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EDITAL Nº 106/2019 
PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA DE DOCENTES PARA O 1º SEMESTRE DE 2020 

PUC MINAS 
 
 De ordem do Magnífico Reitor, faço saber aos interessados que, nos termos do Título IV, Capítulo II, do Estatuto da Carreira Docente da PUC Minas, acham-se abertas as inscrições para 
Seleção Externa de Docentes, conforme abaixo discriminado: 

Descrição   Inscrição 
Seleção Externa                              30/10/2019 a 24/11/2019  

  
1 – QUADRO DE VAGAS  

Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Enfermagem 
 
 
 
 

Vaga 01 

Cuidados de 
Enfermagem 

Estudo e entendimento dos cuidados de enfermagem na perspectiva da 
integralidade da assistência e das necessidades humanas básicas. O cuidado 
de enfermagem para administração de nutrientes, administração de drogas e 
soluções. Controle das funções vitais. Cuidados básicos de higiene, conforto e 
segurança, Biossegurança. Controle das eliminações e sondagens. Coleta de 
material para exames. Prevenção de úlcera de pressão e tratamento de 
feridas. 

Manhã 06 Enfermagem 
Poços de 
Caldas 

01 
Vagas 
para as 

três 
disciplinas 

com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
 

Enfermagem em 
Saúde da Família 

Estudo sobre o desenvolvimento de ações interdisciplinares e de enfermagem, 
coletivas ou individuais, o gerenciamento de recursos humanos, tecnológicos e 
materiais da atenção à saúde da família, sendo em vista e as perspectivas 
antropológicas, sociológicas e psicológicas que envolvem o núcleo familiar. A 
Estratégia de Saúde da Família, voltada à transformação do modelo de 
atenção à saúde. Assistência de enfermagem à família. 

Manhã 02 Enfermagem 
Poços de 
Caldas 

Enfermagem 
Ginecológica e 

Obstetrícia 

Estudo da reprodução feminina, das principais afecções gineco-obstétricas. 
Assistência de enfermagem à gestante e às parturientes normais e de risco. 

 
Manhã 04 Enfermagem 

Poços de 
Caldas 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Enfermagem 
 
 

Vaga 02 

História da 
Enfermagem 

Abordagem da Enfermagem no contexto histórico, social, econômico e político, 
destacando o conceito de Enfermagem, processo de trabalho em saúde e em 
Enfermagem, relação de poder e gênero, campos de atuação do enfermeiro, 
entidades representativas de classe. 

Manhã 02 Enfermagem 
Poços de 
Caldas 

01 
Vagas 
para as 

três 
disciplinas 

com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Enfermagem em 
Saúde Coletiva 

Estudo e contextualização do quadro sanitário brasileiro a partir da 
determinação social do processo saúde/doença, analisando as principais 
formas de enfrentamento das doenças e agravos prevalentes. Enfoca a 
imunização ressaltando a importância da participação do enfermeiro. Estuda as 
principais doenças transmissíveis, contextualizando-as nos quadros sanitários
brasileiros e as formas de enfrentamento pelos serviços de saúde. O papel do 
enfermeiro dentro dos protocolos técnicos específicos que orientam e regulam 
o trabalho na atenção básica e a importância do trabalho em equipe para o 
controle de agravos. 

Manhã 04 Enfermagem 
Poços de 
Caldas 

Assistência de 
Enfermagem Clínica 

Estudo das principais alterações da saúde do adulto e do idoso em situações 
clínicas, nos Centros de Terapia Intensiva e Unidades de Emergência. 

Manhã 06 Enfermagem 
Poços de 
Caldas 

 
Medicina 

 
Vaga 03 

Técnica Cirúrgica 
Princípios gerais das técnicas cirúrgicas. Principais técnicas cirúrgicas de 
caráter ambulatorial e pequenas urgências, em nível de pronto-atendimento. Integral 06 Medicina 

Poços de 
Caldas 

01 
Vaga com 
06 horas 

aulas 
Mestre 

 

Medicina 
 
 

Vaga 04 

Práticas na 
Comunidade I: 

Gestação e 
Nascimento 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à gestação e ao parto. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para intervenção, juntamente com equipes multiprofissionais da 
atenção primária, sobre esses problemas. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para o trabalho em equipes multiprofissionais e em redes 
assistenciais hierarquizadas, na perspectiva da integralidade da atenção à 
saúde. Contempla, dentre as suas atividades, a realização de práticas de 
extensão. 

