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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA 
 

PROCESSO SELETIVO N° 02/2021 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01 

 
A Prefeitura do Município de Bragança Paulista, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, 
no uso de suas atribuições e nos termos do item 9.9 do Edital de Abertura do Processo Seletivo 
02/2021, RETIFICA o referido Edital no que segue.  
 

ONDE SE LÊ: 
 

1.2.1. As jornadas de Trabalho dos docentes são as estabelecidas a seguir, conforme legislação 
em vigor. Professor de Educação Infantil: 24 (vinte e quatro) horas semanais, sendo 17 
(dezessete) horas cumpridas no trabalho efetivo com alunos, 3 (três) horas de trabalho 
pedagógico (HTP) cumpridas na unidade escolar, 2 (duas) horas cumpridas em atividades 
coletivas com seus pares (HTPC) e 2 (duas) horas de atividades em local de livre escolha 
(HTPL), perfazendo 120 (cento e vinte) horas como base de cálculo mensal.  

Professor de Ensino Fundamental: 30 (trinta) horas semanais, sendo 21 (vinte e uma) horas 
semanais cumpridas no trabalho efetivo com alunos, 4 (quatro) horas de trabalho pedagógico 
(HTP) cumpridas na unidade escolar, 3 (três) horas cumpridas em atividades coletivas com seus 
pares (HTPC) e 2 (duas) horas de atividades em local de livre escolha (HTPL), perfazendo 150 
(cento e cinquenta) horas como base de cálculo mensal; 

 

LEIA-SE: 

 

1.2.1. As jornadas de Trabalho dos docentes são as estabelecidas a seguir, conforme legislação em vigor. 
Professor de Educação Infantil: 24 (vinte e quatro) horas semanais, sendo 16 (dezesseis) horas cumpridas 
no trabalho efetivo com alunos, 4 (quatro) horas de trabalho pedagógico (HTP) cumpridas na unidade 
escolar, 1h40min (uma hora e quarenta minutos) horas cumpridas em atividades coletivas com seus pares 
(HTPC) e 2h20min (duas horas e vinte minutos) horas de atividades em local de livre escolha (HTPL), 
perfazendo 120 (cento e vinte) horas como base de cálculo mensal. 
Professor de Ensino Fundamental: 30 (trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas semanais cumpridas 
no trabalho efetivo com alunos, 3h20min (três horas e vinte minutos) horas de trabalho pedagógico (HTP) 
cumpridas na unidade escolar, 1h40min (uma hora e quarenta minutos) horas cumpridas em atividades 
coletivas com seus pares (HTPC) e 5 (cinco) horas de atividades em local de livre escolha (HTPL), 
perfazendo 150 (cento e cinquenta) horas como base de cálculo mensal; 

 
 
 
Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 
 
 
                                                    Bragança Paulista, 20 de agosto de 2021. 
 
 
 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
Portaria nº 10.477 de 13 de agosto de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


