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Processo Seletivo Simpliflcado Professores de
Ensino Fundamental - 2022 Edital de Abertura n°
005/2022

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA^AO DE ALTOS - PI, no uso de suas atribuigoes
legais e com poderes delegados pela Portaria N° 005/2021 - GB-PMA, torna publico o presente
Edital que estabelece instrugoes destinadas a realizagao de Processo Seletivo Simpliflcado, visando
formagao de cadastro de reserva para contratagoes temporarias para exercer a fimgao de professor
de Educagao Fisica (1° ao 9° ano), Lingua Estrangeira-Ingles (4° ao 9° ano) e Arte ( 6° ao 9°) do
Ensino Fundamental, de acordo com as normas instituidas neste Edital.

1. DISPOSICOES PRELIMINARES
1.1 - O processo seletivo simpliflcado destina-se a selegao de professores do Ensino Fundamental
para o ano letivo de 2022, conforme carga horaria de trabalho, requisites, atribuigoes, formaqao e
remuneraqao previstos neste edital, objetivando atuarem nas turmas de Educaqao Fisica (1° ao
9° ano), Lingua Estrangeira-Ingles (4° ao 9° ano) e Arte ( 6° ao 9°) do Ensino Fundamental, nos
turnos matutino e vespertine, em instituiqoes da rede publica municipal de ensino, de forma
presencial e/ou hibrida, exclusivamente para atender a necessidade temporaria de interesse
publico no ano de 2022, mediante contrato.
1.2-0 pessoal a ser contratado estara vinculado ao Regime Geral de Previdencia Social cujas
contribuiqoes serao recolhidas durante a vigencia da contrataqao..
1.3 - O candidate deve observar as prescriqoes deste Edital e certificar-se de que preenche ou
preenchera, ate a data da inscriqao, todos os requisites exigidos para a contratado.
1.4 - Ao realizar e finalizar a inscriqao, o candidate manifesta sua concordancia com todos os
termos deste Edital sobre o qual nao podera alegar desconhecimento.
1.5 - A participaqao dos candidates no Processo Seletivo Simpliflcado nao implica
obrigatoriedade de sua contrataqao, ocorrendo apenas expectativa de convocaqao e contrataqao.
Fica reservado a Secretaria Municipal de Educaqao de Altos - SEMED, o direito de proceder as
contrataqoes em numero que atenda ao interesse e as necessidades do serviqo, obedecendo a
ordem de classificaqao final e ao prazo de validade deste Edital.
1.6 - Integram este instrumento convocatorio, dele fazendo parte como se transcritos em seu
corpo, os seguintes anexos:
ANEXO I - CRONOGRAMA

ANEXO II - QUADRO ENDICATIVO DOS CARGOS OFERECIDOS,
CARGA HORARIA, VAGAS E REMUNERACAO.
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ANEXOIH - CRITERIOS DE AVALIACAO - TABELA DE PONTUACAO
DO CURRICULO
ANEXO IV - FICHA DE INSCRICAO PARA SELE£AO
ANEXO V-PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DE AULA
ANEXO VI - DECLARACAO DE ACUMULO DE CARGOS

