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EDITAL Nº 01/2021 
INSCRIÇÃO PARA CADASTRO EMERGENCIAL - PROFESSORES EVENTUAIS 

A Secretária Municipal da Educação do Município de Itapeva-SP, Sra. Eunice Rodrigues da Silva 

Antunes, no uso das atribuições legais, torna público a abertura de inscrições para Cadastro Emergencial 

para Professores Eventuais, com o objetivo de atender as necessidades temporárias do Sistema Municipal de 

Ensino do Município de Itapeva-SP,        

 RESOLVE 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. Encontram-se ABERTAS as inscrições para ministrar aulas como Professor Eventual, para as funções 

abaixo relacionadas, conforme segue:  

- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

- Professor de Educação Básica I 

- Professor de Educação Básica II 

- Professor para atuação na Educação Especial 

1.2. A Inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas no presente edital e nas normas legais pertinentes. 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. A inscrição do candidato será realizada de forma autodeclaratória através do site: 

http://educacao.itapeva.sp.gov.br/ no período das 16h do dia 20/08/2021 as 23h59 min do dia 

27/08/2021; 

2.2. O candidato deverá fazer sua inscrição de acordo com a sua habilitação e área pretendida, ficando 

credenciado para toda a Rede Pública Municipal; 

2.3. O candidato deverá apresentar na Unidade Escolar, todos os documentos autodeclarados caso seja 

chamado para ministrar aulas; 

2.4. Deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

2.4.1. Cópia do RG e CPF (Frente e Verso); 

2.4.2. Diploma ou Certificado de Licenciatura Plena (cópia). 

2.4.3. Diploma ou Certificado de conclusão, acompanhado do Histórico Escolar para bacharéis e tecnólogos 

(cópia). 

2.4.4. Certificados ou comprovantes de cursos especificados nos requisitos, de acordo com o cadastro 

pretendido para atuação em Educação Especial (cópia). 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA  

CNPJ: 46.634.358/0001-77 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  

 

Página 2 de 3 
 

Parágrafo Único – Os candidatos apresentarão os documentos no momento da chamada para a primeira 

aula na unidade escolar, a qual será sua sede, sendo dispensado de novas apresentações. Será considerado 

habilitado para ministrar aulas somente o candidato que apresentar documentação estabelecida 

anteriormente, que comprove a habilitação e área pretendida. 

3. DOS REQUISITOS: 

3.1. Para atuação como Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 

3.1.1. Licenciatura em Pedagogia ou; 

3.1.2. Ensino Médio na modalidade Magistério. 

3.2. Para atuação como Professor de Educação Básica I: 

3.2.1. Licenciatura em Pedagogia ou; 

3.2.2. Ensino Médio na modalidade Magistério. 

3.3. Para atuação como Professor de Educação Básica II: 

3.3.1. Licenciatura Plena nas disciplinas de: ARTE; CIÊNCIAS; EDUCAÇÃO FÍSICA; GEOGRAFIA; HISTÓRIA; 

INGLÊS; LÍNGUA PORTUGUESA e MATEMÁTICA; 

3.3.2. Portadores de diploma de Bacharel, Tecnólogo e demais cursos superiores, desde que comprovada 

carga horária mínima de 160 horas nas disciplinas constantes das Matrizes Curriculares da Secretaria 

Municipal da Educação; 

3.4. Para atuação na Educação Especial: 

3.4.1. Professor especialista em sala de recursos multifuncionais, Professor especialista em sala de recursos 

para deficientes auditivos e deficientes visuais e Professor especialista em sala de recursos pedagógicos; 

I – Licenciatura em Pedagogia, com habilitação específica na área da necessidade; 

II – Mestrado ou Doutorado na área de especialidade, com prévia formação docente; 

III – Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior, com curso de aperfeiçoamento ou especialização 

de no mínimo 180h; 

 

 

 

4. DA REMUNERAÇÃO: 

4.1. A remuneração do professor eventual será feita pelo número de horas-aulas efetivamente cumpridas no 

mês de atuação, tendo como referência o valor da hora-aula pago ao Professor efetivo da Rede Municipal de 

Ensino, conforme funções do Item 01 deste presente edital. 
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5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

5.1. A presente inscrição terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, 

atendendo exclusivamente as necessidades da Secretaria Municipal da Educação; 

5.2. O Professor Eventual não se vinculará sob nenhuma hipótese ao Plano de Cargos, Carreira e Salários do 

Magistério Público Municipal de Itapeva-SP e não terá vínculo empregatício; 

5.3. O Candidato poderá se inscrever em mais de um campo de atuação, desde que atenda as 

especificidades da função pleiteada; 

5.4. Os candidatos inscritos serão chamados pela direção das Unidades Escolares, segundo suas 

necessidades; 

5.5. O chamamento de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, será condicionada a indisponibilidade de 

atuação dos profissionais que se encontram adidos (§2º Art. 19 Resolução SME 10 de 26 de outubro de 

2020), após deferimento do Assessor Técnico de Planejamento Educacional bem como do Departamento de 

Recursos Humanos da SME; 

5.6. Para análise da documentação do Professor de Educação Básica II e Educação Especial, nos itens 3.3.1 

até 3.3.4, as Unidades Escolares contarão com a contribuição da Comissão de Atribuição; 

5.7. Os casos omissos serão analisados pela Comissão devidamente constituída através da Portaria SME nº 

001/2021. 

 

 

Itapeva, 20 de agosto de 2021. 

 

 

 

Eunice Rodrigues da Silva Antunes 
Secretária Municipal da Educação 


