
 
PREFEITURA DE GUAÇUÍ 

Estado do Espírito Santo 

   

 

 

 

  

Edital n° 13/2021 

 

Convoca para segunda etapa de processo de 

recrutamento e seleção de docentes efetivos do 

quadro do Magistério Público Municipal para 

atuação como Diretor Escolar e dá outras 

providências, 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da atribuição legal, em 

cumprimento ao Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 008/2021 que 

regulamentou processo seletivo simplificado, para recrutamento e seleção de 

docentes efetivos do quadro do magistério municipal para atuação como 

DIRETOR ESCOLAR, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, 

resolve: 

 

1. Convocar as candidatas abaixo relacionadas para participarem da 

Segunda Etapa, Estudo de Caso, conforme previsão do subitem 4 do 

item VI do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 008/2021 e suas 

alterações:  

Ana Maria Parreira 

Mariana Soroldoni de Oliveira Carvalho 

Viviane Jorge de Souza Serafini  

 

1.1 Em cumprimento ao subitem 5 do item VI do Edital de Processo Seletivo 

Simplificado nº 008/2021 e suas alterações, que regulamenta a 2ª etapa 

do processo seletivo, Análise Atitudinal, as candidatas acima 

relacionadas deverão enviar o Estudo de Caso para o endereço 

eletrônico procseletivo@edu.guacui.es.gov.br até a data de 28 de 

novembro de 2021.  

 

1.2 Somente serão analisadas as dissertações que atendam aos critérios 

estabelecidos no subitem 5.2 e ao disposto no Anexo III do edital de 

abertura do processo seletivo. 

 
1.3  A candidata para desenvolver a dissertação deverá escolher somente 

1(um) dos temas disponíveis no Anexo III do edital de abertura do 

processo seletivo em acordo com o âmbito de atuação de sua 

preferência, indicada na inscrição.  

 
1.4 Na hipótese de envio de mais de uma dissertação para o mesmo âmbito 

de atuação, a candidata será desclassificada nesta etapa. 

mailto:procseletivo@edu.guacui.es.gov.br


  

 

   

 

 

2. Em cumprimento ao previsto no subitem 1 do item IX do Edital de 

Processo Seletivo Simplificado nº 008/2021 e suas alterações, declara a 

desclassificação do(s) candidato(s) abaixo relacionado(s):  

Dorileia Coelho Couto 

Lorena Silva Braga Rezende 

 

 

Guaçuí, 24 de novembro 2021. 

 

 

 

 

 

CAROLINE VARGAS BRUM  

BRUNO DE SOUZA RUBERT  

SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL  

Comissão Gestora  

 

MARCOS LUIZ JAUHAR  

Prefeito 

 