Integral 12 Medicina 
Poços de 
Caldas 

01 
Vaga com 
12 horas 

aulas 
Especialista 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Medicina 
 

Vaga 05 

Práticas na 
Comunidade III: 

Adultos 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à idade adulta. Desenvolvimento de competências e habilidades 
para intervenção, juntamente com equipes multiprofissionais da atenção 
primária, sobre esses problemas. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para o trabalho em equipes multiprofissionais e em redes 
assistenciais hierarquizadas, na perspectiva da integralidade da atenção à 
saúde. Contempla, dentre as suas atividades, a realização de práticas de 
extensão. 

Integral 
12 

 
Medicina 

Poços de 
Caldas 

01 
Vaga com 
12 horas 

aulas 
Especialista 

 

Medicina 
 

Vaga 06 

Introdução ao 
Raciocínio Clínico e 

Epidemiológico I: 
Gestação e 
Nascimento 

Abordagem do processo saúde-doença-cuidado relacionado à gestação, ao 
nascimento e aos primeiros 28 dias de vida, integrando os conceitos 
apreendidos nas disciplinas do período e sua aplicação a problemas 
identificados a partir das práticas na comunidade, introduzindo os elementos 
dos raciocínios clínico e epidemiológico na estruturação desses problemas. 

Integral 04 Medicina 
Poços de 
Caldas 01 

Vaga para 
as duas 

disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Introdução ao 

Raciocínio Clínico e 
Epidemiológico III: 

Adultos 

Abordagem do processo saúde-doença-cuidado relacionado à idade adulta, 
integrando os conceitos apreendidos nas disciplinas do período e sua 
aplicação a problemas identificados a partir das práticas na comunidade, 
introduzindo os elementos dos raciocínios clínico e epidemiológico na 
estruturação desses problemas. 

Integral 04 Medicina 
Poços de 
Caldas 

 
Medicina 

 
Vaga 07 

Semiologia Médica: 
Pneumologia 

Estudo das manifestações clínicas das doenças prevalentes dos pulmões e da 
árvore brônquica, sinais e sintomas, correlação clínico-patológica, métodos 
complementares de diagnóstico, diagnóstico clínico e diagnóstico diferencial. 

Integral 
08 
P 

Medicina Betim 
01 

Vaga com 
08 horas 

aulas 
Mestre 

 

Teologia 
 

Vaga 08 

Pastoral 
Fundamental 

Introdução bíblica e histórica da pastoral da Igreja. Breve quadro das principais 
sistematizações teóricas recentes da ação pastoral da Igreja latino-americana 
e do Brasil. O planejamento pastoral atual da CNBB, da Igreja local e a 
organização da Pastoral. A opção preferencial pelos pobres e os desafios 
atuais da ação evangelizadora. 

Manhã 02 Teologia 
Coração 

Eucarístico 

01 
Vaga com 
02 horas 

aulas 
Mestre 

P – Prática; A/S – Aulas Semanais. 
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2.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA 
 

2.1. Possuir habilitação legal para lecionar a matéria/disciplina objeto da seleção.  
 

2.2. Comprovar obtenção do título de Especialista, Mestre ou Doutor, em área de concentração relacionada com a matéria/disciplina objeto do Processo de Seleção Externa, expedido por 
instituição credenciada por órgão competente, conforme titulação mínima especificada no quadro de vagas do item 01. Título de Doutor ou de Mestre obtido em instituição estrangeira deverá ter 
sido reconhecido por universidade brasileira devidamente credenciada. 

