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EDITAL Nº 004/2021 
 

 

Altera o Edital do Processo 
Seletivo para contratação 
temporária de professores 
habilitados nº 003/2021. 
 

 
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 003/2021 como 

segue: 

1. Alterar o item 

8.11.11 Apresentar atestado de saúde original, expedido pelo médico do 

trabalho, com data anterior ao dia da contratação de no máximo 05 dias; 

Para: 

8.11.11 Apresentar atestado de saúde original, expedido pelo médico do 

trabalho, após aprovação das conferências dos títulos declarados no 

comprovante de inscrição, condicionando a assinatura do contrato à 

apresentação deste atestado. 

 

2.  Incluir o item 8.11.17 com a seguinte redação: 

8.11.17 O candidato inscrito na disciplina Tecnologias na Educação, depois 
de aprovado pela comissão organizadora, deverá preparar uma 
demonstração prática dos conhecimentos descritos no anexo VII aos 
pedagogos responsáveis pela aplicação da tecnologia nas escolas. 

 

3. Incluir o Anexo VII 
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Anexo VII 

 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS NA 
EDUCAÇÃO 

a)  Redes: trabalhar interdisciplinaridade os gêneros digitais (blogs e Wikis), 
navegação e comunicação por e-mail, listas de discussão, chats e fóruns. 

b) Organizar os aplicativos e software educacional para organização de 
planos de aula com tecnologia. 

c) Gravar vídeos e transmitir em diversas plataformas, produção multimídia – 
editor de texto, imagem, apresentação e páginas,  

d)  Ambientes virtuais: dominar Workspace Google For Education, moodle e 
suas aplicações. 

e) Computadores: conhecimento hardware em instalação de softwares. 

f) Conhecimento básico em manutenção de computadores. 

  

 
 

4 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 25 de abril de 2021. 

Guaçui – ES, 27 de abril de 2021. 
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