
 

 
 

EDITAL DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 

suas atribuições legais, em referência ao Concurso Público que visa o provimento de vagas e formação 

de cadastro de reserva para a Secretaria Municipal de Educação, regido pelo EDITAL DE CONCURSO 

PÚBLICO Nº 001/2018/PKES/07 DE JUNHO DE 2018, torna público que o resultado preliminar da Prova 

de Títulos está disponível no site www.ibade.org.br. 

I - NOTA ESCLARECEDORA PARA OS CARGOS: P02 - PROFESSOR MAMPA-EDUCAÇÃO 

INFANTIL – (25 HORAS) E P03 - PROFESSOR MAMPA-EDUCAÇÃO INFANTIL – (40 HORAS): 

De acordo com a Legislação que regulamenta a Educação Infantil, todo profissional (professor) para 

atuar nesta Etapa de Ensino, além da formação acadêmica deve possuir também um curso nesta área. 

No entanto, todos os candidatos que forem aprovados para atuar nesta etapa, juntamente com a sua 

formação devem ainda entregar como pré-requisito um curso em educação infantil de 360 horas. 

Tendo em vista o requisito exigido para os cargos P02 - PROFESSOR MAMPA-EDUCAÇÃO INFANTIL – 

(25 horas) e P03 - PROFESSOR MAMPA-EDUCAÇÃO INFANTIL – (40 horas), conforme especificado no 

ANEXO I do Edital de abertura do Concurso e, sendo a especialização de, no mínimo, 360h, um dos 

cursos possíveis para o cumprimento dessa exigência e, consequentemente, requisito do cargo. 

Portanto, aqueles que não atenderam ao subitem 11.12.5 do Edital, não tiveram o título pontuado. 

 II – DO PEDIDO DE REVISÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS 

Será facultado ao candidato solicitar revisão do resultado preliminar da Prova de Títulos, por meio de 

formulário disponível no site www.ibade.org.br, das 8h do dia 25/10 às 18h do dia 26/10/2018, 

considerando-se o Horário do Estado do Espírito Santo.   

III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site 

www.ibade.org.br ou por meio dos telefones (21) 3674-9190/3527-0583 - Rio de Janeiro ou pelo e-

mail atendimento@ibade.org.br.  

 

Presidente Kennedy/ES, 24 de outubro de 2018. 

 

Dilzerly Miranda Machado Tinoco 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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