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Vitória (ES), Quarta-feira, 12 de Agosto de 2015

CONCURSOS

Secretaria de Estado 
da Educação anuncia 
1.178 vagas para 
professor

O governador Paulo Hartung presti-
giou, na manhã de ontem, a solenidade de 
inauguração da Biblioteca Pública Municipal 
Madeira de Freitas, localizada em Campo 
Grande, Cariacica. De acordo com a gestão 

de 350 mil pessoas. O acervo da biblioteca 
conta com mais de oito mil obras. A ação vai 
ao encontro da meta 32 do Plano Nacional 
de Cultura (PNC), que estabelece que 100% 
dos municípios brasileiros tenham ao menos 
uma biblioteca pública em funcionamento.

“Não tem forma melhor do que celebrar 
o Dia  do Estudante com a inauguração de 
uma biblioteca pública. Enquanto Governo 
do Estado somos parceiros do município 
nesta ação e pretendemos replicar nesta 
nova biblioteca o extraordinário trabalho que 
a Biblioteca Estadual está desempenhando. 
A intenção é transformar este espaço em 
um ponto de encontro no município para as 
pessoas realizarem bate papo literário e pro-
moverem importantes debates”, comentou o 
governador Paulo Hartung. 

O chefe do Poder Executivo Estadual 
avaliou ainda que o novo espaço proporciona 
cidadania, inclusão social e oportunidade 
de crescimento pessoal aos jovens do mu-
nicípio. “Abrir a possibilidade de acesso ao 
conhecimento e saber aos nossos jovens é 
uma oportunidade ímpar neste mundo inte-
grado e em rede que vivenciamos. Educação 
é uma ferramenta que abre portas e janelas 
de oportunidades”, completou Paulo Hartung.

Já o prefeito do município, Juninho 
Luzia, reforçou o conceito da educação 
como ferramenta da transformação. “Essa 
é uma obra especial. Eu costumo dizer para 
as pessoas que essa é uma entrega que 
Cariacica sempre esperou e mereceu. Não 
acredito na transformação se não for através 
da educação”, disse o prefeito.

Governador Paulo 
Hartung prestigia 
inauguração de 
biblioteca em 
Cariacica

>> A nova sede da Biblioteca Madeira 
de Freitas está situada na Rua Vale 
do Rio Doce, 34, em Campo Grande, 
ao lado da casa de shows Brasileirão. 
O acervo conta com mais de oito 
mil obras em áreas como Literatura 

Direito, Sociologia, Matemática e Artes. 
O novo ambiente possui recepção, um 
telecentro de ponta, contemplado por 
um edital da Fundação Bill & Melinda 
Gates, sala de cursos, de leitura, 
de coordenação e tratamento do 
acervo, além de cozinha e banheiros 
adaptados, garantindo acessibilidade 

SAIBA MAIS

CULTURA

A Secretaria de Estado da Educação 
(Sedu) anunciou, na tarde de ontem, a aber-
tura de concursos para o preenchimento de 
1.178 vagas para professor. O anúncio foi feito 
pelo secretário de Estado da Educação, Harol-
do Rocha, após o governador Paulo Hartung 
assinar a autorização para a realização do 
concurso ainda em 2015.

As vagas são para 76 municípios capi-
xabas e serão distribuídas por disciplina: Arte 

vagas), Física (73 vagas), Geografia (87 
vagas), História (39 vagas), Língua Inglesa 
(67 vagas), Matemática (455 vagas), Língua 
Portuguesa (218 vagas), Química (59 vagas), 
Sociologia (23 vagas).

As vagas foram disponibilizadas após 
conclusão do concurso de remoção, em julho, 
onde 924 professores efetivos foram contem-
plados com a mudança para outra escola em 

“Realizar um concurso na Educação é 
uma tarefa trabalhosa, mas muito impor-
tante para melhorar a qualidade do ensino 
na rede pública estadual. O objetivo é 
que seja realizado, anualmente, concurso 
para professores. Queremos fazer quatro 
concursos nessa gestão, para acelerar a 
recomposição do quadro efetivo estadual, 

nossa rede. A estratégia é que o concurso 
seja realizado neste ano e os professores 
comecem a atuar no início do ano letivo de 
2016”, destacou o secretário.

