
 
 
 

 
 
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO 
PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS DE 

Nº026/2022 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022 

 
 
 

A GERENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Sonora, Estado de Mato Grosso do 

Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de convocação, em caráter 

temporário, observando a ordem de classificação em conformidade com o Edital nº 012/2019 

de Resultados do Concurso Público nº 001/2019, publicado no dia 18/10/2019 para atuar na 

Educação Básica no ano escolar de 2023 e desempenhar a Função de: 

 

 Função Vagas 

01 Professor de Matemática Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 01 + cadastro reserva 

02 Professor de Pedagogia Educação Infantil (0 a 3 ano e 11 meses) 03 + cadastro reserva 

03 Professor de Letras Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 01 + cadastro reserva 

04 Auxiliar de Serviços Gerais área Rural 01 + cadastro reserva 

05 Auxiliar de Serviços Gerias área Urbana 01 + cadastro reserva 

 

• CONSIDERANDO a necessidade de convocação temporária de professor substituto 

para ministrar aulas em caráter temporário na rede municipal de ensino; 

 
.CONSIDERANDO a necessidade de convocação temporária para auxiliar de serviços 

gerais em caráter temporário na rede municipal de ensino; 

 

• CONSIDERANDO que recentemente foi realizado concurso público para os cargos 

convocados, já tendo sido preenchidas as vagas oferecidas no concurso; 
 

• CONSIDERANDO que há candidatos aprovados no concurso público n° 001/2019 

classificados além das vagas oferecidas, e se há necessidade de convocação temporária para 
suprir as vagas sobrepostas, esses candidatos tem prioridade, sendo necessário a realização 
de processo seletivo para convocação de aprovados em concurso público para preenchimento 

de vagas temporárias, enquanto houver candidato aprovado no concurso público em 
vigência: 

 
1. DA CONVOCAÇÃO 

 

Ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso Público n°001/2019 para 
apresentação da inscrição para a convocação temporária, na vaga de professor substituto e 
auxiliar de serviços gerais, a ser realizada nos dias 02 a 09 de dezembro de 2022, no 

seguinte endereço eletrônico https://sonora.ms.gov.br/v2/processo-seletivo-026-2022/.  
 

1.1. Os documentos deverão ser apresentados nos dias 12 e 13 de dezembro das 07:30 

as 12:00hs no seguinte endereço: Rua da Alegria nº42. Ou enviados no formato de 
um único documento em PDF até o dia 13 de dezembro as 12:00hs pelo e-mail 
gemedsonora@gmail.com.  

 
1.2. Ressalta-se impreterivelmente que o candidato que não enviar os documentos 

solicitados conforme descritos no item 2.0, o mesmo será considerado desistente 
da vaga temporária e será indeferido a sua inscrição. 

 

https://sonora.ms.gov.br/v2/processo-seletivo-026-2022/
mailto:gemedsonora@gmail.com


1.3. O candidato que optar por não assumir vaga temporária, não perde a sua classificação 
no concurso para cargo efetivo, durante a vigência do concurso público nº 001/2019 
devendo ser nomeado, de acordo com a sua classificação, se for aberta vaga para o cargo 

efetivo. 
 

1.4. Caso o candidato que optar por não assumir a vaga temporária ofertada, imediatamente o 

próximo candidato será convocado para assumir a vaga supracitada do concurso público nº 

001/2019, em caráter temporário. 

 

1.5 - Os candidatos interessados na função de Docente concorrerão a vaga mencionada 

anteriormente com carga horária de 20 horas semanais e Cadastro Reserva. 

 

1.6 – Os candidatos interessados na função de auxiliar de serviços gerais concorrerão a uma (1) 

vaga com carga horária de 40 horas semanais e Cadastro reserva. 

 

Parágrafo Único: A ordem de classificação dos inscritos neste edital respeitará a classificação 

do concurso público de nº 001/2019, homologado em 17/12/2019. 

