
LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

1. TIPO DE ADMISSÃO / INGRESSO E ACESSO 

 

BOA VISTA / RR 

 INGRESSO 

Concurso público de provas ou de pro-

vas e títulos, de caráter competitivo, 

eliminatório e classificatório. Poderá 

ser realizado em etapas, quando a na-

tureza do cargo exigir curso de forma-

ção ou complementação de especiali-

zação. 

Requisito para ingresso nos cargos 

efetivos: formação específica.  

Lei 1145 de 20/05/2009, art 9 e 11 <http://
cmebv.ucoz.net/load/legislacao/
lei_n_1_145_de_20_05_2009_dispoe_so
bre_o_pccr_do_professor_publico_mun
icipal_da_prefeitura_de_boa_vista/1-1-0

-7> 

LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

Estatutário - quadro efetivo do grupo 

magistério público municipal 

Lei   n° 282,  de 10 de novembro de 1992 

 <não localizado> 



LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 FORMAS DE CONTRATAÇÃO 

Efetivos: concurso público. Ingressam 

como PEB II Classe I. 

Em comissão: nomeação.  

Lei 1145 de 20/05/2009, art 9 e 11 <http://
cmebv.ucoz.net/load/legislacao/
lei_n_1_145_de_20_05_2009_dispoe_so
bre_o_pccr_do_professor_publico_mun
icipal_da_prefeitura_de_boa_vista/1-1-0

-7>  

DESCRIÇÃO  

 CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS 

Lei 1145 de 20/05/2009, art 7 
<http://cmebv.ucoz.net/load/
legislacao/
lei_n_1_145_de_20_05_2009
_dispo-
e_sobre_o_pccr_do_profess
or_publico_municipal_da_pr
efeitura_de_boa_vista/1-1-0-

7> 

 

Comissão: Lei 665 de 22/-

05/2003 

 <não localizado> 

LOCALIZADOR  
DESCRIÇÃO  

 FORMAS DE ACESSO 

Lei 1145 de 20/05/2009, art 9 e 11 
<http://cmebv.ucoz.net/load/
legislacao/
lei_n_1_145_de_20_05_2009_dispoe_
so-
bre_o_pccr_do_professor_publico_m
unicipal_da_prefeitura_de_boa_vista/

1-1-0-7> 

> 

Concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de caráter compe-

titivo, eliminatório e classificató-

rio. Poderá ser realizado em eta-

pas, quando a natureza do cargo 

exigir curso de formação ou com-

plementação de especialização. 

Requisito para ingresso nos cargos 

efetivos: formação específica.  

LOCALIZADOR  

Professor da Educação Básica Classe 

I  (PEB I)- Do servidor de provimento 

efetivo de carreira, com função de 

docência e, com requisito de grau de 

instrução correspondente 

ao magistério médio - Em extinção; 

Professor da Educação Básica  Clas-

se II (PEB II) - Do servidor de provi-

mento efetivo de carreira, com fun-

ção de docência e, com requisito de 

grau de instrução correspondente 

à Licenciatura Plena;  

Professor da Educação Básica  Clas-

se III ((PEB III) - Do servidor de provi-

mento efetivo de carreira, com fun-

ção dedocência e, com requisito de 

grau de instrução correspondente 

à Pós-Graduação Latu Sensu - Especi-

alização na Área de 

 
Educação - com carga horá-

ria mínima de 360 horas; 

 

Professor da Educação Bási-

ca  Classe IV (PEB IV)- Do 

servidor de provimento efeti-

vo de carreira, com função 

de 

docência e, com requisito de 

grau de instrução correspon-

dente 

à Pós-Graduação Stricto Sen-

su - Mestrado na Área de E-

ducação; 

 

Comissão: idem 