Com o novo concurso, as vagas atu-
almente ocupadas por professores com 
contratos de designação temporária serão 
substituídas por efetivos. Assim, o Governo do 
Estado ganhará na operacionalidade e serão 
otimizados recursos.

Segundo Haroldo, “o número de servido-
res efetivos vem sendo reduzido a cada ano 
e na Secretaria de Educação há um grande 

designação temporária (DT). Precisamos 
recompor o quadro do magistério. A realiza-
ção de novos concursos irá ajudar não só na 
racionalização dos custos, mas também na 
melhoria da meritocracia do serviço público, 

O anúncio foi feito na tarde de ontem, pelo secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha

estar capacitados e motivados para prestar 
um serviço de qualidade”.

SALÁRIOS - Os salários dos professores da 
rede estadual podem variar entre R$ 1.982,55 
para docentes com licenciatura plena e R$ 
3.554,92 para os com doutorado, por 25 
horas semanais.

VAGAS - As vagas distribuídas por município 
são: Afonso Cláudio (08 vagas); Agua Doce 
do Norte (13 vagas); Águia Branca (01 vaga); 
Alegre (18 vagas); Alfredo Chaves (02 vagas); 
Alto Rio Novo (07 vagas); Anchieta (07 vagas); 
Aracruz (37 vagas); Atílio Vivacqua (01 vaga); 
Baixo Guandu (06 vagas); Barra de São Fran-
cisco (20 vagas); Boa Esperança (05 vagas); 
Brejetuba (14 vagas); Cachoeiro de Itapemirim 
(40 vagas); Cariacica (140 vagas); Castelo (07 
vagas); Colatina (38 vagas); Conceição da 
Barra (16 vagas); Conceição do Castelo (04 
vagas); Divino de São Lourenco (01 vaga); 
Domingos Martins (15 vagas); Dores do Rio 
Preto (03 vagas); Ecoporanga (41vagas); 
Fundão (08 vagas); Governador Lindenberg 
(07 vagas); Guaçuí (06 vagas); Guarapari (26 

vagas); Ibatiba (06 vagas); Ibiraçu (07 vagas); 
Ibitirama (01 vaga); Iconha (06 vagas); Irupi 
(10 vagas); Itaguaçu (06 vagas); Itapemirim 
(20 vagas); Itarana (10 vagas); Iúna (03 va-
gas); Jaguaré (11 vagas); Jerônimo Monteiro 
(05 vagas); João Neiva (01 vaga); Laranja da 
Terra (08 vagas); Linhares (61 vagas); Man-
tenópolis (13 vagas); Marataízes (05 vagas); 
Marechal Floriano (04 vagas); Marilândia (05 
vagas); Mimoso do Sul (04 vagas); Montanha 
(07 vagas); Mucurici (03 vagas); Muniz Freire 
(05 vagas); Muqui (06 vagas); Nova Venécia 
(10 vagas); Pancas (22 vagas); Pedro Canário 
(28 vagas); Pinheiros (08 vagas); Piúma (05 
vagas); Ponto Belo (07 vagas); Presidente 
Kennedy (09 vagas); Rio Bananal (06 vagas); 
Rio Novo do Sul (04 vagas); Santa Leopoldina 
(04 vagas); Santa Maria De Jetibá (14 vagas); 
Santa Teresa (07 vagas); São Domingos do 
Norte (09 vagas); São Gabriel da Palha (10 
vagas); São José do Calçado (03 vagas); São 
Mateus (31 vagas); São Roque do Canãa (09 
vagas); Serra (130 vagas); Sooretama (17 
vagas); Vargem Alta (11 vagas); Venda Nova 
do Imigrante (08 vagas); Viana (34 vagas); Vila 
Pavão (01 vaga); Vila Valério (06 vagas); Vila 
Velha (50 vagas) e Vitória (30 vagas).

>>> As vagas foram disponibilizadas após conclusão do concurso de 
remoção, em julho, onde 924 professores efetivos foram contemplados 
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