
 

EDITAL N° 02/2016 – ERRATA AO EDITAL Nº 01/2016 DE CONCURSO PÚBLICO 
Súmula: Retifica parte do item 1 – Dos cargos a serem providos do Edital Nº 01/2016 de Concurso 

Público e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, 

resolve:  
TORNAR PÚBLICO 

1 -  No item 1 – Dos cargos a serem providos do Edital de Concurso Público Nº 01/2016, constou a abertura 

dos seguintes cargos e vagas: 

Vagas Cargo Requisitos Mínimos CH/ 

Semanal 

Salário 

Inicial 

Taxa de 

Inscrição 

03 Professor Ensino Superior em curso de 

graduação em pedagogia com 

habilitação ao magistério da 

educação infantil e/ou anos 

iniciais do ensino fundamental ou 

em curso normal superior ou em 

nível superior em curso de 

licenciatura de graduação plena 

precedida de formação de 

magistério em nível médio na 

modalidade normal. 

 

20 R$ 1.787,52 R$ 100,00 

01 Professor de Educação 
Física 

Superior Completo em Educação 

Física (Licenciatura) 

20 R$ 1.787,52 R$ 100,00 

01 Professor de Inglês Superior Completo em Letras 

(Licenciatura Português/Inglês) 

20 R$ 1.787,52 R$ 100,00 

2 - Contudo, retificam-se estes cargos para constar no edital a abertura dos seguintes cargos e vagas: 

Vagas Cargo Requisitos Mínimos CH/ 

Semanal 

Salário 

Inicial 

Taxa de 

Inscrição 

03 Professor Ensino Superior em curso de 

graduação em pedagogia com 

habilitação ao magistério da 

educação infantil e/ou anos 

iniciais do ensino fundamental ou 

em curso normal superior ou em 

nível superior em curso de 

licenciatura de graduação plena 

precedida de formação de 

magistério em nível médio na 

modalidade normal. 

 

20 R$ 1.787,52 R$ 100,00 

01 Professor (Habilitação 
em Educação Física) 

Ensino Superior Completo em 

Educação Física (Licenciatura) ou 

outra graduação correspondente 

às áreas do conhecimento 

específicas do currículo, com 

formação pedagógica nos termos 

da legislação vigente. 

 

20 R$ 1.787,52 R$ 100,00 

01 Professor (Habilitação 
em Língua Inglesa) 

Superior Completo em Letras 

(Licenciatura Português/Inglês) 

ou outra graduação 

20 R$ 1.787,52 R$ 100,00 



 

correspondente às áreas do 

conhecimento específicas do 

currículo, com formação 

pedagógica nos termos da 

legislação vigente. 

 

3 – Em todos os lugares do edital em que constar “Professor de Educação Física” e “Professor de Inglês” leia-

se “Professor (habilitação em educação física)” e “professor (habilitação em língua inglesa)”, 

respectivamente. 

4 - Permanecem inalteradas as demais vagas e cargos previstos, bem como as demais disposições do Edital 

Nº 01/2016. 

 

Prefeitura do Município de Nova Santa Rosa, 11 de Abril de 2016. 
 

 


