EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Monte Aprazível, estado
de São Paulo, torna pública, na forma prevista na Lei nº
3.251, de 26 de março de 2014, a Instituição da Política
Educacional de Projetos Sociais para seleção de professores
para projetos educacionais e culturais, com propósitos de
integrar projetos sociais, destinados a promover
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos
propiciando formação cidadã, estimulando a participação da
criança e do jovem na vida pública. A seleção será válida por
02 (dois) anos, a contar da data de divulgação do resultado
final, podendo ser prorrogado por igual período. conforme
validade prevista na presente Lei. Os Profissionais a serem
selecionados deverão ter como pré requisitos:- Ser Professor
com licenciatura em Pedagogia. Os Professores selecionados
serão remunerados conforme a Lei nº 001/2010 e suas
alterações.
Os projetos deverão ser elaborados seguindo os
seguintes objetivos e critérios conforme Faixa etária a ser
atendida:
- fortalecimento dos vínculos familiares e sociais através de
atividades;
- convivência grupal e desenvolvimento de ações de
afetividade;
- desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e
respeito mútuo;
- ampliação do universo de conhecimentos artísticos e
culturais;
- estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades,
talentos e propiciar sua formação cidadã (civismo);
- estimular a participação na vida pública;

- desenvolver competência para a compreensão crítica da
realidade social e do mundo contemporâneo;
- contribuir para inserção, reinserção e permanência da
criança e do jovem no sistema educacional;
- promover atividades de lazer e entretenimento, propiciando
informações de cidadania, saúde, esporte e cultura,
valorizando, a democratização das práticas esportivas e
artísticas de segurança.
Os interessados deverão:
- entregar o Projeto dentro do prazo;
- participar da entrevista se for classificado.
CRONOGRAMA
ENTREGA DOS PROJETOS:- Dias 10, 11 e 12/04/2018
ENTREVISTA COM OS CLASSIFICADOS:-Dias 17, 18 E
19/04/2018
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:- Dia 25/04/2018
VAGAS QUE SERÃO OFERECIDAS: 04 (QUATRO)
CARGA HORÁRIA: 08 HORAS DIÁRIAS

Monte Aprazível, 26 de março de 2018.
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