1 ponto por Concurso

5.11.2.1. A habilitação legal mínima exigida na inscrição para o Concurso deverá ser
apresentada, obrigatoriamente, na documentação para Prova de Títulos, sob pena de desclassificação, mas não
representará ponto para a Prova de Títulos.

5.11.2.2. A contagem dos títulos acadêmicos descritos nos itens  a,  b,  c e  d não será
cumulativa, considerando-se, apenas, o de maior pontuação.

5.11.2.3. Não será considerado, para efeito de pontuação, mais de um título do mesmo
nível acadêmico.

5.11.2.4. Para a comprovação indicada nos quesitos e e f, deverá ser apresentada declaração da
Instituição onde o candidato exerceu a função ou docência. Nela deverão constar o período de efetivo exercício,
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descontadas as interrupções, e a(s) disciplina(s) ministrada(s) ou a(s) função(ões) exercida(s). Não serão aceitas
as anotações em Carteira de Trabalho como comprovação para estes quesitos.

5.11.2.5. Na pontuação dos itens e  e  f, fração superior a 7 (sete) meses será considerada como
fazendo jus à pontuação equivalente a um ano.

5.11.3.  O candidato poderá solicitar recontagem de pontos da Prova de Títulos, uma única vez,
apresentando  requerimento  no  Protocolo-Geral  do  Colégio  Pedro  II,  até  24  (vinte  e  quatro)  horas  após  a
divulgação dos resultados da Prova de Títulos, devidamente fundamentado com referência direta aos itens da
tabela apresentada em 5.11.2.

6. Da Classificação
6.1. Os candidatos habilitados  serão  classificados   em  ordem decrescente da  média ponderada
dos 
             pontos  obtidos  nas  provas, das  duas  etapas  do Concurso, de acordo com as determinações do
             item 5.1.

6.1.1. A publicação do resultado final do Concurso será feita por meio de:
a) listagens da classificação dos candidatos, incluindo os portadores de deficiência, em

ordem decrescente da pontuação final, calculada conforme definido no item 5.1.,
observados os critérios de desempate;

b) listagem única dos portadores de deficiência em ordem decrescente, pela pontuação
final ponderada, observados os critérios de desempate.

6.2.       A   pontuação  final   ponderada  dos  portadores  de  deficiência  será  calculada  considerando o
percentual  de  diferença  entre  a  pontuação  do  1°  colocado  na  listagem  de  classificação,
conforme descrito em 6.1.1. (a), e a do candidato portador de deficiência.

6.3.     O desempate entre  os   candidatos,  no  resultado   final  das  listagens,  obedecerá   aos   critérios
          abaixo:

a) obtenção de maior número de pontos na Prova de Aula;
b) obtenção de maior número de pontos na Prova Escrita;
c) obtenção de maior número de pontos na Prova Instrumental;
d) comprovação de maior número de anos de efetivo exercício no magistério;
e) obtenção de maior número de pontos na Prova de Títulos;
f) maior idade.

6.4.     O resultado final  do Concurso Público será homologado mediante publicação no  Diário Oficial
da União.  

6.5.      Os  resultados  de  todas  as  provas  serão  afixados  no  Pavilhão Almirante Augusto Rademaker
           (Campo de São Cristóvão, 177) e divulgados na página oficial do Colégio Pedro II.

6.5.1. A Coordenação do Concurso também enviará os resultados das provas à imprensa  da
cidade do Rio de Janeiro, não se responsabilizando, entretanto, por sua publicação ou por equívocos cometidos
pela imprensa, não oriundos da Coordenação do Concurso. 

6.6.      Os    candidatos    portadores   de   deficiência   aprovados   serão   convocados,   por   ordem   de
           classificação,  na  medida  da  disponibilidade de vagas,  observado o percentual definido no item
           2.3..   
6.7.      A classificação no Concurso Público não assegura ao candidato o direito ao  ingresso  automático

no cargo, mas apenas a expectativa de nele ser admitido como Professor, observada a existência
de vaga e a ordem rigorosa de classificação, até o término da validade deste Concurso.

7. Do prazo de Validade do Concurso
7.1.       O Concurso Público será válido por um ano, a contar da data da homologação do resultado final,

publicado no Diário Oficial  da  União,  podendo ser prorrogado por  igual  período,  conforme
regulamenta o Decreto n° 4.175, de 27 de março de 2002.

