
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022 

 EDITAL Nº 01 (EDITAL DE ABERTURA) 

 

Edital de Processo Seletivo Simplificado para 

contratação por prazo determinado e formação de 

cadastro reserva. 

 

A Prefeita Municipal de Fortaleza dos Valos, no uso de suas atribuições, com fulcro nos 

arts. 152 a 153 da Lei Complementar n° 003/2005 e no art. 37, inciso IX, da Constituição da 

República, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado, para formação de 

cadastro de reserva para contratação de pessoal, em caráter temporário, para as funções de: 

 

 Auxiliar de ensino – Nível Médio;  

 Professor de Séries Iniciais e/ou Educação Infantil – Magistério e/ou Pedagogia;  

 Professor de Ciências da Natureza, com licenciatura plena em Biologia ou formação 

superior em área correspondente e formação pedagógica; 

 Professor de Linguagens, com licenciatura plena em Português/Inglês ou 

Português/Espanhol ou Português/Literatura ou formação superior em área 

correspondente e formação pedagógica 

 Professor de Ciências Humanas, com licenciatura plena em História  ou formação superior 

em área correspondente e formação pedagógica; 

 Professor de Ciências Humanas, com licenciatura plena em Geografia ou formação 

superior em área correspondente e formação pedagógica; 

 Professor de Matemática, com licenciatura plena em Matemática ou formação superior 

em área correspondente e formação pedagógica; 

 Professor de Educação Física, com licenciatura plena em Educação Física ou formação 

superior em área correspondente e formação pedagógica 

 Monitor – Nível Médio;  

 As funções deverão ser exercidas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto, de acordo com a necessidade e com excepcional interesse público, devidamente 

comprovado.  

O presente processo seletivo será regido pelas normas estabelecidas neste Edital e no 

Decreto nº 313/2011, com as alterações posteriores. 



 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta por 

três servidores, designados através da Portaria n° 9.520 de 15 de dezembro de 2022. 

 

1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 

1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem 

prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República. 

1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no painel 

de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura Municipal 

(www.pmfv.rs.gov.br), sendo o seu extrato veiculado, ao menos uma vez, em jornal de circulação 

local, no mínimo cinco dias antes do encerramento das inscrições. 

1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão 

publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura 

Municipal.  

1.5 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos, considerando-se o prazo 

do início e incluindo-se o do final. 

1.5.1 Os prazos somente começam a correr em dias úteis. 

1.5.2 Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia que não 

haja expediente. 

1.6 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos pela 

Comissão, conforme critérios de avaliação definidos no Anexo III. 

1.7 Os contratos serão regidos pela Lei Complementar 003/2005 e terão prazo determinado, 

conforme dispuser a respectiva Lei Municipal autorizativa.  

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

2.1 As funções temporárias de que trata este Processo Seletivo Simplificado correspondem ao 

exercício das atividades descritas no Anexo II. 

2.2 A carga horária semanal de cada cargo está fixada no Anexo II, e será desenvolvida 

diariamente, de acordo com horário definido pela autoridade competente, mediante ato próprio. 

2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o vencimento fixado no 

Anexo II, nele compreendendo-se, além da efetiva contraprestação pelo trabalho, o descanso 

semanal remunerado.  
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2.3.1 Além do vencimento, o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: horas extras 

na eventual extrapolação da carga horária diária e semanal, desde que previamente convocado 

pelo superior hierárquico; descanso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ao 

período trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um terço, indenizadas ao final do contrato; 

Vale Alimentação no valor R$ 427,13 (quatrocentos e vinte e sete reais e treze centavos). 

2.3.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários. 

2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos para 

os demais servidores estatutários pelos arts. 91 a 92 do Regime Jurídico, sendo a apuração 

processada na forma do Regime Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.  

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por procurador com poderes específicos 

para realizar a inscrição no PSS, e de forma presencial, diretamente na Secretaria de Educação, 

Cultura e Desporto, localizada na Rua Rubert, nº 900, centro, município de Fortaleza dos 

Valos/RS, no horário compreendido entre às 07h30min às 13h30min; ou de forma eletrônica,  

dentro do prazo de inscrição, através do link : https://www.pmfv.rs.gov.br/concurso/view/202 

3.1.1 As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 23/12/2022 à 27/12/2022. 

3.1.2 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

3.1.3 Serão admitidas no máximo duas inscrições por candidato nos cargos disponíveis, sendo 

que, não obedecido o número de inscrições, as que sobrevierem à segunda, serão invalidadas. 

