Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

EDITAL PSS Nº 01, de 12 de janeiro de 2022.
Abre inscrições para a celebração de
Contrato Temporário de Educador
Infantil, e dá outras providências.
GRASIANI GALLI, Vice-Prefeito em exercício de Forquetinha, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei
nº 1586, de 17 de dezembro de 2022 e expediente 1170/2021, FAZ SABER, a quem
interessar possa que, no período de 13 a 21 de janeiro de 2022, no horário das 7h30min
às 11h 30min e das 13h às 16h 30min, estarão abertas as inscrições para a celebração de
Contrato Temporário de Educador Infantil, pelo período de 01/02/2022 a 20/04/2022,
para substituição de titular afastada por licença maternidade e férias, com carga horária
de 33 horas semanais e remuneração mensal no valor de R$ 1.660,60 (mil seiscentos e
sessenta reais e sessenta centavos) e vale alimentação no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais).
Caso a contratação seja em carga horária superior ou inferior a
remuneração será proporcional às horas efetivamente contratadas.
Para inscrever-se os candidatos deverão ter concluído o ensino médio
com habilitação ao magistério ou superior com aptidão a educação infantil.
Em caso de haver mais de um candidato inscrito, terá preferência àquele
que:
1 – Tiver pós-graduação ou especialização;
2 – Possuir curso superior;
3 – Tiver maior experiência (mais tempo de atuação na área do ensino);
4 – Persistindo o empate, será por sorteio, que será realizado às 17h, do dia 21 de
janeiro de 2022, junto à Prefeitura Municipal.
Os candidatos interessados deverão entrar em contato com a Secretaria de
Administração, pelo fone (051) 3613-2414.

Gabinete do Prefeito, 12 de janeiro de 2022.

GRASIANI GALLI,
Vice-Prefeito em exercício.

Registre-se e Publique-se

ROBERTO LUIS MÜLLER,
Secretário da Administração e Fazenda.

