
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO  

ASSUNTO: PROCESSO SELETIVO 2023 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANTENA 
 

- A inscrição somente será deferida se o candidato declarar que leu e está de acordo com 

o estabelecido na Resolução Nº 05, de 07 de dezembro de 2022, assinando o formulário. 

- O candidato ou seu procurador legal deve protocolizar sua inscrição (Anexo IV da 

Resolução) pessoalmente na Secretaria de Educação, em duas vias. 

- O candidato pode efetuar até 5 (cinco) inscrições, utilizando um único formulário. 

- Caso o candidato tenha tempo no cargo e função, o mesmo deverá ser informado no 

formulário de inscrição, em dias e por extenso. 

- O candidato que informar na inscrição, tempo de serviço prestado, após 30.11.2022, 

será desclassificado do processo. 

- O tempo exercido na função de regência de turma na educação infantil, anos iniciais do 

ensino fundamental, professor eventual de docentes, professor recuperador e professor da 

sala de leitura/biblioteca pode ser juntado para computar o total de tempo de serviço 

prestado e contará como uma única inscrição. 

- O tempo exercido na função de regência de turma na APAE e como Professor de Apoio 

pode ser juntado para computar o total de tempo de serviço prestado e contará como uma 

única inscrição. 

- Cada componente curricular do ensino fundamental 6º ao 9º será computado como uma 

inscrição, podendo computar o tempo de serviço prestado de 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental e no Ensino Médio. 

- O tempo de serviço prestado no Componente Curricular de Língua Inglesa de 6º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental pode ser juntado apenas com o do Ensino Médio. 

- Pode juntar o tempo de serviço do Componente Curricular de Educação Física exercido 

em todos os anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 

Mantena, 08 de dezembro de 2022. 
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