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PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01,  DE 28 DE OUTUBRO DE 2011, 

REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL 001/2011, DE 23 DE SETEMBRO DE 2011 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA – PI, no uso de suas atribuições 

legais, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC e da TECNOCON 

– Tecnologia em Concursos, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do 

subiten 2.2 e do anexo II (Cronograma), a exclusão do subitem 4.14, a inclusão do 

subitem 4.18, e dos subitens 12.7 e 12.8, do Edital nº 01/2011, do Processo Seletivo 

Simplificado de Prova Objetiva, para contratação temporária de Professor Substituto de 

Primeiro Ciclo para atuar na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 

publicado no Diário Oficial do Município em 23 de setembro de 2011, conforme especificado 

a seguir: 

  
 
Alteração  do número de vagas para pessoas com  necessidades especiais 
 

2.2 O cargo, vagas, remuneração, carga-horária, requisitos mínimos exigidos, estão descritos 

no quadro abaixo: 

 
 

QUADRO 01 

CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

CÓDIGO 
VENCIMENTO 

BÁSICO 

VAGAS 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA EXIGIDA 

(4) 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

(2) 

PESSOAS COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

(3) 

Professor 

de Primeiro 

Ciclo (1)  

 

20 horas 01 822,37 210 11 
Curso de 

graduação em 

Pedagogia ou 

Curso Normal 

Superior, 

reconhecidos pelo 

MEC. 

40 horas 02 1.644,73 90 5 
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Legenda: 

(1) Considera-se professor de primeiro ciclo aquele que atua na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, conforme Lei Complementar nº 3.951/17/12/2009, que altera a Lei n.º 

2972/17/2001. 

(2) Número de vagas (incluindo-se a reserva para portadores de deficiência). 

(3) Reserva de 5% (cinco por cento) das vagas para candidatos portadores de deficiência, em 

atendimento ao Decreto Federal nº 3298/99. 

(4) A comprovação da escolaridade será exigida somente no ato da contratação do candidato. 

 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.14 REVOGADO 

(...) 

4.18 As inscrições de que trata este Edital serão reabertas no dia 28/10 e serão 

encerradas no dia 09/11/2011. 

 

12 DA CONVOCAÇÃO E REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

(...) 

 

12.7 A convocação dos candidatos aprovados e classificados, da lista geral e da lista de 

portadores de deficiência, será feita de forma alternada e proporcional, obedecida a 

ordem de classificação de cada uma das listas. 

12.8 Caso um dos candidatos convocados da lista de portadores de deficiência já figurar 

entre os candidatos da lista geral a serem convocados, este não pode ser computado para 

reserva de vagas, sendo convocado outro candidato da outra lista para o fim de 

obediência da convocação alternada e proporcional. 
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ANEXO II - RETIFICADO 

 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Datas Eventos 

23/09/2011 
Publicação do Edital de Abertura de Inscrições no Diário Oficial do Município 

e no site da TECNOCON (www.tecnocon-pi.com.br).  

26/09  a   25/10/2011 
Período das Inscrições (exclusivamente pela Internet, no site (www.tecnocon-

pi.com.br) 

26/09 a  07/10/2011 Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição.  

26/09/ a 25/10/2011 
Período para comprovação, junto à TECNOCON, da documentação exigida 

para redução de 50% da taxa de inscrição, conforme subitem 4.6. 

14/10/2011 

Publicação, no Diário Oficial do Município e no site da TECNOCON 

(www.tecnocon-pi.com.br), da relação contendo os nomes dos candidatos que 

tiveram as inscrições deferidas e indeferidas, quanto à isenção do pagamento do 

valor de inscrição. 

17, 18 e 20/10/2011 
Prazo para interposição de recurso, quanto aos indeferimentos dos pedidos de 

isenção de pagamento do valor de inscrição. 

21/10/2011 
Publicação, no site da TECNOCON (www.tecnocon-pi.com.br), das decisões 

dos recursos referentes aos pedidos de isenção do pagamento da inscrição. 

28/10/2011 Publicação do Edital de Retificação 

28/10/2011 Reabertura das inscrições 

28/10 a 01/11/2011 Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

03/11/2011 Publicação, no site da Tecnocon, do resultado dos pedidos de isenção. 

04, 07 e 08/11/2011 
Prazo para interposição de recurso, quanto aos indeferimentos dos pedidos 
de isenção de pagamento do valor de inscrição. 

09/11/2011 
Publicação, no site da TECNOCON (www.tecnocon-pi.com.br), das 
decisões dos recursos referentes aos pedidos de isenção do pagamento da 
inscrição. 

28/10 a 09/11/2011 
Período para comprovação, junto à TECNOCON, da documentação 
exigida para redução de 50% da taxa de inscrição, conforme subitem 4.6. 

09/11/2011 Encerramento do período das Inscrições. 
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Datas Eventos 

11/11/2011 
Publicação no Diário Oficial do Município, do Edital de Convocação para 
a Prova Objetiva. 

16/11/2011 
Divulgação do Cartão de Informação do Candidato - CIC, no site da 
TECNOCON (www.tecnocon-pi.com.br) 

27/11/2011 Aplicação da Prova. 

28/12/2011 
Divulgação dos gabaritos no site da TECNOCON (www.tecnocon-
pi.com.br). 

29, 30/11 e 
01/12/2011 

Prazo para interposição de recursos, quanto à divulgação dos gabaritos e 
das questões da Prova. 

06/12/2011 
Publicação, no site da TECNOCON (www.tecnocon-pi.com.br), do 
Gabarito Oficial atualizado, após análise e resultado dos recursos 
interpostos. 

09/12/2011 
Divulgação no Diário Oficial do Município e no site da TECNOCON 
(www.tecnocon-pi.com.br) do resultado final do Processo Seletivo. 

 

 

 

Teresina, 25 de outubro de 2011. 

 

 

 

 

 

Elmano Férrer de Almeida 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
Paulo Raimundo Machado Vale 

Secretário Municipal de Educação 