1.7- O processo seletivo simplificado sera regido por este Edital e pela legislate) vigente sendo
executado e acompanhado por uma Comissao Organizadora, nomeada por ato da Secretaria Municipal
de Educate.
1.8- O Processo Seletivo Simplificado tem a finalidade de formagao de cadastro reserva de professores
de Educate Fisica (1° ao 9° ano), Lingua Estrangeira-Ingles (4° ao 9° ano) e Arte (6° ao 9°) do Ensino
Fundamental, para o ano letivo de 2022, com vistas a contrata<?ao temporaria dos cargos de que trata
o presente Edital, conforme discriminado no Anexo II.
1.9 - O candidato(a) somente podera efetuar uma inscriqao.
1.10- Os candidates classificados neste Processo Seletivo Simplificado, que vierem a ser contratados,
deverao estar cientes de que para assumir vinculo com o Municipio no cargo pleiteado, nao poderao
se enquadrar nas veda^oes contidas nos incisos XVI, XVII e § 10 do Art. 37 da Constitui9ao Federal
de 1988, e demais dispositivos legais acerca de acumulo de cargos publicos.
1.11-0 Processo Seletivo Simplificado sera constituido de Avaliaipao Curricular e Analise de Plano
Pedagogico de Aula de carater eliminatorio e classificatorio, nao havera pagamento de taxa de
inscripao.
I - DA TNSCRTCAO. ENTREGA DE CURRfCIJLOS. PLANO PEDAGOGICO DE AULAJ£
REOTIISTTOS
2.1 - O candidate devera conhecer o teor deste Edital, disponivel no site www.semedaltos.com.br,
no Diario Oficial das Prefeituras Piauienses e na sede da Secretaria Municipal de Educa^o.
2.2 — Sera admitida apenas uma inscrifao por candidate. Nao sera cobrado nenhum tipo de taxa. Caso
ocorra mais de uma inscribe por CPF, o candidate sera automaticamente desclassificado.
2.3 -As inscripoes para o Processo Seletivo Simplificado serao on line, no periodo de 15 de junho ate
as 22h do dia 20 de junho de 2022, devendo o(a) candidato(a) preencher corretamente todas as
informa9oes solicitadas.
2.4 - O candidate devera obrigatoriamente fazer a sua inscri9ao on line.
2.5 - O candidate devera anexar para analise da documenta9ao obrigatoriamente as copias nitidas dos
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seguintes documentos:
2.5.1

Ficha de inscrifao devidamente preenchida;

2.5.2

Documento de Identifica9ao;

2.5.3

Cadastre de Pessoa Fisica - CPF;

2.5.4

Tftulo de Eleitor;

2.5.5

CTPS (Carteira de Trabalho);

2.5.6 Cademeta de vacina9ao/Comprovante Nacional de Vacina9ao COVID-19 (contra covid-19 duas doses)
2.5.7

Comprovante de Residencia;

2.5.8

Declara9ao de acumulo ou nao de cargo publico, devidamente assinada.

2.5.9 Documentos de comprova9ao do requisito mmimo/qualifica9ao profissional, de acordo com o
cargo pleiteado;
2.5.10 Curriculo com os documentos de comprova9ao dos Titulos e Experiencia, de acordo com o
cargo pleiteado;
2.5.11 Anexo V- planejamento pedagogico de aula devidamente preenchido com seu piano de aula
para este processo seletivo.
2.6 - A documenta9ao elencada no Item 2.5, sera de entrega obrigatoria no momento da fase envio
da documenta9ao, sendo exigencia para a participa9ao, a nao entrega de quaisquer dos itens elimina
automaticamente o candidate do Processo Seletivo.
2.7 - As inscribes serao analisadas pela Comissao Responsavel pelo Processo Seletivo.
2.8- E de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) o complete e correto preenchimento
dos dados de inscri9ao, a veracidade das informa95es declaradas, bem como a confirma9ao da
inscri9ao, nao sendo possfvel realizar corre9oes apos efetivada a inscri9ao.
a) E de total responsabilidade do(a) candidato(a) providenciar e enviar os documentos conforme
solicitado no item 2.5.
2.9 - A Comissao deste Processo Seletivo Simplificado nao se responsabilizara por eventuais
prejuizos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscri9ao e/ou falta de documenta9ao.
2.10- O recebimento da documenta9ao nao supre a ausencia de documentos necessaries, falta de
requisito ou irregularidade constatada, nao sendo admitida, em hipotese alguma, ajuntada posterior de
documentos.
2.11- Serao considerados desclassificados os candidates que nao tenham feita a Inscri9ao
acompanhada dos documentos, no prazo indicado neste edital; e/ou nao tenham apresentado copia dos
documentos de comprova9ao do requisito mmimo/qualifica9ao profissional.
2.12 - Os candidates deverao atender os seguintes requisitos:
2.12.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas constantes na Constitui9ao da
Republica Federativa do Brasil de 1988, especialmente aquelas previstas §1° do artigo 12;
2.12.2 Preencher os requisitos minimos exigidos para o cargo pretendido, sob pena de elimina9ao,
de acordo com o estipulado no quadro abaixo:
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Area de Atuagao
(Conhecimentos Gerais)

