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EDITAL 007/2020 
 

O Município de Pirangi/SP, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Luiz Carlos de Moraes, TORNA 
PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue: 
 
1. Os TEMAS PARA PROVA PRÁTICA (DESEMPENHO DIDÁTICO) PARA OS CARGOS DE PROFESSOR (AMBOS), 
conforme o resultado do ato público de sorteio realizado em 26/03/2020 encontram-se abaixo dispostos: 
 
I - TEMA SORTEADO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I: Prevenção de doenças de contato na 
escola: medidas de cautela e higiene indicadas. 
 
II - TEMA SORTEADO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II – INGLÊS: Utilização de Skimming e 
Scanning como estratégias de leitura. 
 
1.1. Além do já estipulado quando da convocação, cumpre enfatizar que as três vias do plano de aula deverão ser entregues 
devidamente assinadas, mas não poderão conter a identificação do candidato (nome, número de inscrição, etc.), uma 
vez que sua correção dar-se-á de forma desidentificada.  
 

1.2. Garantida a isonomia entre os candidatos, a Prova Prática (Desempenho Didático) será realizada em ordem alfabética. 
 
2. SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO CERTAME: Tendo em vista a Pandemia de COVID-19 (Coronavírus), SUSPENDE-SE 

TEMPORARIAMENTE O ANDAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019, ao passo que a PROVA PRÁTICA prevista para 
05/04/2020 NÃO SERÁ REALIZADA NAQUELA DATA. 

 
2.1. O novo Cronograma de Execução contendo as datas relativas ao prosseguimento e maiores informações será divulgado, 
oportunamente, por Edital, nos meios oficiais de publicidade deste certame. 

 
3. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura 

das Inscrições. 
 

Município de Pirangi/SP, 01 de abril de 2020. 
 
 
 

Luiz Carlos de Moraes,  
 Prefeito Municipal. 

Registre-se e publique-se 
/ 