 
2.3. Para as vagas do Departamento de Enfermagem, os candidatos deverão ter graduação em Enfermagem. 

 
2.4. Para as vagas do Departamento de Medicina, os candidatos deverão ter graduação em Medicina e possuir Título de Residência Médica reconhecida pelo MEC ou de Especialista em 
Medicina reconhecido pela Sociedade de Especialidade vinculada à Associação Médica Brasileira.  

  
2.4.1. Para a vaga 03 os candidatos deverão ter Residência Médica ou título de especialista, reconhecido pela Sociedade de Especialidade vinculada à Associação Médica Brasileira em 
qualquer especialidade cirúrgica. 

  
2.4.2. Para as vagas 04 e 05 os candidatos deverão ter Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade ou título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade 
reconhecido pela Sociedade de Especialidade vinculada à Associação Médica Brasileira. 

  
2.4.3. Para a vaga 06 os candidatos deverão ter Residência Médica ou título de especialista, reconhecido por Sociedade de Especialidade vinculada à Associação Médica Brasileira em 
qualquer área da Medicina. 

  
2.4.4. Para a vaga 07 os candidatos deverão ter Residência Médica ou título de especialista, reconhecido pela Sociedade de Especialidade vinculada à Associação Médica Brasileira em 
Pneumologia. 

 
 
  3. INSCRIÇÕES 
 

3.1.  As inscrições deverão ser feitas através do GPI (Sistema de Gestão de Processos de Inscrição), disponível no Portal PUC Minas acessível pela página www.pucminas.br/selecaodocentes, 
no período de 30/10/2019 a 24/11/2019. 

 
3.2.  Os portadores de necessidades especiais (incluídos na Lei 8.213, de 24/07/1991) poderão fazer sua inscrição no mesmo local, período previsto no item 3.1. Caso necessitem de condições 

especiais para a realização das provas, deverão requerê-las no ato da inscrição, oportunidade na qual farão constar do requerimento de inscrição a necessidade de que são portadores. 
 

3.2.1. Ao se inscrever, o candidato portador de necessidades especiais deverá observar a compatibilidade das atribuições do cargo que pretende ocupar com a necessidade especial de 
que é portador. 

 
3.3.  Deverá ser paga taxa de inscrição no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por vaga a que o candidato se inscrever. A guia para pagamento da taxa de inscrição, deverá ser retirada 

no GPI e paga em qualquer agência bancária, em seu horário normal de funcionamento até a data de seu vencimento. 
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3.4. O candidato que se inscrever em mais de uma vaga fará as correspondentes provas escritas no máximo em 2(duas) horas. E tendo em vista a coincidência do horário, deverá informar em 
qual departamento/vaga irá fazer as provas, tendo em vista o local de realização ser distinto. 

   
3.5.  O candidato deverá preencher requerimento e apresentar documentação em separado para cada vaga a que se inscrever. 

 
3.6.   Ficam vedadas inscrição condicional e juntada de documentos, encerrado o prazo de inscrição. 

 
3.7. Documentos: 

 
3.7.1. Cada candidato deverá anexar no GPI todos os documentos solicitados para validação da inscrição, conforme abaixo discriminado: 

 
3.7.2. Curriculum Lattes, contendo informações comprovadas por documentos hábeis (cópias simples), sobre a formação acadêmica e atividades científicas, profissionais e/ou artísticas, 
pesquisas e publicações.  Caso o candidato tenha experiência docente em curso superior por pelo menos 2(dois) anos, deverá anexar comprovantes. 

 
3.7.3.  Diploma de curso superior, devidamente registrado, acompanhado do respectivo Histórico Escolar que comprove a habilitação do candidato para lecionar a matéria/disciplina objeto 
da seleção (cópia simples). 