 
2. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

2.1. Os candidatos deverão se apresentar munidos dos seguintes documentos pessoais para 

entrega dos documentos necessários para serem convocados para as vagas como professor 

temporário e auxiliar de serviços gerais em vagas sobrepostas. 

 

2.2 O candidato deverá apresentar cópias dos seguintes documentos durante a inscrição: 

a) Cédula de Identidade 

b) Cadastro de Pessoa Física-CPF, 

c) Diploma do Curso de Graduação ou Histórico Escolar para a área concorrida; 

d) Formulário de Inscrição 

 
3. DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS 

 

Os candidatos além de apresentarem os documentos relacionados no item anterior deste 
Edital deverão apresentar os documentos exigidos no Concurso Público nº001/2019 e 
cumprir as seguintes exigências legais para contratação pelo setor público: 

 
I. ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade 

de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos 
II. estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos; 
III. no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 

IV. ter, na data da convocação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
V. declaração de não acúmulo de cargo e de aposentadoria. 

 
4. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 
 

Sonora – MS, 01 de dezembro de 2022. 
 

 
 
 

 
 

Clotilde de Sousa Silva Castro 



Gerente Municipal de Educação, Cultura e Lazer 



ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

 

 Exmo (a) Sr(a)  Secretário(a) de Educação do Município de Sonora.  

 

1 - DADOS PESSOAIS (preenchimento obrigatório)   

Nome:    

Data Nasc.:   Sexo: (    )Feminino  (   )Masculino  

RG/Órgão Expedidor:   

CPF:   PIS/PASEP:  

1.1 - ENDEREÇO  

 

1.2 - SITUAÇÃO FUNCIONAL  

(    ) Contratado  anteriormente na Prefeitura de Sonora 

(    ) Sem contrato anterior na Prefeitura de Sonora 

 

 

CARGOS  

 Professor de Matemática Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano  - carga horária 20 horas semanais 

 Professor de Pedagogia Educação Infantil (0 a 3 ano e 11 meses) - carga horária 20 horas semanais 

 Professor de Letras Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano- carga horária 20 horas semanais 

 Auxiliar de Serviços Gerais área Rural- carga horária 40 horas semanais 

 Auxiliar de Serviços Gerias área Urbana- carga horária 40 horas semanais 

   

     Declaro que tenho inteiro conhecimento do EDITAL Nº 01/2022 - Abertura do Edital de Convocação 

de nº26/2022 e que estou ciente de que o não atendimento das exigências necessárias à participação implicará 

no cancelamento da presente inscrição.                                                                                          

 

Atenciosamente,    

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

Rua/Avenida:   Nº:  

Bairro:  Cidade/ UF:   

Telefone Residencial:  Telefone Celular:   

E-mail:    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS II- CRONOGRAMA – EDITAIS- INSCRIÇÃO, RECURSOS E PROVA DE 

TÍTULOS  

 

Data  Descrição. Horário 

02 de dezembro  Edital 01-Abertura - Processo Seletivo Simplificado – 

Publicação no Diário Oficial da Assomasul 

---------------------- 

02 de dezembro  Publicação da Portaria da Comissão do Processo 

Seletivo Simplificado nº26/22- para professor 

temporário na educação básica- ano letivo 2023 no 

Diário Oficial da Assomassul. 

---------------------- 

02 a 09 de dezembro Formulário de Inscrição no link 

https://sonora.ms.gov.br/v2/processo-seletivo-026-2022/  

Até as 12:00h do dia 09/12 

12 e 13/12/2022 Apresentar os documentos exigidos no Item 2, na Gerência 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer ou enviar 

em PDF no e-mail gemedsonora@gmail.com.  

------------------------------------- 

14/12/2022 Ata e Classificação Preliminar dos candidatos Deferidos e 

Indeferidos. 

 

16/12/2022 Interposição da lista dos candidatos Deferidos e Indeferidos.  

19/12/2022 Ata e Classificação Final dos candidatos Deferidos e 

Indeferidos. 
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