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Seleção Pública Simplificada para a Contratação de Professor do Ensino Fundamental I e do 

Ensino Fundamental II de Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino de Vitória da 

Conquista 

 

Edital de Seleção nº 001/2013 

 

Prorrogação da 9ª Convocação para Contratação 

 

O Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 

nº 14.239.578/0001-00, com sede na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, nesta cidade, neste ato 

representado pelas Secretarias Municipais de Administração – SEMAD e da Educação – SMED, no uso 

das atribuições conferidas pelas Leis nºs. 421/87, 1.802/2012, Decretos nºs. 14.892/2013, 14.883/2013, 

14.912/2013 e Edital nº 001/2013, efetua a 9ª convocação dos candidatos aprovados, de classificação 

618 até a 920, conforme anexo I, para efetiva contratação à Função de Professor do Ensino 

Fundamental I, no total de apenas 10  (dez) vagas, para atuarem na extensão da Escola Municipal 

Maria Santana que funciona no Presídio Regional Newton Gonçalves Geral e 03  (três) vagas, em 

unidades escolares de difícil acesso,  ressalvando ainda que os contratados para atuarem nas 03 

(três) unidades constantes no anexo II, terão transporte pela Secretaria com a ida na segunda-

feira e o retorno na sexta-feira, pois são Unidades Escolares de difícil acesso da zona rural deste 

Município, as vagas oferecidas a serem preenchidas obedecerão rigorosamente a ordem de 

classificação final no certame. 

 

O candidato que tiver interesse na contratação para lecionar na extensão da Escola Municipal 

Maria Santana, que funciona no Presídio Regional Newton Gonçalves Geral ou em uma das 

unidades de ensino de difícil acesso devem comparecer à Secretaria Municipal da Educação, 

localizada à Rua Siqueira Campos, nº 1.842, Bairro Candeias (Vila EMURC), nesta Cidade, no 

dia 25/03/2013, das 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, munidos dos documentos indicados no 

item 11.3 do Edital, a fim de avaliação e possível contratação temporária. 

 

Vitória da Conquista, 22 de março de 2013. 
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