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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO 
EDITAL Nº 005/2021 

ERRATA Nº 001 DO EDITAL Nº 005/2021 
 
Processo Seletivo Simplificado Interno destinado à seleção de servidores habilitados do quadro efetivo 
da rede municipal de ensino de Ecoporanga/ES para o preenchimento temporário de vagas referentes 
ao Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
 
O Município de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, através da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, realiza a retificação do Edital no 005/2021, conforme abaixo especificado: 
 
Onde se lê: 
 
2 – DOS REQUISITOS PARA SELEÇÃO 
....................................... 
....................................... 

 
III - ter Curso de nível superior na área da Educação em nível de licenciatura plena E Curso com carga 
horária presencial de 120 (cento e vinte) horas na área de deficiência mental/intelectual com certificação 
emitida por instituições públicas de ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem 
fins lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos convalidados por Instituição de Ensino Superior 
- IES OU Curso de Pós-graduação na área de educação inclusiva e/ou especial na área pleiteada. 
 
Leia se: 
 
2 – DOS REQUISITOS PARA SELEÇÃO 
....................................... 
....................................... 

 
III - ter Curso de nível superior na área da Educação em nível de licenciatura plena E Curso com carga 
horária de 120 (cento e vinte) horas em Atendimento Educacional Especializado – AEE certificação 
emitida por instituições públicas de ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem 
fins lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos convalidados por Instituição de Ensino Superior 
- IES OU Curso de Pós-graduação na área de educação inclusiva e/ou especial na área pleiteada. 
 
Ficam mantidas as demais condições, exigências e informações constantes no Edital no 005/2021 de 
abertura do processo seletivo. 
 
Esta Errata ao Edital nº 005/2021 entra em vigor na data de sua publicação. 
Ecoporanga/ES, 29 de dezembro de 2021. 
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