
 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

 

A Secretaria Municipal de Educação, visando à contratação de pessoal para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público
do Município de São Lourenço, e para não interromper os respectivos serviços da área de 
educação, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação 
temporária de pessoal, com a abertura de i
temporário com a Administração Pública Municipal e estabelece normas que regem a seleção 
de profissionais para as funções previstas no Anexo I, em conformidade com a Constituição 
Federal, Lei Municipal 2.945 de 18/12/2009 e o Decreto Municipal 5
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado pela Secretaria Municipal de Educação, 
com auxílio de Comissão Especial, composta por três servidores, designados através
Portaria Nº 2.221/15 de 25/11
 
1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem 
prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “
República.  
 
1.3 O Edital de abertura do Processo Seletivo
no site oficial da Prefeitura (
encontra no saguão da Prefeitura Municipal e ficará disponível na sede da Secretaria

 

1.4 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias úteis, iniciando a contagem no 
primeiro dia útil após a divulgação. 
 
2.  ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA

 

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao 
exercício de atividades inerentes aos cargos e r
Anexos I e II.  
 
2.2 Pelo efetivo exercício da função temporária será pago, mensalmente, o vencimento 
inerente ao cargo, de acordo com o valor determinado neste Edital e transcri
Administrativo.  
 
3. INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Secretaria Municipal de Educação, 
situada na Rua Aristotelina Bittencourt, n° 99, Bairro Santa Terezinha, no período 
compreendido entre: 
08 a 10 de dezembro de 201
 
3.2 Não serão aceitas inscrições fora do prazo, nem por via eletrônica, nem por via telefônica e 
nem por correios.  

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

A Secretaria Municipal de Educação, visando à contratação de pessoal para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, relativo aos Programas e Estratégias 
do Município de São Lourenço, e para não interromper os respectivos serviços da área de 

torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação 
temporária de pessoal, com a abertura de inscrições aos interessados em celebrar contrato 
temporário com a Administração Pública Municipal e estabelece normas que regem a seleção 
de profissionais para as funções previstas no Anexo I, em conformidade com a Constituição 

de 18/12/2009 e o Decreto Municipal 5744/15 de 25

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

O Processo Seletivo Simplificado será executado pela Secretaria Municipal de Educação, 
Comissão Especial, composta por três servidores, designados através

1/2015.  

Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem 
prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da 

Processo Seletivo Simplificado será publicado, por
no site oficial da Prefeitura (www.saolourenco.mg.gov.br), no Quadro de Avisos que se 
encontra no saguão da Prefeitura Municipal e ficará disponível na sede da Secretaria

antes neste Edital serão contados em dias úteis, iniciando a contagem no 
primeiro dia útil após a divulgação.  

2.  ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao 
atividades inerentes aos cargos e respectivas jornadas de trabalho

Pelo efetivo exercício da função temporária será pago, mensalmente, o vencimento 
inerente ao cargo, de acordo com o valor determinado neste Edital e transcri

As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Secretaria Municipal de Educação, 
situada na Rua Aristotelina Bittencourt, n° 99, Bairro Santa Terezinha, no período 

e 2015 das 13h às 17h.  

Não serão aceitas inscrições fora do prazo, nem por via eletrônica, nem por via telefônica e 

A Secretaria Municipal de Educação, visando à contratação de pessoal para atender a 
relativo aos Programas e Estratégias 

do Município de São Lourenço, e para não interromper os respectivos serviços da área de 
torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação 

nscrições aos interessados em celebrar contrato 
temporário com a Administração Pública Municipal e estabelece normas que regem a seleção 
de profissionais para as funções previstas no Anexo I, em conformidade com a Constituição 

744/15 de 25/11/2015. 

O Processo Seletivo Simplificado será executado pela Secretaria Municipal de Educação, 
Comissão Especial, composta por três servidores, designados através da 

Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem 
”, da Constituição da 

Simplificado será publicado, por meio eletrônico, 
), no Quadro de Avisos que se 

encontra no saguão da Prefeitura Municipal e ficará disponível na sede da Secretaria. 

antes neste Edital serão contados em dias úteis, iniciando a contagem no 

A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao 
espectivas jornadas de trabalho constantes nos 

Pelo efetivo exercício da função temporária será pago, mensalmente, o vencimento 
inerente ao cargo, de acordo com o valor determinado neste Edital e transcrito no Contrato 

As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Secretaria Municipal de Educação, 
situada na Rua Aristotelina Bittencourt, n° 99, Bairro Santa Terezinha, no período 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo, nem por via eletrônica, nem por via telefônica e 



 
 

3.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das 
presentes instruções e normas estabelecidas neste 
Decreto Municipal nº 5744/2015
 
3.4 Para se inscrever o candidato deverá ter a ida
 
3.5 O candidato não poderá efetuar mais de 01 (uma) inscrição, mesmo que seja para cargos 
distintos ou em outra Secretaria. 
 