Escolaridade / Pre-requisitos (a serem
comprovados no ato da inscrigao)

Lingua Estrangeira- Ingles do 4° ao Licenciatura Plena em Letras Ingles.
9° ano)
Educagao Fisica (1° ao 9°ano)

Arte (6° ao 9° ano)

Licenciatura Plena em Educagao Fisica e
Registro do Conselho Regional de Educagao
Fisica
Licenciatura Plena em Artes Visuais

2.12.3 Possuir idade minima de 18 (dezoito) anos completes na data de encerramento das
inscrigoes;
2.12.4 Estar em dia com as obrigagdes eleitorais;
2.12.5 Nao registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno gozo de sens direitos civis e
politicos;
2.12.6 Estar regularizada a situagao com o Servigo Militar (para os candidates do sexo masculine);
2.12.7 Gozar de boa saude fisica e mental e nao apresentar deficiencia incompatlvel com o exerclcio
das fungoes atinentes;
2.12.8 Nao se enquadrar nas vedaqoes contidas no inciso XVI, XVII e § 10 do art. 37 da
Constituigao Federal de 1988, alteradas pela Emenda Constitucional n° 19/98 (Acumulagao de
Cargos).
2.13

- Inscrigao para pessoas com deficiencia

2.13.1 As Pessoas com Deficiencia (PcD) e assegurado o direito de se inscrever em igualdade de
oportunidade com os demais candidates no Processo Seletivo de que trata este edital, nos termos do
Decreto n° 3.298/1999, alterado pelo Decreto n° 9.508/2018, desde que a deficiencia de que sao
portadoras seja compatlvel com as atribuigoes do cargo optado.
2.13.1.1

Para os PCDs serao reservadas 10% (dez por cento) das vagas em CR a serem

convocadas nos cargos constantes nesse edital com base na necessidade da Secretaria Municipal de
Educagao, dentro do prazo de validade do processo seletivo.
2.13.1.2

Considera-se pessoa com deficiencia aquela que se enquadra nas categorias previstas no

artigo 4° do Decreto n.° 3.298/99, e suas alteragoesposteriores.
2.13.2 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidate devera:
2.13.2.1 No ato da inscrigao, declarar na Inscrigao do Processo Seletivo Simplificado (Anexo IV)
ser pessoa com deficiencia e;
2.13.2.2Anexar no ato da inscrigao a documentagao exigida no item 2.5, Eaudo Medico atestando a
especie e o grau ou nlvel da deficiencia, com expressa referencia ao codigo correspondente da
Classificagao Intemacional de Doengas (CID) e a sua provavel causa ou origem.
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2.13.2.3 O laudo medico tera validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e nao sera
devolvido, assim como nao sera fornecida copia dessa documenta^ao.
2.13.3 Na falta do laudo medico ou nao contendo este as informa9oes acima indicadas, a inscribe
sera processada como de candidate sem deficiencia mesmo que declarada tal condi9ao.
2.13.4 O candidate que declarar falsamente a deficiencia sera excluido do processo, se confirmada
tal situa9ao, em qualquer fase desta sele9ao ou mesmo apos a contratapao, sujeitando-se as
consequencias legais pertinentes.
2.13.5 Sera considerada como deficiencia aquela conceituada na medicina especializada de acordo
com os padroes mundialmente estabelecidos, observados os criterios medicos de capacitapao
laboral.
2.13.6 Nao serao considerados como deficiencia os disturbios de acuidade visual ou auditiva,
passiveis de correpao simples pelo uso de lentes ou aparelhos especificos.
2.13.7 Os candidates com deficiencia classificados, que vierem a ser convocados para os
procedimentos pre-admissionais serao submetidos, no exame de saiide, a pericia especifica destinada
a verificar a existencia da deficiencia declarada e a compatibilidade de sua deficiencia com o
exercicio das atribuipoes das fun9oes especificados neste edital, cuja conclusao tera prevalencia
sobre qualquer outra.
2.13.7.1 Caso algum candidate aprovado seja considerado inapto para o exercicio do cargo sera
eliminado do processo seletivo, e em seu lugar sera convocado o candidate imediatamente
subsequente na classificapao geral relativa ao respective cargo.
2.13.8 O candidate que, no ato da inscripao, se declarar pessoa com deficiencia, se for considerado
pessoa com deficiencia e for aprovado no Processo Seletivo Simplificado, tera seu nome publicado
em lista a parte e figurara tambem na lista de classificapao geral.
2.13.9 Na inexistencia de candidates PCD inscritos ou aprovados, a vaga reservada a candidates
PCD sera ocupada pelos demais candidates aprovados e observada a ordem de classificapao no
referido cargo.
2.14