3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes 

instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

3.3 As inscrições serão gratuitas. 

 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato poderá optar por fazê-lo 

eletronicamente ou de forma presencial. 

4.1.1 Optando por fazer a inscrição de forma eletrônica, utilizando o link: 

https://www.pmfv.rs.gov.br/concurso/view/202  o candidato deverá, após efetivar a inscrição, 

encaminhar o currículo e todos os documentos exigidos no edital, em formato PDF, para o 

endereço eletrônico processoseletivo@pmfv.rs.gov.br. 

4.1.2 Optando por fazer a inscrição de forma presencial, pessoalmente ou através de procurador 

com poderes específicos, o candidato deverá apresentar a ficha de inscrição, currículo e cópias 

de todos os documentos exigidos, de forma física no ato da inscrição. 
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4.2 Deverão ser encaminhamos/apresentados os seguintes documentos: 

4.2.1 Ficha de inscrição disponibilizada no Anexo IV, devidamente preenchida com a 

identificação do candidato. 

4.2.2 Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou cédulas de 

identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 

Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por 

Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de 

identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; 

Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 

Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97 art. 159). 

4.2.3 Cópia de prova de quitação das obrigações militares e eleitorais; 

4.2.4 Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo I do presente edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.  

4.3 No caso de inscrição presencial, os candidatos deverão fornecer as cópias de todos os 

documentos, não sendo admitida a realização de cópias na Prefeitura Municipal. 

4.3.1 No caso de inscrição eletrônica, os candidatos deverão digitalizar os documentos exigidos 

em formato PDF, não sendo admitida a digitalização na Prefeitura Municipal. 

 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E RECURSO  

5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1.1, a Comissão publicará, no painel de publicações 

oficiais da Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura Municipal (www.pmfv.rs.gov.br), no prazo 

de 01 (um) dia, edital contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições 

homologadas. 

5.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos 

escritos perante a Comissão, os quais serão recebidos presencialmente ou poderão ser 

encaminhados para o e-mail: processoseletivo@pmfv.rs.gov.br no prazo de 01 (um) dia, 

mediante a apresentação das razões e documentos que ampararem a sua irresignação.  

5.2.1 No prazo de 01 (um) dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua 

decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições 

homologadas.   

5.2.3 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado à Prefeita Municipal 

para julgamento, no prazo de 01 (um) dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

5.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no prazo de 

01 (um) dia, após a decisão dos recursos. 
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6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO 

6.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo I do 

presente Edital.  

6.2 Os critérios de avaliação curricular, bem como a pontuação máxima que cada candidato 

poderá atingir estão especificados no Anexo III; 

6.3 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação. 

 6.4 Somente serão considerados os certificados e/ou atestados de participação em cursos de 

formação expedidos nos últimos 05 (cinco) anos e desde que regularmente expedidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

6.5 Nenhum título receberá dupla valoração.  

6.6. Títulos indicados no currículo sem a devida comprovação através de documentos 

autenticados anexados no ato de eventual contratação não serão considerados e receberão 

pontuação zero, sendo recalculada a pontuação do candidato e readequada sua colocação 

perante o Processo Seletivo. 

6.7 A classificação dos candidatos será efetuada através da avaliação curricular, de acordo com 

a pontuação especificada no Edital (Anexo III), restando aprovado o candidato que atingir 

pontuação mínima de 50 pontos. 

 

7. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

7.1 No prazo de até 03 (três) dias úteis, a Comissão deverá proceder à análise dos currículos. 

7.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização da pontuação, o resultado preliminar 

será publicado no painel de publicações oficiais e no site da Prefeitura Municipal, abrindo-se o 

prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste edital. 

 

8. RECURSOS  

8.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso, uma única vez, endereçado à 

Comissão na forma presencial ou através do endereço eletrônico: 

processoseletivo@pmfv.rs.gov.br no prazo comum de 01 (um) dia. 

8.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido 

recursal, bem como a documentação que o instrui. 

8.1.2 Será possibilitada vista do currículo do candidato e documentos na presença da Comissão, 

permitindo-se anotações. 