3.6 As inscrições serão gratuitas. 
 

4. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
 

4.1 Para inscrever-se no Processo 
pessoalmente ao endereço, nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de 
procurador munido de instrumento público ou particular de mandato com firma reconhecida 
(com poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), 
apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos originais pa
d, e, g, h) e classificação (h e i
 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme Anexo III. 
b) Documento de identificação com foto; 
c) CPF;  
d) Título de Eleitor;  
e) Comprovante de endereço; 
f) Comprovante de tempo de 

direta, indireta ou entidades filantrópicas
conveniadas com o município de São Lourenço.
duplicidade);  
Obs. O tempo de contrato prestado na Prefeitura de São Lourenço será encaminhado 
à Secretaria de Educação 
necessidade do candidato apresentar n

g) Cópia do comprovante de tempo 
outros órgãos da administração pública.
duplicidade); 

h)  Cópia do comprovante de e
i) Cópia dos comprovantes de t

  
 
5. AVALIAÇÃO 

 

5.1 A escolaridade mínima exigida para o desempenho da função não será objeto de 
pontuação.  

 
5.2 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público 
ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital. 

 

5.3 Nenhum documento será objeto de pontuação em duplicidade ou cumulativa
 
5.4 A ordem de classificação 
apresentados e do tempo de serviço prestado junto aos ó
indireta, ou entidades filantrópicas 
município de São Lourenço, na função

A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das 
presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital, na Lei Municipal nº 2.945/2009 e no 

744/2015.  

Para se inscrever o candidato deverá ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

O candidato não poderá efetuar mais de 01 (uma) inscrição, mesmo que seja para cargos 
distintos ou em outra Secretaria.  

As inscrições serão gratuitas.  

4. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer
pessoalmente ao endereço, nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de 
procurador munido de instrumento público ou particular de mandato com firma reconhecida 

para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), 
apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos originais pa

(h e i no que couber): 

Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme Anexo III. 
Documento de identificação com foto;  

Comprovante de endereço;  
Comprovante de tempo de contrato, na função pleiteada, junto aos órgãos da Administração 

ntidades filantrópicas de Educação Infantil, 
município de São Lourenço.(O tempo paralelo não será contado em 

Obs. O tempo de contrato prestado na Prefeitura de São Lourenço será encaminhado 
à Secretaria de Educação pela Gerência de Recursos Humanos, não havendo 

do candidato apresentar no ato da inscrição. 
omprovante de tempo de contrato, na função pleiteada, de serviço

dministração pública. (O tempo paralelo não será contado em 

comprovante de escolaridade; 
Cópia dos comprovantes de títulos para pontuação conforme Item 5.5 deste Edital

A escolaridade mínima exigida para o desempenho da função não será objeto de 

Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público 
ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital.  

Nenhum documento será objeto de pontuação em duplicidade ou cumulativa

A ordem de classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos 
apresentados e do tempo de serviço prestado junto aos órgãos da administração direta, 

ou entidades filantrópicas de Educação Infantil sem fins lucrativos, conveniadas com o 
na função pleiteada, numa escala de (0) zero a (100) cem pontos. 

A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das 
Edital, na Lei Municipal nº 2.945/2009 e no 

de mínima de 18 (dezoito) anos.  

O candidato não poderá efetuar mais de 01 (uma) inscrição, mesmo que seja para cargos 

Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer 
pessoalmente ao endereço, nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de 
procurador munido de instrumento público ou particular de mandato com firma reconhecida 

para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), 
apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos originais para habilitação (a, b, c, 

Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme Anexo III.  

órgãos da Administração 
de Educação Infantil, sem fins lucrativos, 

(O tempo paralelo não será contado em 

Obs. O tempo de contrato prestado na Prefeitura de São Lourenço será encaminhado 
pela Gerência de Recursos Humanos, não havendo 

de serviço prestado em 
(O tempo paralelo não será contado em 

ítulos para pontuação conforme Item 5.5 deste Edital. 

A escolaridade mínima exigida para o desempenho da função não será objeto de 

Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público 

Nenhum documento será objeto de pontuação em duplicidade ou cumulativa.  

dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos 
rgãos da administração direta, 

sem fins lucrativos, conveniadas com o 
pleiteada, numa escala de (0) zero a (100) cem pontos.  



 
 
5.5 Em cada item o candidato receberá pontos uma única vez, conforme os critérios 
relacionados na tabela abaixo: 
 

ITEM 

CRITÉRIO ANALISA

  

01 

Tempo de contrato de 
serviço prestado junto aos 
órgãos da Administração 
Direta, Indireta 
entidades filantrópicas 
Educação Infantil, 
fins lucrativos, 
conveniadas com o 
município de São 
Lourenço, na função 
pleiteada na Prefeitura 
Municipal de São Lourenço.

 

 
 
  Tempo de serviço de contrato 

prestado em outros Órgãos 
da Administração Pública, na 
função pleiteada. 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

  

03 

 

Formação escolar superior
à mínima exigida e 
relacionada  a função 
pleiteada 

 

  

Em cada item o candidato receberá pontos uma única vez, conforme os critérios 
relacionados na tabela abaixo:  

CRITÉRIO ANALISADO FORMAS DE 

TEMPO
COMPROVAÇÃO  

contrato de 
serviço prestado junto aos 
órgãos da Administração 

ou 
entidades filantrópicas de 
Educação Infantil, sem 
fins lucrativos, 
conveniadas com o 
município de São 

enço, na função 
Prefeitura 

de São Lourenço. 

  Certidão ou declaração, 
comprovando o tempo de 
serviço  de contrato na função 
pleiteada.  

     De 06 meses a 01 ano

De 01 ano a 02 anos

De 02 anos a 03 anos

De 03 anos a 04 anos

Acima de 04 anos

de contrato 
em outros Órgãos 

Pública, na 

 De 06 meses a 01 ano

Certidão ou declaração, 
comprovando o tempo de 
serviço de contrato na função 
pleiteada 

De 01 ano a 02 anos

De 02 anos a 03 anos

De 03 anos a 04 anos

Acima de 04 anos

  Diploma, Certificado, 

Declaração de Conclusão de 

Curso, Histórico Escolar da 

Instituição de Ensino e/ou 

curso reconhecido pelo MEC. 

Ensino Fundamental 

Formação escolar superior 
à mínima exigida e 

a função 

(1º ao

Ensino Médio
 

Ensino Técnico
 

 

Ensino 
 

 

Especialização
 

Mestrado
 

Doutorado
 

Pós Doutorado
 

TOTAL MÁXIMO  

  

Em cada item o candidato receberá pontos uma única vez, conforme os critérios 

TEMPO PONTO 

 

 

  

De 06 meses a 01 ano 05 
 

De 01 ano a 02 anos 15 
 

 

De 02 anos a 03 anos 25 
 

 

De 03 anos a 04 anos 35 

 
Acima de 04 anos 50 

De 06 meses a 01 ano 05  

   

De 01 ano a 02 anos 10  

   

De 02 anos a 03 anos 15 
 

 

   

De 03 anos a 04 anos 20 
 

 

   

Acima de 04 anos 30  

   

Ensino Fundamental Completo 

01 

 

(1º ao 9º ano) 
 

  

Ensino Médio 03  

  

Ensino Técnico 05  

  

  

Ensino Superior 07  

  

  

Especialização 09  

  

Mestrado 11 

 

 

  

Doutorado 13  

  

Pós Doutorado 20  

  

100  

  



 
 
 
 
6. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA 
RESULTADO PRELIMINAR 
 
6.1 Encerradas as inscrições, a Secretaria Municipal de Educação juntamente com a 

Comissão Especial procederá à análise das inscrições no prazo máximo de 0

úteis.  
 
6.2 Após a análise da documentação será publicado o resultado do Processo Seletivo 
Simplificado no site oficial da Prefeitura (
Município (www.diariomunicipal.com.br
Secretaria Municipal de Educação

 
6.3 A partir da publicação, abre
termos estabelecidos neste edital
 
7. RECURSOS 
 
7.1 Do resultado publicado é 
uma única vez, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação do resultado.
dezembro de 2015). 
 
7.1.1 O recurso deverá conter a identificação do recorrente e as razões do pedido recu
devendo ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Educação. 
 
7.1.2 Somente haverá alteração no resultado publicado caso seja acolhido recurso protocolado 
nos termos deste Edital.  
 
8. CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
 
8.1 Serão classificados os candidatos que forem habilitados e que obtiverem as maiores
pontuações para a função a que concorreram
relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem 
classificatória, sucessivamente, o candidato que:
 
8.1.1 Tiver obtido a maior nota no item 01 da tabela de pontuação descrita nos critérios de 
avaliação, referente à experiência profissional. 
 
8.1.2 Tiver a maior idade.  
 
9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
 
9.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a 
Secretaria encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para 
homologação.  
 
9.2 O resultado final será publicado no site oficial da Prefeitura (
no Diário Oficial do Município (
Municipal e na sede da Secretaria Municipal de Educação
 
10. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
 
10.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a 
contratação pelo Prefeito, serão convocados os primeiros classificados, observada a ordem 

6. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA TABELA ACIMA E DIVULGAÇÃO DO 
 

Encerradas as inscrições, a Secretaria Municipal de Educação juntamente com a 

Comissão Especial procederá à análise das inscrições no prazo máximo de 0

documentação será publicado o resultado do Processo Seletivo 
Simplificado no site oficial da Prefeitura (www.saolourenco.mg.gov.br), no Diário Oficial do 

www.diariomunicipal.com.br), no andar térreo da Prefeitura Municipal e na sede da 
a Municipal de Educação, no dia 16 de dezembro de 2015. 

A partir da publicação, abre-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos 
estabelecidos neste edital. 

 cabível recurso endereçado à Secretaria Municipal de Educação,
uma única vez, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação do resultado.

O recurso deverá conter a identificação do recorrente e as razões do pedido recu
devendo ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Educação.  

Somente haverá alteração no resultado publicado caso seja acolhido recurso protocolado 

8. CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

os candidatos que forem habilitados e que obtiverem as maiores
es para a função a que concorreram. Verificando- se a ocorrência de empate em 

relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem 
vamente, o candidato que: 

Tiver obtido a maior nota no item 01 da tabela de pontuação descrita nos critérios de 
avaliação, referente à experiência profissional.  

9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a 
Secretaria encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para 

O resultado final será publicado no site oficial da Prefeitura (www.saolour
no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.com.br), no andar térreo
Municipal e na sede da Secretaria Municipal de Educação, no dia 22 de dezembro de 2015

10. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a 
pelo Prefeito, serão convocados os primeiros classificados, observada a ordem 

TABELA ACIMA E DIVULGAÇÃO DO 

Encerradas as inscrições, a Secretaria Municipal de Educação juntamente com a 

Comissão Especial procederá à análise das inscrições no prazo máximo de 03 (três) dias 

documentação será publicado o resultado do Processo Seletivo 
), no Diário Oficial do 

da Prefeitura Municipal e na sede da 

se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos 

cabível recurso endereçado à Secretaria Municipal de Educação, 
uma única vez, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação do resultado. (17 e 18 de 

O recurso deverá conter a identificação do recorrente e as razões do pedido recursal, 

Somente haverá alteração no resultado publicado caso seja acolhido recurso protocolado 

os candidatos que forem habilitados e que obtiverem as maiores 
se a ocorrência de empate em 

relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem 

Tiver obtido a maior nota no item 01 da tabela de pontuação descrita nos critérios de 

9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a 
Secretaria encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para 

www.saolourenco.mg.gov.br), 
andar térreo da Prefeitura 

22 de dezembro de 2015. 

Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a 
pelo Prefeito, serão convocados os primeiros classificados, observada a ordem  



 
 
 
classificatória. 
 
 
10.2 Havendo desistência ou rescisão contratual poderão ser 
demais candidatos classificados, observada a ordem classificatória.
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do
candidato, valendo para esse fim a publicaçã
 
11.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 
endereços, telefones e emails. 
 
11.3 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Educação em conjunto com a Comissão Especial. 
 
11.4 A classificação no presente Processo Seletivo Simplificado não cria vínculo empregatício 
entre o candidato e o Municípi
posteriormente admitido ou ser aproveitado nos órgãos da Administração, sendo a admissão 
ato discricionário do Poder Executivo, que poderá fazê
conveniência e oportunidade e, ainda, ressalvada a ocorrência de fatos supervenientes. 
 

 
 
 
São Lourenço, 

 
 
 
 
 
 

Margarida Maria Rocha de Luca Alves

Havendo desistência ou rescisão contratual poderão ser chamados para contratação os
demais candidatos classificados, observada a ordem classificatória. 

 

Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do
candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 
endereços, telefones e emails.  

Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Educação em conjunto com a Comissão Especial.  

A classificação no presente Processo Seletivo Simplificado não cria vínculo empregatício 
entre o candidato e o Município de São Lourenço, nem gera para aquele o direito de ser 
posteriormente admitido ou ser aproveitado nos órgãos da Administração, sendo a admissão 
ato discricionário do Poder Executivo, que poderá fazê-lo ou não, segundo critérios de 

dade e, ainda, ressalvada a ocorrência de fatos supervenientes. 

São Lourenço, 30 de novembro de 2015. 

Margarida Maria Rocha de Luca Alves 
Secretária Municipal de Educação 

chamados para contratação os 

Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do 

Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 

Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

A classificação no presente Processo Seletivo Simplificado não cria vínculo empregatício 
o de São Lourenço, nem gera para aquele o direito de ser 

posteriormente admitido ou ser aproveitado nos órgãos da Administração, sendo a admissão 
lo ou não, segundo critérios de 

dade e, ainda, ressalvada a ocorrência de fatos supervenientes.  

 



 

 

 
 

PROCESSO SELETIVO 
 

Nº DE 

VAGAS 
CARGO 

 

79 
Auxiliar de 

Creche 

  

23 Professor PI 

   

   

01 

Professor PII - 

Geografia 

   

   

 

Professor PII – 

Educação 

Física 

 

03 

  

   

   

01 

Professor PII - 

Turismo 

   

   

01 
Professor II 

Arte 

01 
Professor II 

História 

01 
Professor II 

Inglês 

   

01 

Professor PII - 

Ciências 

   

   

 

Professor PII - 

Matemática 

 

 

02  

   

03 
Professor II – 

Língua 

Portuguesa 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ANEXO I 
 

VENCIMENTO 

MENSAL 
ESCOLARIDADE

 

R$ 953,04 
Curso Normal Médio/Técnico do 

Magistério

   

R$ 1.386,00 
Graduação em Normal

Superior ou Pedagogia
 

 

Curso Superior em

Licenciatura na área de

habilitação

R$17,60 h/a 

 

 

 

Curso Superior em

Licenciatura na área de

habilitação

R$17,60 h/a 

 

 

 

Curso Superior em

Licenciatura na área de

habilitação
R$17,60 h/a 

 

 

       R$17,60 h/a 

 

Curso Superior em

Licenciatura na área de

habilitação

         R$17,60 h/a 

 

Curso Superior em

Licenciatura na área de

habilitação

          R$17,60 h/a 

 

Curso Superior em

Licenciatura na área de

habilitação

 

Curso Superior em

Licenciatura na área de

habilitação

R$17,60 h/a 

 

 

 

Curso Superior em

Licenciatura na área de

habilitação
R$17,60 h/a 

 

 

R$17,60 h/a 

 

Curso Superior em

Licenciatura na área de

habilitação 

 

ESCOLARIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 

 

 

 

Curso Normal Médio/Técnico do 

Magistério 

40 horas 

semanais 
 

 

 

Normal 

Superior ou Pedagogia 

27 horas 

semanais 

 

 

 

Curso Superior em 

Licenciatura na área de 

habilitação 
24 horas 

semanais 

 

 

 

 

  

Superior em 

Licenciatura na área de 

habilitação 
24 horas 

semanais 

 

 

 

 

  

Curso Superior em 

Licenciatura na área de 

habilitação 
24 horas 

semanais 

 

 

 

 

  

Curso Superior em 

Licenciatura na área de 

habilitação 

24 horas 

semanais 
 

Curso Superior em 

Licenciatura na área de 

habilitação 

24 horas 

  semanais 
 

Curso Superior em 

Licenciatura na área de 

habilitação 

24 horas 

semanais 
 

Curso Superior em 

Licenciatura na área de 

habilitação 
24 horas 

semanais 

 

 

 

 

  

Curso Superior em 

Licenciatura na área de 

habilitação 
24 horas 

semanais 

 

 

 

 

  

Curso Superior em 

Licenciatura na área de 

habilitação 

24 horas 

Semanais 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

02 

Professor II – 

Ensino 

Religioso 

   

23 

Inspetor de 

Alunos 

   

07 

 

Supervisor 

Pedagógico 

   

   

09 
Auxiliar de 

Secretaria 

Escolar  

05 Auxiliar de 

Biblioteca 
  

   

01 Psicopedagogo 

  

   

01 

Coordenador do 

Programa de 

Intervenção 

Pedagógica 

   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

R$17,60 h/a 

Curso Superior em

Licenciatura na área de

habilitação

  

Salário mínimo vigente 

Ensino Fundamental  Completo 

(1º ao 9º ano)

  

 

Curso Superior em Ped

com habilitação em Supervisão 

ou licenciatura plena

graduação em Supervisão 

Escolar 

 

R$1.540,00  

 

Salário Mínimo vigente Ensino Médio

 

Salário Mínimo vigente Ensino Médio

 

Curso Superior em

Pedagogia ou Psicologia

com pós-graduação em

Psicopedagogia

R$1.540,00 

 

R$1.790,00 

 

Curso Superior em Ped

habilitação em Supervisão ou 

licenciatura plena com 

graduação em Supervisão Escolar

 

 

 

 

 

  

Curso Superior em 

Licenciatura na área de 

habilitação 

Curso Superior em 

Licenciatura na 

área de 

habilitação 

 

 

 

Ensino Fundamental  Completo  

(1º ao 9º ano) 

40 horas 

Semanais 

 

 

 

Pedagogia 

com habilitação em Supervisão 

ou licenciatura plena com pós-

Supervisão 

 

  

30 horas 

semanais  

 

 

 

Ensino Médio 
40 horas 

semanais 

 

 

 

Ensino Médio 40 horas 

semanais 

 

 

 

Curso Superior em 

Pedagogia ou Psicologia 

graduação em 

Psicopedagogia 

  

30 horas 

semanais 

 

 

 

 

 

 

  

Pedagogia com 

habilitação em Supervisão ou 

com pós-

Supervisão Escolar 

30 horas 

semanais 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

 

 

 

 
AUXILIAR DE CRECHE 
 
- executar sob supervisão superior atividades de creche. 
- auxiliar nas atividades de apoio educacional e de entretenimento. 
- tomar medidas relativas à manutenção ou melhoria dos padrões de higiene e limpeza do ambiente da 

creche, bem como das crianças. 
- executar atividades relativas à alimentação e nutrição das crianças.  
- contribuir para a educação das crianças. 
- executar tarefas correlatas.  
 
PROFESSOR I 
 
- participar na elaboração da proposta pedagógica da escola. 
- elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. 
- zelar pela aprendizagem dos alunos. 
- estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento.  
- ministrar os dias letivos e as horas
- participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.  
- colaborar com as atividades de articulação 
- desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e 

do processo de ensino-aprendizagem. 
 
PROFESSOR II 
 
- docência no ensino médio, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 
- participar na elaboração da proposta pedagógica da escola. 
- elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. 
- zelar pela aprendizagem dos alunos. 
- estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento.  
- ministrar os dias letivos e as horas
- participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.  
- colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade. 
- incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e do 

processo de ensino-aprendizagem
 

 
INSPETOR DE ALUNOS: 
  
- executar sob supervisão superior atividade de inspeção de alunos em todas as dependências do 

estabelecimento de ensino, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:  
- orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos fora da sala de aula, para o a

dos mesmos ao convívio e recreação escolar; 
- atender às solicitações dos professores, responsabilizando

ausência dos mesmos, para colaborar no processo educativo; 
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

executar sob supervisão superior atividades de creche.  
auxiliar nas atividades de apoio educacional e de entretenimento.  
tomar medidas relativas à manutenção ou melhoria dos padrões de higiene e limpeza do ambiente da 
creche, bem como das crianças.  
executar atividades relativas à alimentação e nutrição das crianças.  
contribuir para a educação das crianças.  

participar na elaboração da proposta pedagógica da escola.  
elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. 
zelar pela aprendizagem dos alunos.  
estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 

os dias letivos e as horas-aula estabelecidos.  
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade 
as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e 

aprendizagem.  

ocência no ensino médio, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:  
na elaboração da proposta pedagógica da escola.  

elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. 
zelar pela aprendizagem dos alunos.  
estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos.  
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade.  
se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e do 

aprendizagem.  

sob supervisão superior atividade de inspeção de alunos em todas as dependências do 
estabelecimento de ensino, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:  
rientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos fora da sala de aula, para o a

dos mesmos ao convívio e recreação escolar;  
atender às solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da classe quando da 
ausência dos mesmos, para colaborar no processo educativo;  

tomar medidas relativas à manutenção ou melhoria dos padrões de higiene e limpeza do ambiente da    

elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola.  

estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento.  

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

as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e 

elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola.  

estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento.  

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

se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e do 

sob supervisão superior atividade de inspeção de alunos em todas as dependências do 

rientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos fora da sala de aula, para o ajustamento 

se pela disciplina da classe quando da 

 
8 



 

 
 
- auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos alunos, prestando 

primeiros socorros em caso de acidentes; 
- zelar pela disciplina dos alunos nos horários de entrada e saída da escola, bem como nos horários de 

recreios;  
- sugerir campanhas de informações aos alunos, como proceder sobre comportamento pessoal na 

escola;  
- cumprir as determinações superiores; 
- executar tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

  
 
SUPERVISOR PEDAGÓGICO
  
- atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para a 

administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, incluindo, entre outras, 
as seguintes atribuições:  

- coordenar a elaboração e execução da proposta pedag
- auxiliar na administração do pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista 

atingir os objetivos pedagógicos. 
- assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas
- zelar pelo cumprimento do plano
- prover meios para recuperação dos alunos com menor rendimento. 
- promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola.  
- informar os pais ou responsáveis sobre a frequênc

execução da proposta pedagógica da escola. 
- coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento 

profissional.  
- orientar o desenvolvimento escolar dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias. 
- elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do 

sistema ou rede de ensino ou da escola. 
- elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, progr

desenvolvimento do ensino e/ou rede de ensino e da escola, em relação a aspectos pedagógicos. 
- acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e 

normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 
 
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR
 
- Serviço da Secretaria do Estabelecimento, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:
- manter-se atualizado no tocante a legislação escolar. 
- auxiliar no registro da vida escolar dos alunos da rede municipal. 
- recolher e armazenar todo o material d
- participar de reuniões quando convocado. 
- auxiliar no atender a fiscalização dos órgãos oficiais. 
- atender ao Inspetor Escolar.  
- auxiliar no preenchimento de formulários anuais. 
- auxiliar na elaboração do calendário escolar e quadro cu
- auxiliar no apontamento do registro da freqüência dos servidores e ou funcionários da Secretaria 

Municipal de Educação.  
- digitar os formulários de transferências e declarações. 
- auxiliar a preparação do material para matrícula e regi
- auxiliar na elaboração do controle da vida escolar do aluno. 
 
 
 
 
 

auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos alunos, prestando 
primeiros socorros em caso de acidentes;  

pela disciplina dos alunos nos horários de entrada e saída da escola, bem como nos horários de 

sugerir campanhas de informações aos alunos, como proceder sobre comportamento pessoal na 

cumprir as determinações superiores;  
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para a 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, incluindo, entre outras, 

coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica da escola;  
auxiliar na administração do pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista 
atingir os objetivos pedagógicos.  
assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos.  
zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes.  
prover meios para recuperação dos alunos com menor rendimento.  
promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

informar os pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola.  
coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento 

o desenvolvimento escolar dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias. 
elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do 
sistema ou rede de ensino ou da escola.  

panhar e avaliar planos, programas e projetos voltados para o
desenvolvimento do ensino e/ou rede de ensino e da escola, em relação a aspectos pedagógicos. 

e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e 
normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.  
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 

Serviço da Secretaria do Estabelecimento, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:
se atualizado no tocante a legislação escolar.  

auxiliar no registro da vida escolar dos alunos da rede municipal.  
recolher e armazenar todo o material de secretaria usado.  
participar de reuniões quando convocado.  
auxiliar no atender a fiscalização dos órgãos oficiais.  

 
auxiliar no preenchimento de formulários anuais.  
auxiliar na elaboração do calendário escolar e quadro curricular, anualmente.  
auxiliar no apontamento do registro da freqüência dos servidores e ou funcionários da Secretaria 

digitar os formulários de transferências e declarações.  
auxiliar a preparação do material para matrícula e registro da vida escolar.  
auxiliar na elaboração do controle da vida escolar do aluno.  

auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos alunos, prestando 

pela disciplina dos alunos nos horários de entrada e saída da escola, bem como nos horários de 

sugerir campanhas de informações aos alunos, como proceder sobre comportamento pessoal na 

de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para a 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, incluindo, entre outras, 

auxiliar na administração do pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista 

promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

ia e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 

coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento 

o desenvolvimento escolar dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias.  
elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do 

amas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do ensino e/ou rede de ensino e da escola, em relação a aspectos pedagógicos.  

e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e 

Serviço da Secretaria do Estabelecimento, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 

 
auxiliar no apontamento do registro da freqüência dos servidores e ou funcionários da Secretaria 



 

 
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA: 
  
- executar sob supervisão superior o funcionamento da biblioteca escolar, incluindo, entre 
outras, as seguintes atribuições:

- auxiliar a seleção dos livros a serem adquiridos. 
- auxiliar na elaboração dos registros, classificação e catalogação dos livros. 
- zelar pelo acervo da biblioteca escolar. 
- auxiliar no desenvolvimento das atividades de incentivo à leitura. 
- registrar e controlar o empréstimo dos livros. 
- auxiliar no desenvolvimento das atividades culturais na biblioteca. 
- auxiliar na promoção das atividades de apoio à educação formal e não formal. 
- auxiliar na orientação dos trabalhos em grupo e a pesquisa escolar. 
- executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
PSICOPEDAGOGO: 
  

- contribuir para a eficácia das atividades na área de educação, mediante a aplicação de 
conhecimentos técnico-científicos para a consecução dos serviços, numa abordagem interdisciplinar 
e de interdependência com as demais atividades da Prefeitura.  

- assegurar atendimento aos pais, alunos, professores e aos demais que apóiam a educação;  
- garantir orientação e esclarecimentos aos familiares dos alunos com relação ao seu desempenho; 
- garantir participação em trabalhos de equipe; 
- garantir participação em campanhas; 
- garantir a atualização profissional, através de participação em programas específicos e da produção 

de trabalhos;  
- trabalhar com a (in) disciplina na Instituição Escolar; 
- executar diagnóstico psicopedagógico; 
- executar avaliação psicopedagóg
- executar tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
 
COORDENADOR DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
  

- auxiliar na avaliação da qualidade de ensino do corpo discente;
- auxiliar no acompanhamento da aplicação da Avaliação de 

Secretaria de Educação; 
- colaborar com a proposição de estratégias que garantam nas escolas o acesso e a permanência aos 

alunos da educação básica. 
- auxiliar o planejamento e controle do desenvolvimento do ensino, vis

das avaliações internas e externas;
- auxiliar o monitoramento da escrituração escolar das unidades escolares;
- colaborar propondo mudanças na qualidade do ensino tendo como base o resultado das avaliações 

internas e externas; 
- auxiliar na orientação dos diretores na implantação, execução dos programas do MEC;
- monitorar a direção e supervisão pedagógica na elaboração e execução da proposta pedagógica e 

regimento escolar; 
- auxiliar o monitoramento através da direção e supervisão pedagógica do cumprimento dos dias letivos 

e horas aulas estabelecidas em cada nível de ensino;
- sugerir e aplicar propostas de intervenção pedagógica, quando se fizer necessária, buscando sempre 

a melhoria da qualidade do ensino;
- acompanhar e incentivar ações para o crescimento do IDEB na rede municipal;
- propor estratégias para promover a integração família
- executar atividades correlatas determinadas pelo superior imediato

 

xecutar sob supervisão superior o funcionamento da biblioteca escolar, incluindo, entre 
outras, as seguintes atribuições: 

uxiliar a seleção dos livros a serem adquiridos.  
uxiliar na elaboração dos registros, classificação e catalogação dos livros.  
elar pelo acervo da biblioteca escolar.  
uxiliar no desenvolvimento das atividades de incentivo à leitura.  

olar o empréstimo dos livros.  
uxiliar no desenvolvimento das atividades culturais na biblioteca.  
uxiliar na promoção das atividades de apoio à educação formal e não formal. 
uxiliar na orientação dos trabalhos em grupo e a pesquisa escolar.  

outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

contribuir para a eficácia das atividades na área de educação, mediante a aplicação de 
científicos para a consecução dos serviços, numa abordagem interdisciplinar 

e de interdependência com as demais atividades da Prefeitura.  
ar atendimento aos pais, alunos, professores e aos demais que apóiam a educação; 

garantir orientação e esclarecimentos aos familiares dos alunos com relação ao seu desempenho; 
garantir participação em trabalhos de equipe;  

campanhas;  
garantir a atualização profissional, através de participação em programas específicos e da produção 

trabalhar com a (in) disciplina na Instituição Escolar;  
executar diagnóstico psicopedagógico;  
executar avaliação psicopedagógica;  
executar tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

COORDENADOR DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

uxiliar na avaliação da qualidade de ensino do corpo discente; 
uxiliar no acompanhamento da aplicação da Avaliação de Desempenho dos servidores lotados na 

olaborar com a proposição de estratégias que garantam nas escolas o acesso e a permanência aos 

uxiliar o planejamento e controle do desenvolvimento do ensino, visando à melhoria dos resultados 
avaliações internas e externas; 

uxiliar o monitoramento da escrituração escolar das unidades escolares; 
olaborar propondo mudanças na qualidade do ensino tendo como base o resultado das avaliações 

rientação dos diretores na implantação, execução dos programas do MEC;
a direção e supervisão pedagógica na elaboração e execução da proposta pedagógica e 

o monitoramento através da direção e supervisão pedagógica do cumprimento dos dias letivos 
e horas aulas estabelecidas em cada nível de ensino; 

propostas de intervenção pedagógica, quando se fizer necessária, buscando sempre 
da qualidade do ensino; 

companhar e incentivar ações para o crescimento do IDEB na rede municipal;
ropor estratégias para promover a integração família-escola-comunidade; 
xecutar atividades correlatas determinadas pelo superior imediato 

xecutar sob supervisão superior o funcionamento da biblioteca escolar, incluindo, entre 

uxiliar na promoção das atividades de apoio à educação formal e não formal.  

contribuir para a eficácia das atividades na área de educação, mediante a aplicação de 
científicos para a consecução dos serviços, numa abordagem interdisciplinar 

ar atendimento aos pais, alunos, professores e aos demais que apóiam a educação;  
garantir orientação e esclarecimentos aos familiares dos alunos com relação ao seu desempenho;  

garantir a atualização profissional, através de participação em programas específicos e da produção 

Desempenho dos servidores lotados na 

olaborar com a proposição de estratégias que garantam nas escolas o acesso e a permanência aos 

ando à melhoria dos resultados 

olaborar propondo mudanças na qualidade do ensino tendo como base o resultado das avaliações 

rientação dos diretores na implantação, execução dos programas do MEC; 
a direção e supervisão pedagógica na elaboração e execução da proposta pedagógica e 

o monitoramento através da direção e supervisão pedagógica do cumprimento dos dias letivos 

propostas de intervenção pedagógica, quando se fizer necessária, buscando sempre 

companhar e incentivar ações para o crescimento do IDEB na rede municipal; 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2015

SECRETARIA :  
PERÍODO DE IN

Nº 0001 

NOME:  

EMAIL: 

DATA DE NASC.: ____/____/____ 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: 

TEL.: 

RG: 

APOSENTADO:   (   ) SIM      (   ) NÃO                         DATA DA APOSENTADORIA: 

ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL/ ESCOLARIDADE:

FUNÇÃO 
(    ) Auxiliar de Biblioteca 

(    ) Auxiliar de Creche 

(    ) Auxiliar de Secretaria 

(    ) Inspetor de Alunos 

(    ) Servente Geral 

(    ) Vigia 

(    )Professor I 

(    )Professor II – Ed. Física 

(    )Professor II – Geografia 

(   )Professor II - Ciências 

(    )Professor II – História 

(    )Professor II – Matemática 

(    )Professor II – Língua Portuguesa 

(    )Professor II – Turismo 

(    )Professor II – Ensino Religioso 

(    )Supervisor Pedagógico 

(   ) Psicopedagogo 

1. Tempo de Serviço prestado junto aos Órgãos da 

de Ed. Infantil,  conveniadas com o município de São Lourenço, no cargo pleiteado: ________________________________________

2. Tempo de Serviço Prestado em outros Órgãos da 

3. Formação escolar superior à mínima exigida e relacionada ao cargo pleiteado: _________________________________________

ATENÇÃO: Não será computado o tempo do servidor 

Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do requerente, ficando anulada sua inscrição em caso de

 não veracidade das informações. 

A apresentação da documentação será aceita somente no ato da inscrição

Ciente que os contratos serão regidos pela Lei Municipal 2.945 de 18/12/2009 e Decreto Municipal  5015 de 13/12/2013

_______________________________________________________________________________________________

ROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
                        ANEXO III 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2015 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 08 A 10/12/2015 - DAS 13h às 17h 

DADOS PESSOAIS 

    

SEXO: (     ) FEMININO           (    ) MASCULINO

CIDADE:  

CEL.: 

CPF: 

APOSENTADO:   (   ) SIM      (   ) NÃO                         DATA DA APOSENTADORIA: ____/____/____ 

ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL/ ESCOLARIDADE: 

CARGO DE INSCRIÇÃO 

  HABILITAÇÃO MÍNIMA
ENSINO MÉDIO 

CURSO NORMAL MÉDIO 

ENSINO MÉDIO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

ELEMENTAR 

ELEMENTAR 

CURSO SUP.PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR 

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO
CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA  COM HABILITAÇÃO EM SUPERVISÃO 
OU 
 LIC. PLENA COM PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR OU SUP. 
ESCOLAR 
CURSO SUPERIOR EM PEDAGOAGIA OU PSICOLOGIA COM PÓS
GRADUAÇÃO 

EM PSICOPEDAGOGIA 

1. Tempo de Serviço prestado junto aos Órgãos da Administração direta, indireta ou  Entidades filantrópicas sem fins lucrativos 

de Ed. Infantil,  conveniadas com o município de São Lourenço, no cargo pleiteado: ________________________________________

2. Tempo de Serviço Prestado em outros Órgãos da Administração Pública, no cargo pleiteado: _____________________________

3. Formação escolar superior à mínima exigida e relacionada ao cargo pleiteado: _________________________________________

ATENÇÃO: Não será computado o tempo do servidor público municipal efetivo e/ou aposentado para o processo seletivo

 Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do requerente, ficando anulada sua inscrição em caso de

documentação será aceita somente no ato da inscrição 

Ciente que os contratos serão regidos pela Lei Municipal 2.945 de 18/12/2009 e Decreto Municipal  5015 de 13/12/2013

_______________________________________________________________________________________________

Assinatura 

        

SEXO: (     ) FEMININO           (    ) MASCULINO 

Nº 

UF: 
TEL. 
RECADO: 

HABILITAÇÃO MÍNIMA         

CURSO SUP.PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR  

EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO 

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO 

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO 

SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO 

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO 

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO 

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO 

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA NA ÁREA DE HABILITAÇÃO 
CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA  COM HABILITAÇÃO EM SUPERVISÃO 

GRADUAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR OU SUP. 

CURSO SUPERIOR EM PEDAGOAGIA OU PSICOLOGIA COM PÓS-

Administração direta, indireta ou  Entidades filantrópicas sem fins lucrativos  

de Ed. Infantil,  conveniadas com o município de São Lourenço, no cargo pleiteado: ________________________________________ 

Administração Pública, no cargo pleiteado: _____________________________ 

3. Formação escolar superior à mínima exigida e relacionada ao cargo pleiteado: _________________________________________ 

 
público municipal efetivo e/ou aposentado para o processo seletivo 

 
 

Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do requerente, ficando anulada sua inscrição em caso de 
 
 
 
 

Ciente que os contratos serão regidos pela Lei Municipal 2.945 de 18/12/2009 e Decreto Municipal  5015 de 13/12/2013 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

São Lourenço, ______de Dezembro de 2015. 
 
   
 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2015 
 

Nº 0001  
Nome: ____________________________________________________Função:  

 
Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do requerente, ficando anulada sua inscrição em caso de 

 
 não veracidade das informações. 

 
A apresentação da documentação será aceita somente no ato da inscrição 

 
 

Ciente que os contratos serão regidos pela Lei Municipal 2.945 de 18/12/2009 e Decreto Municipal  5015 de 13/12/2013 
 
 

Divulgação do Resultado Preliminar: 16 de Dezembro de 2015 
 

Período de Recurso: 17 e 18 de Dezembro de 2015 
 

Divulgação do Resultado Final: 22 de Dezembro de 2015 
 
 
 