8. Das Disposições Gerais
8.1.       A inexatidão  das  informações  prestadas ou  falsidade documental, a existência de antecedentes

criminais  ou  má  conduta  contumaz,  ainda  que  verificada  posteriormente  à  realização  do
Concurso Público, implicarão na eliminação sumária do candidato,  sendo declarados nulos, de
pleno direito, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, inclusive a nomeação.

8.2.       Será excluído do concurso, por ato da Comissão Coordenadora, o candidato que:
a) durante  a  realização  das  Provas,  for  surpreendido  em comunicação com outras  pessoas,

verbalmente ou por escrito;
b) durante  a  realização  das  Provas,  estiver  portando  ou  utilizando  qualquer  tipo  de

equipamento  eletrônico,  exceto  nos  casos  expressamente  autorizados  pela  Banca
Examinadora;
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c) durante o processo do Concurso, comportar-se desrespeitosa ou inconvenientemente com
quaisquer dos examinadores, dos membros da Comissão do Concurso, dos seus auxiliares
ou de autoridades presentes. 

8.3.     Observadas as  necessidades,  o  candidato  habilitado  e  classificado, conforme as normas
deste

Edital,  será  convocado  para  nomeação,  por  telegrama  ou  carta  expedida  com  “Aviso  de
Recebimento”,  sendo  o  expediente  encaminhado  unicamente  para  o  endereço  constante  no
Requerimento de Inscrição e ficando o convocado obrigado a declarar a aceitação ou não da
nomeação para o cargo.
O não pronunciamento do interessado no dia marcado na convocação será interpretado como
desistência  da  vaga,  permitindo,  conforme  previsto  em  lei,  à  Administração  excluí-lo  do
Concurso, após convocá-lo.
8.3.1. No  caso  de  mudança  de  domicílio,  na  vigência  do  prazo  de  validade  do  Concurso,

tem  o  candidato aprovado a obrigação de informar o novo endereço ao Colégio Pedro II, através da Secretaria
de Ensino. 

8.4.       Precederá  à  nomeação  exame de aptidão física e mental, levado a efeito por  Junta de Inspeção
de Saúde Especial (JISE) do Colégio Pedro II, à qual deverão ser apresentados os resultados dos
seguintes exames, realizados sob responsabilidade do candidato, na data da convocação para dar
início ao processo de nomeação. 
Exame de Sangue (Hemograma completo, glicose, uréia e creatinina, ácido úrico, sorologia para
Lues)
Sumário de Urina (EAS)
Parasitológico de Fezes 
Raio-X do tórax: Antero-posterior e perfil esquerdo
Reação de Machado Guerreiro
Audiometria
Laringoscopia retrógrada (indireta)
Avaliação por fonoaudiólogo de possíveis distúrbios da fala 
Eletrocardiograma
Teste de Esforço
Eletroencefalograma
8.4.1. A   nomeação   para   o  Quadro  do  Magistério  do  Colégio  Pedro  II  fica  condicionada

ao  parecer  favorável  da  Junta  de  Inspeção  de  Saúde  Especial  (JISE)  quanto  à  aptidão  física  e  mental  do
candidato no momento do processo de nomeação.

8.4.2. O  candidato  que  se  sentir prejudicado pelo Parecer Médico da JISE deste Colégio,
poderá requerer nova inspeção médica à Junta de Inspeção de Saúde de Recurso (JISR) deste Colégio em um
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de emissão do primeiro laudo.
                      8.4.3. Serão considerados incapazes para a investidura no cargo aqueles que são portadores de
doenças previstas na Lei n° 8112, de 11 de dezembro de 1990, no seu artigo 186, parágrafo 1°, ressalvados os
casos previstos em lei para portadores de deficiência.

8.5.    No  ato de   admissão  serão  exigidos  todo  os  documentos declarados, bem como inexistência
de 

vínculo  em cargo público,  exceto  nas  hipóteses  previstas  no art.  37,  incisos  XVI  e  XVII  da
Constituição Federal;

8.6.    O candidato nomeado para o  cargo  de  provimento  efetivo  fica  sujeito,  nos  termos  do  art. 41,
“caput”,  da  Constituição  Federal,  com  redação  dada  pela  Emenda  Constitucional  n°  19,  de
04/06/1998,  a  estágio  probatório  por  período  de  36  (trinta  e  seis)  meses,  durante  o  qual  sua
aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão objeto de avaliação pela Câmara Departamental
ou Colegiado equivalente, posteriormente homologada pela CPPD.

8.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral do Colégio Pedro II.

WILSON CHOERI

/cga.
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