
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

EDITAL Nº 003/2021 

Altera o Edital do Processo 
Seletivo para contratação 
temporária de professores 
habilitados nº 001/2021. 
 

 Prefeitura Municipal de Guaçuí, Secretaria Municipal de Educação e a 

Comissão organizadora do Processo Seletivo para contratação de Professores 

habilitados, nomeada pela Portaria nº 6.186 /2020, no uso da atribuição que lhe 

foi conferida, torna pública a presente alteração no Edital 001/2021 como 

segue: 

1 - Alterar o Item 4.6 do Edital 001/2021, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

4.6 - Para os candidatos que colaram grau há mais de 12 meses é facultativo a 

apresentação do DIPLOMA, com registro de uma Universidade ou Centro 

Universitário, conforme determina o Art. 48 da Lei Nº 9.394, de 20/12/1996 e 

Portaria ministerial nº 1.905 de 25 /10/2018, considerando a Pandemia do 

covid-19 e o estado de emergência em saúde pública, desde que o candidato 

cumpra com as exigências do item 8.11.15 do Edital 001/2021. 

2 – Alterar no anexo III, o Pré-requisito para o cargo MaMPB – Tecnologia da 

Educação, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Cargos / Campo de atuação Pré-requisito 

 
 
 
 
 
Professor MaMPB - Tecnologia na 
Educação 

Licenciatura em qualquer área da 
educação 
OU 
Licenciatura em qualquer área do 
conhecimento 
E 

Graduação em tecnologia/sistema da 
informação ead, de acordo com art. 
62 da LDB, dada pela Lei nº 13.415 
de 16 de fevereiro de 2017 e 
Resolução do CEE-ES nº 5.722 de 
01/12/2020. 

 

3. Incluir o Anexo VII 

4 - Ficam mantidas as demais condições, exigências e informações constantes 

no Edital 001/2021 do processo seletivo. 
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5 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 19 de janeiro de 2021. 

Guaçui – ES, 25 de janeiro de 2021. 

 

Gilda Amitti Glória 

Presidente da Comissão Organizadora 

 

Saynora Toledo Gil 

Secretária Municipal de Educação 

 

Marcos Luiz Jauhar 

Prefeito Municipal 
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ANEXO VII 

 

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 

Eu, ______________________________________________abaixo 

assinado, de nacionalidade_______________________, nascido em 

______/_______/_________ filho de 

________________________________________e 

de__________________________________, estado 

civil____________________, residente e domiciliado 

à______________________________________________________________

_cep nº___________________, inscrito no CPF _____________________e 

RG nº _______________candidato do processo seletivo regulamentado 

pelo Edital nº ___________/___________, declaro, sob as penas da lei, que 

sou (   ) preto (    ) pardo (    ) indígena. 

Estou ciente de que em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às 

sanções prescritas no Código Penal* e às demais cominações legais 

aplicáveis. 

Guaçuí – ES, ________de________________2021 

 

___________________________________________ 

Assinatura do candidato. 
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*O Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal – 

Falsidade ideológica.  Art. 299: omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena –reclusão, de um a cinco anos, e multa, se 

o documento é público, e reclusão de três anos, e multa, se o documento 

é particular. 


