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Prefeitura Municipal de  
Penedo publica: 

 
 
• Portaria/SEMED PENEDO Nº. 001/2019 - Institui os procedimentos para 

a seleção de docentes da Rede Municipal de Ensino de Penedo/Alagoas 
para atuar, como bolsistas do Programa Escola 10, exercendo a função 
de Articulador de Ensino, nas Escolas da Rede Municipal. 
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