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Os ColÃ©gios Militares abrem no prÃ³ximo dia 13 as inscriÃ§Ãµes para 101 vagas de
professores dos ensinos bÃ¡sico, tÃ©cnico e tecnolÃ³gico (EBTT), para contrataÃ§Ã£o pelo
regime estatutÃ¡rio (garantia de estabilidade). Os ganhos iniciais variam entre R$4.240,03 e
R$8.422,77, conforme a titulaÃ§Ã£o, incluindo o auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o, de R$373. As
oportunidades contemplam vÃ¡rios estados, entre eles o Rio de Janeiro, que dispÃµe de 12
vagas, para carga semanal de trabalho de 40 horas, preferencialmente com dedicaÃ§Ã£o
exclusiva Ã instituiÃ§Ã£o, que fica no bairro da Tijuca, na capital. SerÃ£o selecionados quatro
professores graduados em CiÃªncias FÃ-sicas e BiolÃ³gicas, um em EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica,
dois em FÃ-sica, um em InformÃ¡tica, dois em MatemÃ¡tica e outros dois em PortuguÃªs.
Para se inscrever, o interessado deverÃ¡ acessar o endereÃ§o eletrÃ´nico do respectivo
colÃ©gio ao qual deseja se candidatar, entre as 10h do dia 13 e as 16h de 17 de junho. Outra
opÃ§Ã£o Ã© comparecer ao prÃ³prio colÃ©gio, nos dias Ãºteis, das 8h Ã s 12h e das 13h30
Ã s 16h (Ã s sextas, somente pela manhÃ£). ApÃ³s o cadastramento serÃ¡ gerada a Guia de
Recolhimento da UniÃ£o (GRU), no valor de R$95, para ser ser quitada na agÃªncia e banco
indicados. Quem desejar pedir isenÃ§Ã£o deverÃ¡ apresentar o NÃºmero de IdentificaÃ§Ã£o
Social (NIS) atribuÃ-do pelo CadÃšnico, atÃ© 27 de maio.
Os candidatos com deficiÃªncia devem assim se declarar durante a inscriÃ§Ã£o,
especificando-a e submetendo-se, quando convocados, Ã perÃ-cia mÃ©dica por junta oficial
do Comando do ExÃ©rcito. Devem ainda solicitar atendimento especial para as provas,
enviando para o ColÃ©gio Militar cÃ³pia simples do CPF e laudo mÃ©dico (original ou cÃ³pia
autenticada em cartÃ³rio). Os candidatos serÃ£o selecionados por meio de provas escrita,
didÃ¡tica e de tÃ-tulos. A primeira serÃ¡ em 7 de julho, das 13h Ã s 17h. As demais, entre 26 de
agosto a 13 de setembro. A divulgaÃ§Ã£o das notas serÃ¡ feita em 28 de setembro. O prazo
de validade do concurso serÃ¡ de um ano, a contar da homologaÃ§Ã£o, que serÃ¡ publicada
atÃ© 28 de outubro, prorrogÃ¡vel pelo mesmo perÃ-odo.
ServiÃ§o
InscriÃ§Ã£o: http://www.cmrj.ensino.eb.br
ColÃ©gio Militar do Rio: Rua SÃ£o Francisco Xavier, 267, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20550-010.
Telefone: (21) 2567-5668

P�ina 1 / 2

Colégio Militar: Inicial de até R$8.422 para os professores
http://capecurso.com.br/site/modules/news/article.php?storyid=11187

var addthis_config = {"data_track_addressbar":true};

Follow @capecurso

Tweet

P�ina 2 / 2