- A inscripao do candidate implica total conhecimento e expressa aceita9ao das normas e

condipoes estabelecidas neste Edital, em relapao as quais nao serao aceitas alegapoes de
desconhecimento.
3

- DO PROCESSO SELF.TTVO F, DAS VAGAS

3.1 - O processo de sele9ao sera simplificado, composto por analise curricular e Analise de Plano
Pedagogico de Aula, e sera coordenado pela Comissao Organizadora do Seletivo.
3.2 - A avaliapao do curriculo de titulos e Analise de Plano Pedagogico de Aula, de carater
classificatorio e eliminatorio, valera ate o maximo de 20 (vinte) pontos cada, obtida peia soma dos
titulos/requisitos apresentados, conforme Anexo III deste Edital.
3.3 - Somente serao aceitos os titulos relacionados no Anexo III, observando o limite de pontos
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nele contido.
3.4 - As vagas para este processo seletivo estao especificadas no quadro constante do Anexo II
deste Edital
3.5 — Vagas destinadas aos candidates com deficiencia:
a)

Das vagas oferecidas para cada cargo do presente Edital, ficam reservados 10% (dez por cento)

para os candidates com deficiencia, desde que nao os incompatibiliza para o exerclcio da fungao ao
cargo pretendido.
b)

Na hipotese de aplicafao do percentual resultar numero fracionado igual on superior a 0,5

(cinco decimos), a frafao sera arredondada para 1 (uma) vaga. Se inferior a 0,5 (cinco decimos) sera
considerada nas nomea9oes posteriores, esclarecendo-se tal circunstancia por ocasiao da ocorrencia
do evento. Nao havendo candidates inscritos e/ou aprovados para as vagas reservadas as pessoas
com deficiencia, estas serao preenchidas pelos demais candidates, com estrita observancia da ordem
classificatoria.
c)

Serao consideradas pessoas com deficiencia aquelas que se enquadrem no art. 2° da Lei n°

13.146/2015 e nas categorias discriminadas no art. 4° do Decreto n° 3.298/1999, com as altera9oes
introduzidas pelo Decreto n° 5.296/2004, no § 1° do art. 1° da Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012
(Transtomo do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Sumula n° 377 do Superior
Tribunal de Justi9a(STJ).
Ressalvadas as disposi9oes especiais contidas neste edital, os candidates com deficiencia

d)

participarao do seletivo em igualdade de condipoes com os demais candidates, no que tange ao
horario, data e local de inscribes, e todas as demais normas de regencia do seletivo.

4

- DA CLASSTFICACAO E DO DESEMPATE

4.1- Os candidates aprovados serao classificados em ordem decrescente da nofa final, resultante do
total de pontos obtidos na analise curricular de titulos e Analise de Plano Pedagogico de Aula. Os
classificados deverao compor banco de dados de pessoal (cadastro reserva) desta SEMED.
4.1.1

O escore final do candidate sera a soma algebrica do escore obtido na etapa da sele9ao.