 
3.7.4. Comprovante de obtenção do Título de Especialista, Mestre ou Doutor, em área de concentração relacionada com a matéria/disciplina objeto do Processo de Seleção Externa, 
expedido por instituição credenciada por órgão competente. Título de Doutor ou de Mestre obtido em instituição estrangeira deverá ser reconhecido por universidade brasileira devidamente 
credenciada (cópia simples) 

Obs.: 
 

1.  as citações do Curriculum Lattes, sem comprovação, não serão consideradas; 
2.  de cada publicação citada, juntar uma cópia;  

 
 
4. EXAME DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO 
 

4.1. A Pró-reitoria de Recursos Humanos terá até o dia 29/11/2019, para julgar a regularidade dos documentos apresentados e remetê-los, às Comissões de Seleção. 
 

4.2. O candidato será cientificado do deferimento ou do indeferimento da inscrição por e-mail e/ou por telefone. 
 
4.3. O indeferimento da inscrição não dará ao candidato direito à devolução da taxa de inscrição. 
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5. INSTRUMENTOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
5.1. O Processo de Seleção realizar-se-á mediante avaliação de: 

 
 I - avaliação da aptidão do candidato para o exercício do magistério superior na Universidade; 
 II - avaliação de títulos; 
 III - prova escrita de conhecimento; 
 IV - prova didática: aula ministrada sobre um ou mais temas concernentes às atividades a que se refere à vaga, afetas ao campo de conhecimento do departamento; 
 V - entrevista versando sobre: 
 a) o currículo Lattes do candidato; 
 b) as atividades correspondentes à vaga que se pretende preencher; 
 c) a natureza jurídica da Universidade e a sua vinculação com a Igreja Católica; 
 d) os fins e princípios da Universidade 

VI - submissão à concessão da missio canônica, quando se tratar de candidato ao preenchimento de vaga que envolve disciplina concernente à fé, à moral, à teologia e à formação religiosa, 
bem como de docente da linha de formação presbiteral do Curso de Filosofia. 

 
5.1.1 - Os procedimentos que se referem aos itens I, III, IV, V e VI terão caráter eliminatório. Para a avaliação de aptidão prevista no item “5.1.I” a Universidade poderá contratar 

organização externa. 
 

5.2 - A comissão de seleção estabelecerá os critérios de avaliação a serem adotados no processo de seleção externa. 
 
5.3. O Processo de Seleção será realizado através das seguintes etapas: 

 
Primeira etapa:  
 

a) Prova escrita de conhecimento, de caráter eliminatório, em 02/12/2019 às 09:00 horas, no endereço abaixo relacionado; 
 

 
CAMPUS PUC MINAS CORAÇÃO EUCARÍSTICO – Av. Dom José Gaspar, 500 – Coração Eucarístico – CEP: 30535-901 – Belo Horizonte – Minas Gerais: 
 

• Departamento de Teologia – Prédio 04 – Secretaria Acadêmica IFTDJ, sala 205. 
 
CAMPUS PUC MINAS BETIM – Rua do Rosário, 1.081 – Bairro Angola - Betim - MG - CEP 32604-115 
 

• Departamento de Medicina – Prédio 08 – Recursos Humanos. 
 
CAMPUS PUC MINAS EM POÇOS DE CALDAS – Av. Pe. Francis Cletus Cox, 1.661 – CEP: 37.701.355 – Poços de Caldas – Minas Gerais. 
 

• Departamento de Enfermagem – Prédio 01 – Secretaria Acadêmica da PUC Minas Poços de Caldas. 
• Departamento de Medicina – Prédio 01 – Secretaria Acadêmica da PUC Minas Poços de Caldas. 
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Obs.:  
 

1.     O resultado da primeira etapa (prova escrita) será publicado pela Pró-reitoria de Recursos Humanos até o dia 04/12/2019, no site da PUC Minas, www.pucminas.br/selecaodocentes, 
juntamente com o tema da matéria para a aula do candidato e da escala de datas e horários da segunda etapa. Para informações quanto às notas os candidatos deverão comparecer ao 
local da prova escrita para tomarem conhecimento. 

 
Segunda etapa:  
 

Dias 05/12/2019 a 10/12/2019: Aplicação da Prova Didática (teórica e/ou prática), realização de Entrevista, e Exame de Títulos apresentados pelos candidatos.  
 

  O local, data e horário, da Entrevista, e da Prova Didática serão divulgados juntamente com a relação dos candidatos aprovados para a segunda etapa.  
 
Terceira etapa:  

 
  Dias 12/12/2019 a 17/12/2019: Avaliação de Aptidão do candidato para exercício do magistério superior na Universidade. A avaliação de Aptidão poderá ser efetivada por organização contratada 
para este fim pela Universidade. O candidato aprovado na segunda etapa será convocado por e-mail e/ou por telefone para a realização desta etapa. 
 
Quarta etapa:  

 
  Dias 12/12/2019 a 19/12/2019: Submissão à concessão da missio canônica, quando se tratar de candidato ao preenchimento de vaga que envolve disciplina concernente à fé, à moral, à teologia e 
à formação religiosa, bem como de docente da linha de formação presbiteral do Curso de Filosofia. O candidato aprovado para a vaga 08 será submetido à concessão da missio canonica e será 
comunicado do resultado desta etapa por e-mail e/ou telefone. 
 
  
Obs.: Todas as etapas de avaliação referentes às vagas 01, 02, 03, 04, 05 e 06 serão executadas no Campus da PUC Minas em Poços de Caldas. 
 

 
6. PROCEDIMENTOS 
 

6.1. Para a prova escrita de conhecimento serão abordados um ou mais temas da ementa da matéria/disciplina objeto da seleção, a critério da Comissão. A prova terá duração máxima de 2(duas) 
horas, independentemente de quantas vagas o candidato concorrer.  

 
6.2. Para a prova didática, será determinado, a critério da Comissão, um tema da ementa da matéria/disciplina para a aula do candidato que será divulgado junto com o resultado da prova escrita. 

A aula terá duração de 30 (trinta) a 50 (cinqüenta) minutos, a critério da Comissão. Será pública, não podendo ser assistida pelos demais candidatos. 
 

6.3. Para a entrevista: a entrevista versará sobre os elementos do Curriculum Lattes do candidato, sobre a matéria/disciplina objeto do Processo de Seleção e sobre a natureza e os fins da PUC 
Minas. 

 
6.4. Para a avaliação de aptidão: a avaliação psicológica de presença obrigatória e de caráter eliminatório consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que 

permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições da função. 
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7. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

7.1. Concluídos os trabalhos, a Comissão de Seleção encaminhará à Pró-reitoria de Recursos Humanos a ata do resultado da seleção referente ao item 5.1(II, III, IV e V), com a indicação dos 
candidatos considerados aptos ao preenchimento da(s) vaga(s), por ordem de classificação. Após verificação do item 5.1(I e VI) o resultado final será encaminhado, pela Pró-reitoria de 
Recursos Humanos, ao Reitor para homologação. 

 
7.2. Na desistência ou impossibilidade de o(s) candidato(s) assumir(em) a(s) vaga(s), esta(s) será(ão) ocupada(s) por outro(s) candidato(s) considerado(s) apto(s) ao seu preenchimento, 

observada a ordem de classificação. 
 

7.2.1. Os candidatos aprovados em mais de uma vaga deverão assumir integralmente todas as aulas propostas, caso não seja possível por coincidência de horária e/ou o limite de 30 
(trinta) horas-aulas semanais, estes deverão optar por uma das vagas. 

 
7.3. O resultado final do Processo de Seleção será publicado pela Pró-reitoria de Recursos Humanos, até o dia 19/12/2019, no site da PUC Minas, www.pucminas.br/selecaodocentes e no 

Departamento em que foram oferecidas as vagas.  
 

7.4. Os candidatos considerados aptos ao preenchimento das vagas e não convocados formarão um cadastro de reserva, por ordem de classificação, observado o período de validade fixado pelo 
Edital, podendo ser convocados para preencher as citadas vagas, sem que haja novo Processo de Seleção Externa. 

 
7.5. No caso de erro material ou flagrante irregularidade formal no Processo de Seleção Externa, caberá recurso ao Reitor, devidamente fundamentado, nos termos do Regimento Geral da 

Universidade, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da divulgação do resultado final. 

