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ERRATA N° 002 – EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020 – PMBC/SEMED 

 
A Prefeitura Municipal de Benjamin Constant, por meio da Secretaria Municipal de Educação, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a ERRATA N° 002, que se refere ao Edital de Processo Seletivo 
Simplificado, destinado a contratação temporária de profissionais do magistério para atuar na educação 
básica nas etapas e modalidades de ensino e competência do município, inclui as seguintes alterações: 
 
Art. 1° Com relação aos itens 1.3 e 1.3.1, onde lê-se: 
 
“1.3 Para as vagas destinadas a professores da Zona Urbana e Zona Rural Não indígena, poderão se 
inscrever no processo seletivo mencionado neste Edital, profissionais do magistério que tenham concluído 
o Curso de Graduação na área para a qual está concorrendo, que comprovem não possuir cargo de 
dedicação exclusiva (40h), ou ainda, mais de um cargo com carga horária de 20 horas semanais, na rede 
pública de ensino e/ou particular.” 
“1.3.1 Para as vagas destinadas a Zona Rural indígena, poderão concorrer candidatos que tenham 
concluído ou estejam regularmente matriculados em curso de licenciatura na área para a qual estará 
concorrendo.” 
 
Leia-se: 
 
“1.3 Para as vagas destinadas a professores da Zona Urbana e Zona Rural Não indígena, poderão se 
inscrever no processo seletivo mencionado neste Edital, profissionais do magistério que tenham concluído 
o Curso de Graduação na área para a qual está concorrendo, e que declare no ato da contratação não 
possuir cargo de dedicação exclusiva (40h), ou ainda, mais de um cargo com carga horária de 20 horas 
semanais, na rede pública de ensino e/ou particular”. 
1.3.1 Para as vagas destinadas a Zona Rural indígena, poderão concorrer candidatos que tenham 
concluído ou estejam regularmente matriculados em curso de licenciatura na área para a qual estará 
concorrendo, e que declare no ato da contratação não possuir cargo de dedicação exclusiva (40h), ou 
ainda, mais de um cargo com carga horária de 20 horas semanais, na rede pública de ensino e/ou 
particular”. 

 
Art. 2° Com relação ao item 10, onde lê-se: 

10. CRONOGRAMA 
 

ETAPAS DATAS 

Publicação do Edital  17 de janeiro de 2020 

Inscrições  
Das 9 horas do dia 20/01/2020 às 23:59 horas do dia 
23/01/2020 

Publicação de relação contendo a homologação 
das inscrições, com os nomes dos candidatos 
deferidos e indeferidos. 

27/01/2020  

Publicação de lista com locais de realização da 
avaliação escrita (sede e anexo) e horário de 
prova, a ser disponibilizada via link, no Diário 
Oficial dos Municípios, no site da Prefeitura 
Municipal de Benjamin Constant/AM, e no mural 

27/01/2020 
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de informações da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED 

Realização da Prova Escrita 31/01/2020 

Resultado parcial da Prova Escrita 06/02/2020 

Entrada de Recursos contra o resultado parcial 
da Prova Escrita 

06 e 07/02/2020 

Divulgação do resultado da análise dos recursos 
interpostos. 

12/02/2020 

Resultado parcial da Avaliação de Títulos e 
Experiência Profissional 

12/02/2020 

Entrada de Recursos contra o resultado parcial 
da Avalição de Títulos e Experiência Profissional 

13 e 14/02/2020 

Divulgação do resultado da análise dos recursos 
interpostos e Resultado Final. 

18/02/2020 

Homologação do Resultado Final do PSS 20/02/2020 

Convocação dos candidatos aprovados no PSS 20/02/2020 

ETAPAS DATAS 

 
Leia-se: 
 
10. CRONOGRAMA 

 

ETAPAS DATAS 

Publicação do Edital  17 de janeiro de 2020 

Inscrições  
Das 9 horas do dia 20/01/2020 às 12:00 horas do dia 
25/01/2020 

Publicação de relação contendo a homologação 
das inscrições, com os nomes dos candidatos 
deferidos e indeferidos. 

29/01/2020  

Publicação de lista com locais de realização da 
avaliação escrita (sede e anexo) e horário de 
prova, a ser disponibilizada via link, no Diário 
Oficial dos Municípios, no site da Prefeitura 
Municipal de Benjamin Constant/AM, e no mural 
de informações da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED 

29/01/2020 

Realização da Prova Escrita 31/01/2020 

Resultado parcial da Prova Escrita 06/02/2020 

Entrada de Recursos contra o resultado parcial 
da Prova Escrita 

06 e 07/02/2020 

Divulgação do resultado da análise dos recursos 
interpostos. 

12/02/2020 

Resultado parcial da Avaliação de Títulos e 
Experiência Profissional 

12/02/2020 

Entrada de Recursos contra o resultado parcial 
da Avalição de Títulos e Experiência Profissional 

13 e 14/02/2020 

Divulgação do resultado da análise dos recursos 
interpostos e Resultado Final. 

18/02/2020 
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Homologação do Resultado Final do PSS 20/02/2020 

Convocação dos candidatos aprovados no PSS 20/02/2020 

 
Art.3 Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital. 
 
 
 

Benjamin Constant, 23 de janeiro de 2020. 


