
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS Nº 001/2019 

Cargo 
Carga 
Horária 
Semanal 

Vagas Salário 
 Inicial* 

Taxa de 
Inscrição 

Requisitos 

Coordenador Pedagógico 
(Abrantes) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Ensino superior em curso de Licenciatura de 
Graduação Plena em Pedagogia, fornecido por 
Instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

Coordenador Pedagógico 
(Monte Gordo) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Ensino superior em curso de Licenciatura de 
Graduação Plena em Pedagogia, fornecido por 
Instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

Coordenador Pedagógico 
(Sede) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Ensino superior em curso de Licenciatura de 
Graduação Plena em Pedagogia, fornecido por 
Instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

Professor de Língua 
Portuguesa (Sede) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 



ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Língua 
Portuguesa (Abrantes) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Língua 
Portuguesa (Monte 
Gordo) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Língua 
Inglesa (Sede) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Língua 
Inglesa (Abrantes) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Língua 
Inglesa (Monte Gordo) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Ciências 
(Sede) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Ciências 
(Abrantes) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Ciências 
(Monte Gordo) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Geografia 
(Sede) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Geografia 
(Abrantes) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Geografia 
(Monte Gordo) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 



Professor de Educação 
Artística (Sede) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Educação 
Artística (Abrantes) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Educação 
Artística (Monte Gordo) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Educação 
Física (Sede) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Educação 
Física (Abrantes) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Educação 
Física (Monte Gordo) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de História 
(Sede) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de História 
(Abrantes) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de História 
(Monte Gordo) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Matemática 
(Sede) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Matemática 
(Abrantes) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 
plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Matemática 
(Monte Gordo) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso superior de licenciatura 



plena específica para a Disciplina a que está 
concorrendo, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Educação 
Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 
(Sede) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Habilitação específica em ensino superior 
completo, obtida em curso de Licenciatura de 
Graduação Plena em Pedagogia ou Normal 
Superior, fornecido por Instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Educação 
Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 
(Abrantes) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Habilitação específica em ensino superior 
completo, obtida em curso de Licenciatura de 
Graduação Plena em Pedagogia ou Normal 
Superior, fornecido por Instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Professor de Educação 
Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 
(Monte Gordo) 

40 01 + CR R$ 3.031,95** R$ 80,00 Habilitação específica em ensino superior 
completo, obtida em curso de Licenciatura de 
Graduação Plena em Pedagogia ou Normal 
Superior, fornecido por Instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Transcritor de Sistema 
Braile (Sede) 

40 06 R$ 1.220,97 R$ 45,00 Ensino médio completo, fornecido por 
Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

Transcritor de Sistema 
Braile (Abrantes) 

40 02 R$ 1.220,97 R$ 45,00 Ensino médio completo, fornecido por 
Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

Transcritor de Sistema 
Braile (Monte Gordo) 

40 02 R$ 1.220,97 R$ 45,00 Ensino médio completo, fornecido por 
Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

Cuidador Educacional 
(Sede) 

40 40 R$ 1220,97 R$ 45,00 Ensino Médio completo, fornecido por 
Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

Cuidador Educacional 
(Abrantes) 

40 05 R$ 1.220,97 R$ 45,00 Ensino Médio completo, fornecido por 
Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

Cuidador Educacional 
(Monte Gordo) 

40 05 R$ 1.220,97 R$ 45,00 Ensino Médio completo, fornecido por 
Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

Intérprete de Língua de 
Sinais (Sede) 

40 10 R$ 1.220,97 R$ 45,00 Ensino Médio completo, fornecido por 
Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Certificado de 
proficiência em tradução e interpretação da 
Libras/Português promovido pelo MEC e/ou 
Curso de educação profissional, extensão 
universitária ou formação continuada em 
Tradução/Interpretação em Libras. 

Intérprete de Língua de 
Sinais (Abrantes) 

40 03 R$ 1.220,97 R$ 45,00 Ensino Médio completo, fornecido por 
Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Certificado de 
proficiência em tradução e interpretação da 
Libras/Português promovido pelo MEC e/ou 
Curso de educação profissional, extensão 
universitária ou formação continuada em 
Tradução/Interpretação em Libras. 

Intérprete de Língua de 
Sinais (Monte Gordo) 

40 03 R$ 1.220,97 R$ 45,00 Ensino Médio completo, fornecido por 
Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Certificado de 
proficiência em tradução e interpretação da 
Libras/Português promovido pelo MEC e/ou 
Curso de educação profissional, extensão 
universitária ou formação continuada em 
Tradução/Interpretação em Libras. 

Monitores Musicais – 
Monitor de Cordas 
Sinfônica: 

40 05 R$ 1.220,97 R$ 45,00 Ensino Médio completo, fornecido por 
Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) 



Violino/Violoncelo/Contrab
aixo 
Monitores Musicais – 
Flauta Transversal e 
Clarinete 

40 05 R$ 1.220,97 R$ 45,00 Ensino Médio completo, fornecido por 
Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) 

Monitores Musicais – 
Monitor de Metais e 
Percussão: 
Trompete/Trombone/Trom
pa/Tuba 
Eufônio/Percussão 

40 05 R$ 1.220,97 R$ 45,00 Ensino Médio completo, fornecido por 
Instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) 

* + Auxílio-transporte e Alimentação (assegurado para todos os cargos)
** + 30% na remuneração de regência de classe (apenas para o cargo de Professor)

1.2 DO REGIME JURÍDICO: A contratação de trabalho dar-se-á através do Regime Especial de Direito 
Administrativo. Será excluído do Processo Seletivo Simplificado o candidato convocado que se recusar a 
assumir o cargo. 


