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Ferraz abre 150 vagas 
para professores

Por determina-
ção do prefeito de 
Ferraz de Vascon-
celos, José Carlos 
Fernandes Chacon, 
o Zé Biruta, a Se-
cretaria Municipal de 
Educação está com 
inscrições abertas 
para o processo se-
letivo simplificado 
para a contratação 
de professores para 
a Educação Básica 
I e II. As inscrições 
serão realizadas 
nos dias 27 e 28 
de março, das 9 às 
15 horas, na Escola 
Municipal de Ensino 
Fundamental (Emef) 
Primorosa Jorge do 
Nascimento, na Vila 
Santo Antônio.

São mais de 150 
vagas a serem pre-
enchidas, além de 
formação de cadastro 
reserva. As áreas são: 
Básica, Especial, Arte, 
Inglês, Matemática, 
História, Geografia, 
Ciências e Educação 
Física. O professor 
deve ter licenciatura 
na área desejada e, 
no ato, apresentar 
cópia e original do RG, 
CPF, comprovante de 
endereço, compro-
vante de formação 
mínima exigida para 
a função, cópia do 
laudo médico para 
pessoas com defici-
ência, entre outros 
documentos que 
constam no edital, 
disponível no site 
oficial da munici-
palidade.

Depois das inscri-
ções, os candidatos 

serão convocados 
para uma avalição 
de experiência pro-

fissional e formação 
que será realizada 
pela comissão es-

pecial formada por 
servidores da Pre-
feitura. Na seleção, 

será considerado a 
pontuação por tempo 
de serviço e títulos 
de acordo com os 
critério estabelecidos 
no próprio edital.

Segundo a pas-
ta, os professores 
ficarão nos cargos 
até que o concurso 
público, que já está 
sendo estudado, seja 
realizado na cidade. 
O processo seleti-
vo tem validade de 
seis meses, podendo 
ser prorrogado para 
mais seis. Os salários 
são todos acima de 
R$ 2 mil, com carga 
horária semanal de 
30 horas.  

De acordo com a 
secretária de Educação 
de Ferraz, Valéria Eloy 
da Silva Kovac, é uma 
conquista a realização 
destas contratações. 
“Este processo seletivo 
vem para melhorar a 
qualidade de ensino 
na cidade, além de 
dar trabalho e horá-
rio digno aos nossos 
professores. Não con-
tratamos discentes 
há oito anos, agora, 
mudamos este quadro 
e ainda vamos melho-
rar com o concurso 
público que em breve 
vamos abrir”, ressaltou 
a titular.

A Emef Primirosa 
Jorge está localizada 
na Rua Tapiras, 100, 
na Vila Santo Antô-
nio. O edital completo 
pode ser conferido 
pelo link http://www.
ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br/, na aba “Ci-
dadão”.
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