
 
 

 
PORTARIA/SEMED Nº 019, DE 13 DE JANEIRO DE 2020. 

 
A Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, Secretária Municipal de Educação 
de Anastácio, Mato Grosso do Sul, usando das atribuições de seu cargo. 
 
RESOLVE: 
  
Art. 1º - Prorrogar a PORTARIA/SEMED Nº 019, de 06 de dezembro de 2019, que 
abre as inscrições para Cadastro de Candidatos à Função Docente, pelo período de 
13 a 17 de janeiro de 2020. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º - DO CADASTRAMENTO 
 
I. A ficha de cadastramento estará disponível na SEMED – Secretaria Municipal de 
Educação de Anastácio-MS, no período de 13 a 17 de janeiro de 2020, das 7 horas às 
11 horas, devendo o interessado ir ao endereço: Rua Dona Joaninha nº 1204, Centro, 
Anastácio.  
II. Concluído o preenchimento da ficha cadastral, o interessado deverá entregar o 
documento para finalizar a sua inscrição.   
III. As informações prestadas no preenchimento do formulário são de inteira 
responsabilidade do candidato, sendo que qualquer falsidade ou inexatidão nos dados 
e nos documentos apresentados pelo candidato, apurados a qualquer tempo, 
acarretarão a anulação de sua inscrição e responsabilização, segundo os ditames 
legais.   
IV. A Secretaria Municipal de Educação não se responsabilizará por equívocos no 
preenchimento do cadastro.   
V. A comprovação das informações prestadas será exigida e conferida no ato do 
cadastro. 
 
Art. 4° - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 
 
I. O interessado deverá ter formação em curso de licenciatura plena, com 
comprovante de colação de grau, em cursos reconhecidos pelo MEC 
  
Art. 5° - DAS VAGAS: 
 
I. Os candidatos serão contratados para exercício, em caráter temporário, sob o 
regime de suplência, da função de docente, por intermédio da atribuição de aulas 
complementares ou de convocação, nas vagas puras surgidas no decorrer do ano 
letivo, se não houver candidatos habilitados em concurso público aguardando 
nomeação, e nas vagas dos professores efetivos que se encontrarem: 
 
a) no exercício das funções de diretor, técnicos e coordenador pedagógico; b) nas 
hipóteses de licenças e afastamentos previstos em lei; c) readaptados; d) no 
desempenho de mandato classista. 
 
II. A convocação será feita em substituição ao professor titular e de acordo com a 
carga horária do respectivo cargo. 
 
Art. 6° - DOS IMPEDIMENTOS 
 
I. Serão impedidos de atuarem na função de docente temporário os interessados que 
se encontrarem: 
 
a) em acúmulo de cargos públicos e/ou de aposentarias em cargos públicos, se não 
observadas as regras constitucionais de acumulação de remunerações e/ou 
proventos;  b) no exercício de cargo público administrativo de nível fundamental e 
médio; c) ocupante de cargo público de professor readaptado, provisória ou 
definitivamente;  d) no desempenho de cargo e/ou função militar; e) na qualidade de 
estrangeiro não naturalizado; f) na qualidade de contratados anteriormente pela 
Administração Pública Municipal e com vínculo rescindido por justa causa;  g) com 
indisponibilidade de horário para cumprimento de carga horária integral do respectivo 
cargo; h) com condenação em sindicância ou em processo administrativo disciplinar 

nos últimos 3 (três) anos; i) em situação de inelegibilidade em razão de condenação 
ou punição de qualquer natureza, na forma do § 9º-A do art. 27 da Constituição 
Estadual. 
 
Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.   
 

Anastácio-MS, 14 de janeiro de 2020 
Cimara Fernandes de Oliveira Cabral 

Secretária Municipal de Educação 
Decreto “P” Nº 006/2017 

 
CADASTRO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO 2020 

 
NOME:_______________________________________________________________ 
 
e-mail (obrigatório e legível)_______________________________________________ 
 
CPF:______________________ RG:__________________ Órgão Emissor:________ 
 
Endereço:_____________________________________________________________ 
 
Fone: __________________ Estado Civil: ________________Raça/Cor:___________  
 
Portador de necessidades especiais: SIM (  ) NÃO (  )  
 
Já trabalhou no serviço público: SIM (  ) NÃO (  ) 
 
REQUER a Inscrição no cadastro para ministrar aulas no ano letivo de 2020, na 
função de ______________________ com opção de carga horária de ______ 
semanais.   
Cópia dos documentos obrigatórios anexados: (assinalar com X): 
(   ) Cédula de Identidade – RG;  
(   ) Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
(   ) Título de Eleitor;  
(   ) Carteira de trabalho;  
(   ) Comprovante de residência; 
(   ) Diploma ou Certificado de Conclusão com Histórico Escolar (obrigatório); 
(   ) Declaração de bens; 
(   ) Certidão de Nascimento dos dependentes. 
 
Outros:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Nestes Termos, pede deferimento. 
 

Anastácio-MS, ___/___/2020 
__________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 
Campo para preenchimento exclusivo do recebimento do cadastro: 
 
(   ) Deferido  (   ) Indeferido  
 
Responsável pelo cadastro:_______________________________________________  
 
Protocolo do cadastro Ano/2020   
 
Nome________________________________________ RG ou CPF: _____________ 
 
Não haverá juntada de documentos posterior à inscrição.   
 
Nome: _______________________________________________________________ 
 

Anastácio-MS, ___/___/2020 
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