4.2 - Na hipotese de igualdade de classifica9ao (pontua9ao), os criterios de desempate obedecerao
a seguinte ordem:
4.2.1

Somar maior pontua9ao na experiencia profissional no magisterio, comprovado nos

ultimos 05 (cinco) anos;
4.2.2

Somar maior pontua9ao na forma9ao academica;

4.2.3

Somar maior pontuapao nas atividades complementares;

4.2.4

Maior idade;

4.3 - Sera publicada a classifica9ao final, em ordem decrescente a partir da pontua9ao maxima
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alcan9ada individualmente entre os candidates.
4.4 - Os resultados da classificafao final serao publicados no Diario das Prefeituras Piauienses e
divulgado no enderepo eletronico www.semedaltos.com.br.

5

- DOS RECURSOS

5.1 - Somente sera admitido urn unico recurso para cada candidate, relative a divulgapao do
resultado da analise cuiricular, desde que devidamente fundamentado com as justificativas para
impugnapao, dirigido a Comissao do Process© Seletivo.
5.2 - 0 recurso somente sera admitido se interposto no prazo estabelecido no Anexo I, apos a
divulgapao do resultado oficial preliminar da selepao, nao sendo aceito em nenhuma hipotese,
recurso interposto fora do prazo ou que nao seja fundamentado.
5.3 - Os Recursos devem ser enderepados a Comissao Organizadora Central e enviados pelo
enderepo eletronico www.semedaltos.com.br, exclusivamente e diretamente, no prazo estabelecido
no Anexo I.
5.4 — Os recursos que nao estiverem de acordo com o estabelecido nos itens anteriores serao
indeferidos.

6

- RESULTADO FINAL - HOMOLOGACAO

6.1 - O Resultado Final do Process© Seletivo Simplificado sera homologado pela Secretaria
Municipal de Educapao de Altos, publicado no Diario das Prefeituras Piauienses, divulgado no
enderepo eletronico www.semedaltos.com.br.

7

-mSPOSTCOES TRANSTTORIAS F, FTNAIS

7.1 - A convocapao dos candidates habilitados para contratapao obedecera rigorosamente a ordem
de classificapao do Process© Seletivo Simplificado, sendo realizada pelo Departamento de Gestao
de Pessoal da Secretaria Municipal de Educapao por meio de Edital especifico publicado no Diario
das Prefeituras Piauienses e disponfvel no enderepo eletronico www.semedaltos.com.br.
7.2 - A Secretaria Municipal de Educapao, reserva-se o direito de proceder as contratapoes, em
numero que atenda ao interesse, conveniencia e a necessidade do servipo, de acordo com a
disponibilidade orpamentaria e o numero de vagas existentes.
7.3 - O candidato convocado que nao comparecer no dia, local e hora designados para
apresentapao, sera considerado desistente e perdera automaticamente o direito a contratapao e,
quanto a esses fatos, nao cabe recurso.
7.4

A contratapao do candidato esta condicionada ao atendimento das exigencias previstas no

