
 

 

 

 

1° RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 
Onde se lê: 

CARGO VAGAS RENUMERAÇÃO CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS EXIGIDOS 

Professor de 
Educação Infantil 

50 R$ 2.778,32 30H Curso Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação em 
Educação Infantil 

Professor de 
Educação Básica I 

22 R$ 2.778,32 30h Curso Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação de 
Magistério nas séries iniciais 

PEB II Língua 
portuguesa 

03 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena com 
habilitação especifica ou 
formação superior em área 
correspondente e 
complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II Matemática 01 R$ 37,80 h/a 30H Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena com 
habilitação especifica ou 
formação superior em área 
correspondente e 
complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II Geografia 02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena com 
habilitação especifica ou 
formação superior em área 
correspondente e 
complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II História 02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena com 
habilitação especifica ou 
formação superior em área 
correspondente e 
complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II Ciências 02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena com 
habilitação especifica ou 
formação superior em área 
correspondente e 



 

 

 

 

complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II Ensino 
Religioso 

02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena com 
habilitação especifica ou 
formação superior em área 
correspondente e 
complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II Artes 02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena com 
habilitação especifica ou 
formação superior em área 
correspondente e 
complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II Lingua 

Inglesa 

03 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena com 
habilitação especifica ou 
formação superior em área 
correspondente e 
complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II Educação 
Física 

02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena com 
habilitação especifica ou 
formação superior em área 
correspondente e 
complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II Música 02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena com 
habilitação especifica ou 
formação superior em área 
correspondente e 
complementação nos termos 
da legislação vigente 

Orientador 
Pedagógico II 

01 R$ 4.958,69 40H Licenciatura plena em 
pedagogia   com Habilitação 
Especifica em Supervisão 
Escolar. e ou pós-graduação na 
área de Educação e ter no 
mínimo 02 (dois) anos de 
exercício efetivo no magistério 
público ou privado, no campo 
de atuação 



 

 

 

 

Psicólogo Escolar 04 R$ 3.502,66 20H Graduação em psicologia com 
registro no órgão de classe do 
estado de MG 

Pedagogo 
(psicopedagogia) 

05 R$ 3.502,66 20H Ensino superior completo em 
Pedagogia com registro no 
órgão competente; 
Especialização em 
Psicopedagogia. 
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Onde se lê: 
 

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico 

www.creativegroup.net.br, no período das 10 horas de 20 de janeiro de 2022, 

encerrando às 23H59m de 24 de janeiro de 2022, observado o horário oficial 

de Brasília/DF. AS INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS. 
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       Extrema-MG, 24/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


