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GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

Edital Informativo nº 54/GEMED/GAB, de 20 de dezembro de 2022

Processo Seletivo Simplificado       par a contratação temporári a no cargo de Professores para o  
exercício     do ano de 2023   

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul e a Comissão
Especial de Avaliação responsável para conduzir o Processo Seletivo Simplificado visando a contratação
temporári a para o cargo de Professores ,  instituída pela portaria nº 607 , de 7 de novembr o de 2022,
no uso de suas atribuições, tornam públic o  o cronograma de realização das etapas previstas para
lotação dos professores inscritos no Processo Seletivo regulamentado pelo Edital nº 38 /GEMED/GAB,
de 18      de novembro de 202 2   . 

Os candidatos serão convocados seguindo a ordem de classificação prevista no Edital de classificação
final nº 49 /GEMED/GAB, de 9 de dez embro de 202 2. A prova de títulos, bem como a lotação e as
contratações acontecerão na EMEF Marechal Rondon, Av. Caarapó nº 900, Centro. 

O chamamento dos candidatos dar-se-á em conformidade com o expresso no item 11.10 do  Edital      nº  
38 /GEMED/GAB, de 18      de novembro de 202 2   : 

A convocação dos candidatos será realizada pela Gerência Municipal de Educação e Cultura, pelo e-
mail e telefone informado no cadastro. O candidato receberá um e-mail de convocação no endereço

informado no cadastro. Caso o candidato não responda ao e-mail no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, será automaticamente desclassificado. 

Em primeira  chamada  serão  feitos  contatos  com o os  candidatos  que  estiverem contemplados  no
número de cargos e subsequente os próximos em casos de desistências ou candidatos ausentes. 

CRONOGRAMA 

Data Programação 

27 de janeiro de 2023 Divulgação do número de cargos ordenadamente previstos no edital. 

30 e 31 de janeiro de 2023 Prova de títulos 

1, 2 e 3 de fevereiro de 2023 Lotação 

Naviraí, 20 de dezembr o de 2022 

TATIANE MARIA DA SILVA MORCH 

Gerente Municipal de Educação e Cultura 
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