item 2.14 deste edital, bem como devera apresentar os seguintes documentos, originais e copias:
RG; CPF; Tftulo de Eleitor; CTPS, Certidao deNascimento ou Casamento; Certificado de Reservista
ou Dispensa de Incorporapao (se do genero masculine); comprovante de residencia; registro no
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PIS/PASEP (caso nao possua apresente declaragao informando).
7.5 - A identificagao do local de trabalho/lotagao sera definida de acordo com as necessidades da
Secretaria Municipal de Educacao que convocou o candidato para contrato temporario, obedecendo
ao cadastro de reserva formado conforme o Anexo II e de acordo com o fluxo e Calendario Escolar.
Os candidates estarao sujeitos ao cumprimento do horario de trabalho determinado pela Secretaria
Municipal de Educapao de Altos, no ato de sua contratapao, em atendimento a excepcional
necessidade do Municipio e na sua impossibilidade, o candidato estara eliminado.
7.6 - A inexatidao de afirmativas, declarapSes falsas ou irregulares em quaisquer documentos, e/ou
que nao satisfazer todas as condipoes estabelecidas neste Edital, bem como a ausencia de requisite
minimo, ainda que verificada posteriormente, eliminara o candidato do Processo Seletivo
Simplificado, anulando-se todos os atos referentes ao candidato, sem prejulzo das demais medidas
de ordem administrativa, civel ou criminal;
7.7 - Nao serao fornecidos ao candidato qualquer documento comprobatorio de classificapao tais
como: certidoes, certificados, atestados e notas do Processo de Selepao Publica, valendo para esse
fim, a Homologapao publicada pelo Municipio;
7.8 - E de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicapao ou divulgapao de todos
os atos referentes a este processo seletivo por meio do site oficial da Secretaria de Educapao do
Municipal de Altos (enderepo eletronico: http://www.semedaltos.com.br) e publicapao no Diario das
Prefeituras Piauienses.
7.9 - O candidato devera manter atualizado seu enderepo e telefone junto a Secretaria Municipal
de Educapao - SEMED, enquanto estiver participando deste Processo Seletivo Simplificado, sendo
de sua inteira responsabilidade os prejuizos decorrentes da nao atualizapao.
7.10- A Secretaria Municipal de Educapao de Altos-PI nao se responsabiliza por problemas de
comunicapao que possam, porventura, impedir o contato com o candidato, quando se tratar de
problemas tecnicos de rede de operapao de telefonia ou internet, ou ainda da incorreta prestapao
destas informapoes por parte do candidato.
7.11 -Nenhum documento entregue no momento da inscripao e da convocapao podera ser devolvido
ao candidato.
7.12- Caso haja atrasos no periodo letivo, os professores contratados obrigar-se-ao a compensar a
carga horaria das disciplinas para as quais foram contratados, desde que sendo dentro do periodo do
contrato.
7.13- Verificado, a qualquer tempo, que o candidato nao atende a qualquer dos requisites
estabelecidos neste Edital, o candidato sera eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
7.14- Os candidatos estarao sujeitos ao cumprimento do horario de trabalho estabelecido neste
Edital, conforme Anexo II e a criterio estabelecido exclusivamente pela Secretaria Municipal de
Educapao, no ato de sua contratapao e em atendimento a excepcional necessidade da rede publica
municipal de ensino, na sua impossibilidade sera formalizada a desistencia da vaga ou rescisao
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contratual.
7.15-0 candidate estara sujeito ao cumprimento do Calendario Escolar na Unidade de Ensino na
qual estiver localizado e na sua impossibilidade sera formalizada a desistencia da vaga ou rescisao
contratual
7.16- O candidate contratado para prestafao de servigo por tempo determinado nesta Secretaria
Municipal de Educagao fica ciente de que sera avaliado no exerclcio de sua fungao, em qualquer
epoca do ano. A avaliagao de desempenho do profissional contratado na forma deste Edital, realizada
por entrevista ao candidate, quando for evidenciada a insuficiencia de desempenho profissional ou
ma conduta, acarretara rescisao do contrato celebrado, respeitada a legislagao vigente.
7.17- As disposigdes contidas no presente Edital poderao sofrer alteragoes, atualizagoes ou
acrescimos, enquanto nao consumada a providencia ou a etapa que Ihe disser respeito.
7.18-0 prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado sera ate a data de fmalizagao
do ano letivo de 2022, a contar da data de sua homologagao, podendo ser prorrogavel ao ano letivo
subsequente (2023), a criterio daadministragao.
7.19- Fica Eleito o Foro da Cidade de Altos-PI, para dirimir quaisquer questoes relacionadas a
realizagao do Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital.
7.20- Os casos omissos serao analisados e julgados pela Comissao deste Processo Seletivo
Simplificado.
Altos (PI), 13 de junho de 2022.
A

^
Sonia Maria Lira dos Santos
Secretaria Municipal de Educagao de Altos-PI
Portaria n° 005/2021 GB-PMA
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ANEXO I

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

A^ao
1. Publicagdo do
Edital
2. Periodo inscrifoes
conforme item 2
deste Edital.

