EDITAL N.º 01/2018
O Conselho da Comunidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná torna público o
presente Edital que estabelece instruções destinadas à realização de Processo Seletivo –
PS, visando à contratação temporária para exercer a função de Professor ou Professor
Pedagogo de acordo com as normas instituídas neste Edital.
1- Disposições Preliminares
1.1-O Processo Seletivo – PS é destinado a selecionar profissional para atuar junto á 2ª
SDP, exclusivamente para atender à necessidade temporária dos detentos, suprindo aulas
ou funções existentes junto a mesma.
1.2- A pessoa selecionada nos termos deste Edital será contratada temporariamente,
com possibilidade de prorrogação de contrato.
1.2.1- O contratado estará vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, cujas
contribuições serão recolhidas durante o período trabalhado.
1.3- Este PS consistirá em entrevista, visita técnica a 2ªSDP visto que será seu local de
trabalho e prova de títulos referentes à escolaridade.
1.4- Antes de se inscrever neste PS o candidato deve observar as prescrições deste Edital
e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da convocação, todos os
requisitos exigidos para a contratação.
1.4.1- A realização da inscrição pelo candidato implicará no conhecimento das presentes
instruções e na aceitação das condições do Processo Seletivo, estabelecidas neste Edital e
nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais avisos, retificações e instruções
específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar
desconhecimento.
1.5- A participação dos candidatos no PS não implica obrigatoriedade de contratação,
ocorrendo apenas expectativa de convocação e contratação.
1.6- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os
atos referentes a este PS.

2- Cronograma
2.1- Este processo seletivo será composto das seguintes fases:
2.2- Período das inscrições de 19 de Março a 02 de Abril de 2018, sem cobrança de taxa
de inscrições.
2.3- Entrevista com psicólogo e pessoal do Conselho nas dependências do Fórum de
Laranjeiras do Sul dia 12 de Abril, comprovação de títulos e classificação provisória.
2.4- Os aprovados no item 2.3 farão visita técnica na 2ª SDP.
2.5- Prazo para entrega de recursos dia 19 de Abril.
2.6- Classificação final dia 23 Abril.

3- Características e atribuições da função
3.1- Carga horária: 20 horas semanais.
3.2- Salário: Salário base da categoria conforme SEED/PR mais auxílio transporte.
3.3- O candidato aprovado em todos os itens do cronograma terá como função a entrega
de livros aos detentos que estão no programa de remissão de pena, correção de
resenhas/resumos dos mesmos, salientando que o aprovado terá que ter conhecimento
do conteúdo dos livros, acompanhar e auxiliar detentos que querem ser alfabetizados e
catalogar e manter em bom estado todos os livros da biblioteca junto á 2ª SDP.
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