8.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do candidato 

passará a constar no rol de selecionados, obedecendo-se a devida classificação. 
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8.1.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado à Prefeita Municipal 

para julgamento, no prazo de 01 (um) dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

 

9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

9.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais 

candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 

9.1.1 Apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a sessenta 

anos, até o ultimo dia de inscrição nesta seleção, em conformidade com o art. 27, parágrafo 

único, da lei nº 10.741/2013 (Estatuto do Idoso); 

9.1.2. Tiver obtido a maior pontuação no quesito experiência comprovada na área de atuação, e 

maior pontuação em participação de cursos nas áreas afins; 

9.1.3 Sorteio em ato público; 

9.1.4 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definidos pela Comissão, na presença 

dos candidatos interessados, os quais serão convocados por meio de edital publicado. 

9.2 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e antes da 

publicação da lista final dos selecionados.  

 

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

10.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a 

Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado à Prefeita Municipal para homologação, 

no prazo de 01 (um) dia. 

10.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos candidatos 

aprovados, quando, então, passará a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

 

11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

11.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contratação 

através de Lei municipal, de acordo com a necessidade, será convocado o candidato 

previamente aprovado em concurso público vigente e após serão utilizadas as listas de 

aprovados do presente processo seletivo simplificado para a respectiva vaga, para, no prazo de 

02 (dois) dias, comprovar o atendimento das seguintes condições:  

11.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

11.1.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 



 

 

11.1.3 Apresentar atestado médico exarado por profissional habilitado, no sentido de gozar de 

boa saúde física e mental. 

11.1.4 Ter nível de escolaridade mínima e requisitos para o cargo, conforme Anexo II. 

11.1.5 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Município. 

11.1.6 Apresentar no ato da contratação os documentos relativos a escolaridade e cursos 

valorados no processo seletivo devidamente acompanhados das vias originais para serem 

autenticados por qualquer membro da Comissão ou servidor do departamento pessoal do 

município, podendo ainda ser autenticado perante Cartório de Títulos e Documentos. 

11.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente, por telefone, correio 

eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 

11.3 Não comparecendo o candidato convocado no prazo de 02 (dois) dias ou verificando-se o 

não atendimento das condições exigidas para a contratação, serão convocados os demais 

aprovados, observando-se a ordem classificatória.   

11.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma única vez, sua 

alocação no final da lista de aprovados. 

11.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, a contar da 

homologação, prorrogável, uma única vez, por igual período, a critério da Administração.  

11.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão 

contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais 

candidatos aprovados, observada a ordem classificatória. 

 

12. DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

12.1 Às pessoas com deficiência, assim compreendidas neste Edital, aquelas que se enquadram 

nas categorias discriminadas no Art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 

é assegurado o direito de inscrição no presente PSS, para os cargos cujas atribuições sejam 

compatíveis com a deficiência de que são portadores, em um percentual de 10% (dez por cento) 

do total das vagas existentes para cada cargo, cuja necessidade será definida em Lei Municipal 

própria, de acordo com o Art. 37, inciso VIII da Constituição Federal e Lei municipal nº 1.410, de 

26 de setembro de 2011. 

12.1.2 Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher a ficha de inscrição do cargo 

a que deseja concorrer e selecionar a opção “Pessoas com Deficiência”, bem como 

encaminhar/protocolar, no momento da inscrição, os seguintes documentos: 

 Laudo médico (original ou cópia legível e autenticada em cartório), emitido há menos de 

um ano, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código 



 

 

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como data provável 

da causa da deficiência.  

 

12.1.3 Caso o candidato não efetuar o encaminhamento do laudo médico no ato da inscrição, 

não concorrerá às vagas reservadas para pessoas com deficiência, não tendo direito à vaga 

especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha marcado tal opção no formulário de 

inscrição.  

12.1.4 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 

correção simples, do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

12.1.5 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 

Federal nº 9.508//2018, particularmente em seu Art. 7º, participarão do PSS em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere aos critérios de aprovação, prazos e à 

nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

12.1.6 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas 

pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória.  

12.1.7 A pessoa com deficiência que não declarar essa condição por ocasião da inscrição não 

poderá invocá-la futuramente em seu favor. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do 

candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

13.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços e 

telefones. 

13.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá haver 

a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação 

local.  

13.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada. 

                               

Fortaleza dos Valos, 23 de dezembro de 2022. 

 

 

   Marcia Rossatto Fredi 

       Prefeita Municipal  



 

 

ANEXO I 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: 

_____________________________________________________________________ 

1.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: 

_____________________________________________________________________ 

1.3 Título de Eleitor _________________ Zona: ______________ Seção: __________ 

1.4 Número do certificado de reservista: _____________________________________ 

1.5 Endereço Residencial: 

 ____________________________________________________________________ 

1.6 Endereço Eletrônico: 

_____________________________________________________________________ 

1.7 Telefone residencial e celular: 

_____________________________________________________________________ 

1.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: 

_____________________________________________________________________ 

 

2. ESCOLARIDADE 

2.1. ENSINO FUNDAMENTAL 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________ 

Ano de conclusão: ______________________________________________________ 

 

2.2. ENSINO MÉDIO 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________ 

Ano de conclusão: ______________________________________________________ 

 

2.3.  CURSO TÉCNICO PROFISSIONAL 

Curso / área:___________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________ 

Ano de conclusão: ______________________________________________________ 



 

 

2.4. GRADUAÇÃO 

Curso / área: __________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:____________________________________________________ 

Ano de conclusão: ______________________________________________________ 

 

2.5. PÓS-GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO 

Curso / área: _________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:___________________________________________________ 

Ano de conclusão: _____________________________________________________ 

 

3. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO 

Curso / área: _________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:___________________________________________________ 

Data de início: _______________________  Data da conclusão:_________________ 

Carga horária:_________________________________________________________ 

 

Curso / área: __________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:____________________________________________________ 

Data de início: _______________________  Data da conclusão:__________________ 

Carga horária:__________________________________________________________ 

 

Curso / área: __________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:____________________________________________________ 

Data de início: _______________________  Data da conclusão:__________________ 

Carga horária:__________________________________________________________ 

 

Curso / área: __________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:____________________________________________________ 

Data de início: _______________________  Data da conclusão:__________________ 



 

 

Carga horária:__________________________________________________________ 

 

Curso / área: __________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:____________________________________________________ 

Data de início: _______________________  Data da conclusão:__________________ 

Carga horária:__________________________________________________________ 

 

Curso / área: __________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:____________________________________________________ 

Data de início: _______________________  Data da conclusão:__________________ 

Carga horária:__________________________________________________________ 

 

Curso / área: __________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:____________________________________________________ 

Data de início: _______________________  Data da conclusão:__________________ 

Carga horária:__________________________________________________________ 

 

4 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

Empregador:______________________________________Cargo:________________

__________________________________________________Resumo das atribuições 

desempenhadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Data da entrada: ________________________________________________________ 

Data da saída: _________________________________________________________ 

 

Empregador:___________________________________________________________

Cargo:________________________________________________________________

Resumo das atribuições desempenhadas: 



 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Data da entrada: ________________________________________________________ 

Data da saída: _________________________________________________________ 

 

Empregador:___________________________________________________________

Cargo:________________________________________________________________

Resumo das atribuições desempenhadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Data da entrada: ________________________________________________________ 

Data da saída: _________________________________________________________ 

 

Empregador:___________________________________________________________

Cargo:________________________________________________________________

Resumo das atribuições desempenhadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Data da entrada: ________________________________________________________ 

Data da saída: _________________________________________________________ 

 

Empregador:___________________________________________________________

Cargo:________________________________________________________________

Resumo das atribuições desempenhadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________

Data da entrada: ________________________________________________________ 

Data da saída: _________________________________________________________ 

 

Empregador:___________________________________________________________

Cargo:________________________________________________________________

Resumo das atribuições desempenhadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Data da entrada: ________________________________________________________ 

Data da saída: _________________________________________________________ 

 

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Local e Data. 

_________________________________________ 

Nome completo do Candidato 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II  

 ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENSINO  

NÍVEL: MÉDIO  

FAIXA: III  

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: Atividades de nível simples, de pouca complexidade, 

envolvendo a execução de atividades de orientação, recreação e atendimento infantil.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: Executar atividades diárias de recreação com as 

crianças e trabalhos educacionais e artes diversas. Acompanhar as crianças em passeios, visitas 

e festividades sociais. Proceder orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal. 

Auxiliar a criança na alimentação, servir refeições e auxiliar as crianças a se alimentarem. Zelar 

pela saúde e bem estar das crianças, levando-as quando necessário para atendimento médico 

e ambulatorial, ministrando medicamentos conforme prescrição médica. Prestar primeiros 

socorros cientificando o superior imediato da ocorrência. Orientar os pais quanto à higiene 

infantil, comunicando-lhes qualquer incidente ou dificuldades ocorridas. Vigiar e manter a 

disciplina das crianças sob a sua responsabilidade. Executar outras tarefas semelhantes.  

REQUISITOS PARA O RECRUTAMENTO: Escolaridade: 2º Grau Completo, além de outros 

porventura definidos neste edital. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Horário: 40 horas semanais. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.846,31 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta um centavos) 

+ Vale Alimentação. 

 

CARGO: PROFESSOR 

 

SÍNTESE DE DEVERES: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta 

pedagógica da escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes 

ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. 

 

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 

pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar 

pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar estratégias 

de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de observação dos 

alunos; participar de atividades extra-classe; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; 

participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as atividades e 



 

 

articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de cursos de formação e 

treinamentos; participar da elaboração e execução do plano político-pedagógico; integrar órgãos 

complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) Carga horária semanal de: - 20 (vinte ) horas para Professor da Educação Infantil- 

modalidade creche, Pré-escolar e anos Iniciais e finais do Ensino Fundamental. 

 

REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO: 

 

a) Idade mínima de 18 anos. 

b) Formação: 

b.1) para a docência na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental: curso superior 

de licenciatura plena, específico para a área de educação infantil e para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, sendo admitida a formação em curso de nível médio, na modalidade normal 

(magistério), conforme a LDB 9394/96, no art.62. 

b.2) para a docência Anos Finais do Ensino Fundamental: curso superior em licenciatura plena, 

específico para as disciplinas respectivas ou formação superior em área correspondente e 

formação pedagógica, nos termos do artigo 63 da LDB e demais legislações vigentes; 

 

FAIXA: De acordo com sua habilitação conforme preconiza a Lei do Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal.  

REMUNERAÇÃO:  

Magistério: R$ 1.922,81 (um mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) + Vale 

Alimentação. 

Pedagogia: R$ 2.499,67 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete 

centavos) + Vale Alimentação. 

Pós-graduação/Especialização: R$ 2.691,96 (dois mil, seiscentos e  noventa e um reais e 

noventa e seis centavos) + Vale Alimentação. 

Mestrado: R$ 2.980,38 (dois mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos) + Vale 

Alimentação. 

Doutorado: R$ 3.268,80 (três mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) + Vale 

Alimentação. 

 

 



 

 

CARGO: Monitor de Ensino 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: Realizar a tarefa de monitorar, cuidar e educar as 

crianças, oportunizando o desenvolvimento das mesmas, atendendo questões específicas 

relativas aos cuidados e aprendizagens infantis. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: Receber afetivamente as crianças, dentro de um 

ambiente acolhedor. Promover a adaptação das crianças que estão ingressando na Escola. 

Realizar suas tarefas com respeito, compreensão e carinho. Conhecer as características 

individuais das faixas etárias assistidas para uma atuação mais eficaz e de qualidade. Realizar 

atividades lúdicas e dirigidas, que proporcionem o desenvolvimento integral da criança, visando 

potencializar aspectos corporais, afetivas, emocionais, estéticos e éticos na perspectiva de 

contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis.  Conceber o brincar como importante 

meio do processo de desenvolvimento, de ensino e de aprendizagem na Educação Infantil.  

Viabilizar o desenvolvimento dos processos de Identidade e Autonomia das crianças, 

promovendo a formação pessoal e social e valorizando o convívio com a diversidade.  

Comprometer-se com a prática educacional, respondendo às demandas familiares e das 

crianças. Garantir a segurança das crianças na Instituição.  Comunicar à equipe diretiva do 

estabelecimento os fatos e acontecimentos relevantes do dia e, se necessário, juntamente com 

a direção, informar aos pais. Proceder e orientar as crianças no que se refere à higiene pessoal, 

atendendo a faixa etária de atuação. Servir refeições e auxiliar na alimentação, deixando o 

ambiente limpo e organizado, após seu uso. Promover e zelar pelo horário de repouso. Prestar 

atendimento em casos de pequenos ferimentos ou outras situações, informando ao responsável. 