4. Analise Curricular e
do Plano Pedagdgico
de Aula
4. Divulga?ao do
Resultado preliminar
da an&lise curricular e
do Plano Pedagogico
de Aula
5. Prazo para Recurso

Data
14/06/2022

15 a 20/06/2022

21/06/2022 a
23/06/2022
24/06/2022

27 /06/2022

6. An&lise dos
recursos
8. Homologa9ao do
Resultado Final da
Sele9ao

Local
Diario das Prefeituras Piauienses, Sede da
Secretaria Municipal de Educa9ao (SEMED) e no
site: www.semedaltos.com.br
site: www.semedaltos.com.br

SEMED
site: www.semedaltos.com.br

site: www.semedaltos.com.br

28/06/2022

SEMED

30/06/2022

Sede da Secretaria Municipal de Educa9ao,
Diario das Prefeituras Piauienses e site:
www.semedaltos.com.br
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ANEXO II
QUADRO INDICATIVO DOS CARGOS OFERECIDOS, CARGA HORARIA, YAGAS
E REMUNERA^AO.
ZONA URBANA/RURAL
CODIGO
DA VAGA

01

CARGO
Professor de Lingua
Estrangeira- Ingles do 42
ao 99 ano)

02

Professor de Educa^ao
Fisica (12 ao 99 ano )

03

Professor de Artes (69 ao
92 ano)

CH

Ate
25h/semana
is
Ate
25h/semana
is
Ate
25h/semana
is

VAGAS
PCD2

R$ 17,00 h/a

VAGAS
AC1
CR

R$ 17,00 h/a

1 + CR

CR

R$ 17,00 h/a

CR

CR

VENCIMENTO

1 Ampla Concorrencia
! Pessoas com Deficiencia. Nao havera vaga para PCD, quando tratar-se de cadastre de reserva, na forma da lei

CR
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ANEXOm
CRITERIOS DE AVALIA^AO
TABELA DE PONTUACAO DO CURRICULO
1 - FORMACAO ACADEMICA
Componente do Curnculo
Doutorado
Mestrado
Especializa?ao com carga hor&ria
minima de 360 horas, condizente
com sua formagao profissional na
area de atuagao do cargo
pleiteado.
Graduapao

Pontuagao por item
2,5

1,5
1,0

1,5
3,0

1,0

1,0

SUBTOTAL DE PONTOS
2 - EXPERIENCIA PROFISSIONAL*
Componente do Curriculo
Tempo de service no cargo
pleiteado, nos ultimos cinco anos.

Participapao em curso como
ministrante, comprovado por
certificado ou declarapao. (no
m&ximo de 04)

Limite Maximo de Pontos
2,5

Pontua^ao por item

8,0
Limite Maximo de Pontos

1,0 - Por ano comprovado

5,0

0,5 - Por ano comprovado

2,0

7,0
SUBTOTAL DE PONTOS
3 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES (NOS ULTIMOS CINCO ANOS)
Pontua^ao por item
Componente do Curriculo
Curso de extensao/
aperfeipoamento na area de
1,0
conhecimento do cargo pleiteado,
carga hordria minima 4 Oh
SUBTOTAL DE PONTOS
TOTAL GERAL DE PONTOS

Limite Maximo de Pontos
5,0

5,0

20,0

*Xltos
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ANEXOrv
FICHA DE INSCRICAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
N° da Inscri^So.
(preencher com letra de forma)

CANDIDATO
Nome do Candidate:
Sexo:( ) M

(

Data de Nascimento:;

)F

RG:

CPF:

Naturalidade:

Estado Civil:

Nome da M3e:
N°:

Endere^o:
Bairro:

Complemento:
Cidade:

CEP:

UF:

Telefone Residencial:

Telefone Celular:

Email:
Possui vinculo publico ( ) Sim ( ) N5o

Se sim, qual?

