
 
 

 RESUMO DE INFORMAÇÕES DO EDITAL    Nº   16 / 2006 
 
  Estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo destinado ao Cadastramento de 
Professores, nas disciplinas de: Artes Visuais, Biologia, Desenho, Física, Geografia, História, 
Inglês, Matemática e Sociologia. 
 
As inscrições serão realizadas no período de 15 a 19 de janeiro de 2007, no horário de 9 às 16 horas, 
no Colégio Pedro II (Campo de São Cristóvão, 177 – São Cristóvão, Protocolo Geral – Térreo). 
 
Documentação para inscrição: 

Documento oficial de identidade 
02 (duas) fotografias 3x4, iguais e recentes 
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 (quinze reais), a ser 
paga no local de inscrição 

            Curriculum Vitae 
Fotocópia do diploma correspondente à exigência de sua disciplina 
Os candidatos que ainda não possuam diploma devem apresentar declaração de conclusão da 
Licenciatura Plena, explicitando a data da colação de grau. 
Será permitida a inscrição por procuração específica individual, com firma reconhecida por 
autenticidade 

O Processo Seletivo será constituído das seguintes etapas: 

I ) Análise Curricular; 

II ) Redação ou texto para análise de qualificação profissional e Entrevista com foco 
pedagógico de acordo com as especificidades do Departamento; 

III) Entrevista para análise do perfil profissional do candidato. 

As etapas I e II  são eliminatórias e a etapa III é classificatória. 

A análise dos currículos será realizada no período de 23 a 26 de janeiro de 2007. 

A Redação da etapa II será realizada no dia 1º de fevereiro de 2007, na Secretaria de Ensino, situada 
no Campo de São Cristóvão, 177 – 3o andar, em horário a ser divulgado juntamente com o resultado 
da etapa I. 

A Entrevista da etapa II será realizada a partir do dia 5 de fevereiro de 2007 

Os professores substitutos, contratados por tempo determinado, serão remunerados conforme a 
titulação que possuem: 

Se graduado,  na  classe  “C”,  nível 1,  com  remuneração  atualmente  no  valor  de  
R$ 888,60 (oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos); 

Se especializado,  na  classe  “D”,  nível 1,  com remuneração  atualmente  no  valor  
de R$ 1.060,98 (hum mil e sessenta reais e noventa e oito centavos); 

Se mestre, na classe “E”, nível 1, atualmente com remuneração no valor de  R$ 
1.376,54 (hum mil, trezentos e setenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos); 

Se doutor, na classe “E”, nível 1, atualmente com remuneração no valor de R$ 
1.651,85 (hum mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e oitenta e cinco centavos). 
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