Manter disciplinadas as crianças quando sob sua responsabilidade. Zelar pelos objetos 

pertencentes à Escola e pertencente aos alunos. Zelar pelas crianças durante as atividades livres 

no pátio. Ministrar medicamentos conforme prescrição médica. Acompanhar as crianças em suas 

atividades educacionais como passeios, visitas, festas. Zelar pela limpeza e organização do 

ambiente de trabalho. Participar das reuniões de pais promovidas pela escola. Executar as 

estratégias de estimulação para crianças que apresentam dificuldades em aspectos do 

desenvolvimento infantil seguindo orientações do Serviço de Supervisão da SMECD. Ter relação 

de respeito com seus colegas de trabalho. Participar de reuniões pedagógicas e administrativas, 

seminários, encontros, palestras, sessões de estudo e eventos relacionados à educação. 

Colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Executar 

outras tarefas pertinentes que lhe forem delegadas ou correlatas ao cargo de Monitor de ensino.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 40 horas semanais. 

REQUISITOS PARA O INGRESSO: Idade Mínima 18 anos - Nível Médio. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.549,65 (um mil, quinhentos e quarenta e  nove reais e sessenta e cinco 

centavos) + Vale Alimentação 

 



 

 

ANEXO III 

   CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENSINO 

 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO MÍNIMA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Frequentando Curso 

Superior nas áreas da 

Educação após 1 º 

semestre 

05 05 

Magistério 10 10 

Ensino Superior - 

Pedagogia  

 

15 

 

15 

Experiência profissional ou 

estágio em instituições 

públicas ou privadas como 

auxiliar de ensino ou 

regência de classe 

 

05 para cada 03 meses 

 

40 

Curso na área de 

educação (mínimo 20hrs) 

 

05 

 

30 

TOTAL  100 

Nota mínima para aprovação: 50 pontos 

 

CARGO: PROFESSOR ANOS INICIAIS – MAGISTÉRIO E/OU PEDAGOGIA  

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO MÍNIMA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Ensino Médio Magistério 

*desde que não seja a 

única formação 

 

10 

 

10 

2ª Graduação na área da 

educação 

*pontua-se somente uma 

graduação e desde que 

 

10 

 

10 



 

 

não seja a de requisito 

para exercer a função  

Pós-

graduação/Especialização 

 

05  

 

05 

Cursos na área de 

Educação (mínimo 20 

horas) 

 

05 

 

40 

Experiência profissional ou 

estágio em regência de 

classe em instituições 

públicas ou privadas 

 

05 para cada 03 meses 

 

35 

TOTAL  100 

Nota mínima para aprovação: 50 pontos 

 

CARGOS:  

 Professor de Ciências da Natureza, com licenciatura plena em Biologia ou formação 
superior em área correspondente e formação pedagógica; 

 Professor de Linguagens, com licenciatura plena em Português/Inglês ou 
Português/Espanhol ou Português/Literatura ou formação superior em área 
correspondente e formação pedagógica; 

 Professor de Ciências Humanas, com licenciatura plena em História  ou formação 
superior em área correspondente e formação pedagógica; 

 Professor de Ciências Humanas, com licenciatura plena em Geografia  ou formação 
superior em área correspondente e formação pedagógica; 

 Professor de Matemática, com licenciatura plena em Matemática ou formação superior 
em área correspondente e formação pedagógica; 

 Professor de Educação Física, com licenciatura plena em Educação Física ou formação 
superior em área correspondente e formação pedagógica. 

 

 ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO MÍNIMA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Ensino Médio Magistério 
 

10 

 

10 

2ª Graduação na área da 

Educação 

*pontua-se somente uma 

graduação e desde que 

 

10 

 

10 



 

 

não seja a de requisito 

para a função  

Pós-

graduação/Especialização 

 

05  

 

05 

Cursos na área de 

Educação (mínimo 20 

horas) 

 

05 

 

40 

Experiência profissional ou 

estágio em regência de 

classe em instituições 

públicas ou privadas 

 

05 para cada 03 meses 

 

35 

TOTAL  100 

Nota mínima para aprovação: 50 pontos 

 

CARGO: MONITOR 

 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO MÍNIMA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Frequentando Curso 

Superior nas áreas da 

Educação após 1 º 

semestre 

05 05 

Magistério 10 10 

Ensino Superior - 

Pedagogia  

 

15 

 

15 

Experiência profissional ou 

estágio em instituições 

públicas ou privadas como 

monitor 

 

05 para cada 03 meses 

 

40 

Curso na área de 

educação (mínimo 20hrs) 

 

05 

 

30 

TOTAL  100 

Nota mínima para aprovação: 50 pontos 



 

 

ANEXO IV 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

            PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022. 