OBJETIVO DA INSCRICAO
Codigo da Vaga:
Cargo:
Marque se deseja concorrer a vaga de pessoas com deficiencia - PCD (
Especificar o tipo de defici§ncia:

)

1 - A inscris&o no processo seletivo implica, desde logo, o reconhecimento e a t&cita aceita^o, pelo candidate, das
condi9Ses estabelecidas no Edital.
2 - Nao serd admitida, sob nenhuma hipotese, complementa9ao documental ap6s a entrega da ficha de inscr^ao
3 - Declara ser as informa9oes e dados prestados nesta Ficha de Inscr^So como verdadeiras.
4 - Estar ciente que a inexatidao de dados e ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificados
posteriormente, implicara na nulidade da presente inscr^ao e dos atos dela decorrentes, sem prejm'zo da ado9ao de
medidas de ordem administrativa, civil ou criminal conforme previsto no comunicado.

DATA:

/

/2022

ASSINATURA DO CANDIDATO

Kam
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ANEXO V - PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DE AULA
ESCOLA
ANO:

TURMA:

DATA:.

/

TURNO (S): ( ) ManM

/2022.......PROFESSOR

(

)Tarde

................................

tiw mm

UNIDADE
TF.MATTrA

OBJETO DE CONHECIMENTO

HABILIDADE:
»
OBJETIVO DA AULA

( ) Corresao do exercicio
da aula anterior
( ) Retomada da aula
anterior
( ) Corre9ao de Aval i 3930
( ) Revisao da aula anterior
( ) Revisao do objeto de
conhecimento em estudo.

( ) Acolhida
( ) Organiza9So da sala
( ) Expor a agenda no quadro
( ) Apresentar 0 objetivo da aula

(
(
(
(
(

) Visto nos cademos
) Resolu9ao comentada de questdes no quadro
) Corre9ao coletiva
) Exemplifica96es com questoes resolvidas no quadro
)Outros

Exemplifique:
( ) Leitura individual e / ou coletiva do texto
( ) Conversa Informal sobre o assunto
Exemplifique:

( ) Atividade abordando 0 assunto
( ) Exposi9ao de cartazes de fixa9ao
( ) Outros

:yv

Abertura
$11

H

Sequencia
Atividades E1XOS

(
(
(
(
(

Ifj'v't:':':?

de

Fechamento
) Livro Didatico
) Atividade Direcionada
) Atividade Extra
) Avalia9ao Mensal
) Avalia9ao Bimestral

( ) Exercicio do livro didatico
( ) Exercicio de fixa9ao
Exemplifique:

MATERIAL DEAPOIO
:

AVALIACAO

■

(
(

) Resolu9ao em sala
) Resolugao para casa

( ) Resolu9ao individual
( )Resolu9ao em dupla
( ) Outros

iPARATODOS
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O Plano de aula sera avaliado quanto:
-Adequate) da Unidade tematica ao componente curricular (5,0pts);
-Relagao Habilidade/Objeto do conhecimentoAJnidade tematica (5,Opts);
-Coerencia da proposta (5,Opts);
-Qualidade Pedagogica dos criterios de avaliado (5,Opts);
A avaliado do Plano de Aula constituira nota final de zero a vinte.
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ANEXO VI

DECLARAgAO DE ACUMULO DE CARGOS

Eu
carteira

de

identidade

n°

_ portador (a) da
e
do
CPF

n°
DECLARO que:

( ) NAO possuo acumulo de cargos.
(

)

POSSUO

os

seguintes

cargos,

nos

seguintes

Por ser expressao de verdade, firmo a presente.

Altos

de

de 2022.

horarios:

