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EDITAL Nº02/SEDUC/2020 
 

 

CONCURSO DE REMOÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO DE  
PARAÍBA DO SUL. 
 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação no uso de suas atribuições torna pública a inscrição do Concurso 

de Remoção para profissionais efetivos da Rede Municipal de Educação de Paraíba do Sul. 

 

1- DO LOCAL E PRAZO DE INSCRIÇÃO 

 

1.1 – As inscrições dos profissionais interessados serão realizadas de 4/12/2020 a 18/12/2020, no 

link   

https://docs.google.com/forms/d/1iZ0fTqdMLqit3StuN2Y0kxcAOfIXwXtXY9HQoUISjTQ/edit,

que estará disponível no site da prefeitura. 

1.2 Caberá a direção de cada Unidade escolar divulgar as datas de inscrição do concurso de remoção 

e o presente edital. 

1.3 O profissional interessado deverá preencher o formulário online, disponível no site da prefeitura, 

no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1iZ0fTqdMLqit3StuN2Y0kxcAOfIXwXtXY9HQoUISjTQ/edit  

 

2 – DOS CRITÉRIOS DE ESCOLHA E CLASSIFICAÇÃO 

 

                   2.1 – Para atendimento de escolha será observado o critério de: 

                            I – Tempo de serviço na Rede Municipal  

                            II – Maior idade. 

                   2.2 – O resultado da classificação dos inscritos será divulgado no dia 22/01/2021 e estará exposto 

no local de escolha.  

                  2.3 – O Profissional inscrito no concurso de remoção que não comparecer no horário e dia 

marcado para escolha, continuará lotado na escola que atua.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1iZ0fTqdMLqit3StuN2Y0kxcAOfIXwXtXY9HQoUISjTQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iZ0fTqdMLqit3StuN2Y0kxcAOfIXwXtXY9HQoUISjTQ/edit


 

3 –  PERÍODO DE REMANEJAMENTO   

 

  Todos os inscritos deverão comparecer na quadra da Escola Municipal Andrade Figueira, de acordo com o 

cargo nos dias e horários discriminados: 

               

CARGO DIA HORÁRIO 

Monitor 25/01/2021 9 horas  

Merendeira 25/01/2021 11 horas  

Auxiliar de serviços gerais 25/01/2021 14 horas 

Auxiliar de apoio administrativo 25/01/2021 15 horas  

Professor I 26/01/2021 9 horas  

Professor II 26/01/2021 14 horas  

 

 

 

4 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

    4.1 - O profissional que chegar após o inicio da escolha, perderá sua ordem de classificação, ficando por 

último. 

    4.2. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

 

Paraíba do Sul, 01 de dezembro de 2020. 

 
 

 

 
 

 

Neila Moreira dos Santos Bouzada 
Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 