7.6.  Não será passível de reapreciação o mérito da decisão da Comissão Examinadora no Processo de Seleção Externa. 
 
 
8. INFORMAÇÕES FINAIS: 
 

8.1. O candidato que tiver seu nome indicado para o preenchimento da vaga deverá entregar a documentação admissional no período de 02/01/2020 a 24/01/2020, no local abaixo 
informado sob pena de perda do direito a vaga: 
 
• CAMPUS PUC MINAS CORAÇÃO EUCARÍSTICO – Av. Dom José Gaspar, 500 – Coração Eucarístico – CEP: 30535-901 – Belo Horizonte – Minas Gerais: 
 Pró-reitoria de Recursos Humanos, prédio 03, 2º andar. 
 
• CAMPUS PUC MINAS EM POÇOS DE CALDAS – Av. Pe. Francis Cletus Cox, 1.661 – CEP: 37.701.355 – Poços de Caldas – Minas Gerais. 

Divisão de Pessoal, prédio 01 – 1º andar, sala 212. 
 

8.2. Tendo o candidato contrato de emprego em vigor com a entidade mantenedora da Universidade, o número total de aulas que ele poderá assumir, consideradas as já previstas no contrato em 
vigor, não poderá ultrapassar o limite de 30 (trinta) horas-aulas semanais. 
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8.3.  A documentação admissional a que se refere o item 8.1 é a seguinte: 
 
· 01 foto colorida 3x4 (roupa escura, fundo branco, iguais e atuais), com nome legível no verso da foto; 
· Carteira de Trabalho; 
· Declaração de contribuição ao INSS correspondente ao teto máximo, se for o caso; 
· Exame médico admissional. 
 
Cópia dos documentos: 
· Certidão de Nascimento, Casamento, ou Averbação de Divórcio - situação civil atual; 
· Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Dispensa do Serviço Militar (homens até 45 anos); 
· Cartão PIS ou PASEP. Se não tiver o cartão ou não tiver sido cadastrado, obter comprovante junto à Caixa Econômica Federal;   

   · Título de eleitor com comprovante de comparecimento à última eleição, ou documento do T.R.E. de regularidade perante a Justiça Eleitoral. 
· Carteira de Identidade; 
· CPF; 
· Comprovante de endereço com CEP (conta de água, energia elétrica ou telefone, dos últimos 30 dias). 
 
8.4. Para ser contratado, o professor selecionado deverá preencher ainda as demais condições para admissão, especialmente ser considerado apto no exame de saúde e obter o Laudo de 

Segurança do Trabalho (realizado após o exame médico admissional, no prédio 03, 2º andar, Av. Dom José Gaspar, 500, Bairro Coração Eucarístico).  O exame médico admissional deverá 
ser previamente agendado no Posto Médico da Unidade para o qual o candidato fez o processo de seleção, imediatamente após a publicação do resultado da seleção, através do telefone: 
Coração Eucarístico: (31)3319-4233 e Poços de Caldas: (35)3279-9261. 

 
8.5. A contratação se fará inicialmente em caráter experimental, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, ao final do qual a Câmara do Departamento se manifestará a respeito do ingresso do 
professor na carreira docente, sem prejuízo da possibilidade de seu contrato ser resilido a qualquer tempo. 
 
8.6. O Processo de Seleção terá validade até 31 de dezembro de 2021. 
 
8.8. Tabela de salário-aula (valores praticados no 2º semestre de 2019). 

 
 

 
    8.8. Início do 1º semestre letivo de 2020: dia 03 de fevereiro de 2020. 
 
Belo Horizonte, 30 de outubro de 2019. 
 
Prof. Sérgio Silveira Martins       Prof. Ronaldo Rajão Santiago                                                                       
Pró-reitor de Recursos Humanos da PUC Minas   Secretário Geral da PUC Minas      

CATEGORIA VALOR SALÁRIO-AULA 
Auxiliar I R$ 53,32 
Assistente I R$ 59,14 
Adjunto I R$ 71,72 