            CARGO/ FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO:  

Nome:________________________________________________________________ 

Filiação:  

Pai:__________________________________________________________________      

Mãe:_________________________________________________________________ 

Sexo: F (__)     M(__) 

Data de Nascimento: _____/____/_____ 

Estado Civil:______________________ 

RG:________________Órgão Expedidor/Estado________Data expedição:___/___/___ 

CPF:_________________________ 

Endereço: 

Rua:_________________________________________________nº_______________ 

Bairro:__________________________Cidade:________________________________ 

CEP:______________________ 

Telefone residencial______________________ Celular:_________________________ 

Email:_________________________________________________________________ 

Portador de Deficiência   (   ) SIM      (    ) NÃO     

Declaro serem verdadeiras todas as informações prestadas. 

___________________________________________ 

Nome Completo do candidato/assinatura 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022. 

CARGO/ FUNÇÃO: PROFESSOR 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:________________________________________________________________ 

Filiação:  

Pai:__________________________________________________________________      

Mãe:_________________________________________________________________ 

Sexo: F (__) M(__)  Data de Nascimento:___/___/___ Estado Civil:________________ 

RG:________________Órgão Expedidor/Estado________Data expedição:___/___/___ 

CPF:_____________________________ 

Endereço: 

Rua:_________________________________________________nº_______________ 

Bairro:_________________Cidade:___________________CEP:__________________ 

Telefone residencial_____________________ Celular:__________________________ 

Email:_________________________________________________________________ 

Portador de Deficiência   (   ) SIM      (    ) NÃO     

Solicito concorrer para a função de: 

Solicito concorrer para a função de: 

Professor de Séries Iniciais e/ou Educação Infantil – Magistério e/ou Pedagogia(   )  

Professor – Ciências da Natureza (   ) 

Professor – Linguagens (Português, Inglês, Espanhol e Literatura) (   ) 

Professor – Ciências Humanas (História/Geografia) (   ) 

Professor – Matemática (   ) 

Professor – Educação física (   ) 

Declaro serem verdadeiras todas as informações prestadas. 

 

__________________________________________ 

Nome Completo do candidato/assinatura 

 



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022. 

CARGO/ FUNÇÃO: MONITOR 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:________________________________________________________________ 

Filiação:  

Pai:__________________________________________________________________      

Mãe:_________________________________________________________________ 

Sexo: F (__)     M(__) 

Data de Nascimento: _____/____/_______ 

Estado Civil:__________________ 

RG:_________________________ÓrgãoExpeditor/Estado_______________________ 

Data expedição: _____/____/_______ 

CPF:_____________________________ 

Endereço: 

Rua:_________________________________________________nº_______________ 

Bairro:__________________________Cidade:________________________________ 

CEP:______________________ 

Telefone 

residencial______________________ Celular:________________________________ 

Email:_________________________________________________________________ 

Portador de Deficiência   (   ) SIM      (    ) NÃO     

Declaro serem verdadeiras todas as informações prestadas. 

 

___________________________________________ 

Nome Completo do candidato/assinatura 

  

 

 



 

 

 ANEXO V 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

Período de inscrições 

 

 

Dias 23/12/2022 à 

27/12/2022 

 

Publicação dos Inscritos 

 

 

28/12/2022 

 

 

Recurso da não homologação das inscrições 

 

 

29/12/2023 

 

Manifestação da Comissão na reconsideração 

 

 

30/12/2023 

 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito 

 

 

02/01/2023 

 

Publicação da relação final de inscritos 

 

 

03/01/2023 

 

Análise dos currículos 

 

04/01/2023 à 

09/01/2023 

 

Publicação do resultado preliminar 

 

 

09/01/2023 

 

               Recurso 

 

 

10/01/2023 



 

 

 

Manifestação da Comissão na reconsideração 

 

 

11/01/2023 

 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito e      

Aplicação do critério de desempate 

 

 

12/01/2023 

 

        Publicação da classificação final 

 

13/01/2023 

 

  

Recurso quanto à lista de classificação final 

 

 

16/01/2023 

 

     Homologação do processo seletivo  

 

17/01/2023 

 

 

OBS.: O cronograma será adiantado caso não haja a interposição de recursos, devendo o 

candidato acompanhar o andamento através dos meios oficiais, sob sua exclusiva 

responsabilidade.   
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