
 

 

                                            

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATO 

TEMPORÁRIO  N° 001/2017 

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o 

artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, Lei 1211/2009 Art. 78 

parágrafo 1º modificada pela Lei 1498/2013 e demais legislações pertinentes, torna público e oficial a 

realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS), visando à seleção de pessoal para contratação 

por tempo determinado em substituição de professores da Educação Básica, Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil, Apoio Administrativo Educacional (limpeza, nutrição escolar- 

merendeira, vigia e monitor de transporte escolar), Técnico Administrativo Educacional, 

Instrutor Técnico de artes, Instrutor Técnico de Desporto e Operador de Veículos  e máquina I 

(motorista para transporte escolar) para o ano letivo de 2017 sob Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS), para atender necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer pelas disposições regulamentares contidas no 

presente Edital e seus anexos. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. O presente Edital de Processo Seletivo Simplificado contém as normas, rotinas e procedimentos 

para a contratação temporária de profissionais para atuarem nas Unidades Educacionais e demais 

setores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto e Lazer conforme cadastro de reserva 

em complementação ao Processo Seletivo Nº 002/2014 em vigência, para o preenchimento de vagas 

e/ou em substituição que surgirem, durante o ano de 2017. 

1.2. O presente Processo Seletivo Simplificado (PSS) será coordenado e fiscalizado pela Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo Simplificado a ser nomeada e publicada por portaria. 

1.3. Este PSS consistirá em análise objetiva de critérios que contemplem fatores considerados 

necessários para o desempenho da função, tais como: titulação, formação continuada e experiência 

dos candidatos, a partir de sistema de pontuação atribuída a cada critério, conforme disposto no 

ANEXO I deste Edital. 

1.4.  O Edital estará disponível nas páginas dos endereços eletrônicos: www.jaciara.mt.gov.br sendo 

de responsabilidade exclusiva do candidato à obtenção desse material e também será disponibilizado 
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para cópia na sede da Prefeitura Municipal de Jaciara – MT e na Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Lazer, localizado à Rua Itararé, Nº 1353. 

1.4.1. O processo seletivo simplificado será regido por este Edital, seus Anexos e posteriores 

retificações e/ou complementações, caso existam, e sua execução caberá à Comissão Organizadora 

do Processo Seletivo Simplificado, constituída pela Portaria. 

1.5. Para participar do Processo Seletivo Simplificado, o candidato deve: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

b) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da sua contratação. 

1.6 A participação dos candidatos no PSS serão para cadastro de reserva, portanto não implica 

obrigatoriedade de sua contratação, ocorrendo apenas a expectativa de contratação, ficando reservado 

à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, com direito de proceder às 

contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço público, obedecendo 

rigorosamente a ordem de classificação final e dentro do prazo de validade deste Edital, neste caso 

para o ano de 2017. 

1.7 Será de responsabilidade única e exclusiva do candidato o acompanhamento de datas, locais e 

horários para realização de todos os atos do presente PSS, inclusive suas alterações. 

1.8 As datas de atividades do PSS constantes neste Edital, conforme ANEXO Nº II poderão sofrer 

alterações de acordo com as necessidades e casos fortuitos. 

1.9 Os cargos, nível de escolaridade, requisitos básicos, número de vagas, valor da remuneração, 

carga horária e características do trabalho estão nos ANEXOS I. e III deste Edital. 

1.10 O Regime Jurídico para os cargos de que trata este Edital será administrativo e o regime 

previdenciário será o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

1.11 Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

Simplificado ou pelo setor jurídico da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT. 

2. DO LOCAL E PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 A inscrição implica conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 

sobre as quais os inscritos não poderão alegar desconhecimento. 



 

 

2.2  As inscrições para participação deste Processo Seletivo Simplificado serão gratuitas e com as 

seguintes condições básicas: 

2.2.1. Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88). 

2.2.2. Estar ciente de que deverá possuir, na data da posse, a qualificação mínima exigida para o 

cargo e a documentação Prevista no subitem 8.4 deste Edital. 

2.2.3. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

2.3. Ao candidato com deficiência é assegurado o direito à inscrição de que trata este Edital, podendo 

concorrer a 10% (dez por cento) das vagas existentes e das futuras, desde que haja compatibilidade 

entre as atribuições do cargo pretendido, e o grau ou nível da deficiência, em conformidade com o 

inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal. 

2.4. O candidato com deficiência para se inscrever deverá apresentar o laudo médico emitido nos 

últimos 12 meses, atestando o tipo e o Grau ou Nível da deficiência, juntamente com o Parecer da 

Equipe Multiprofissional. 

2.4.1. O candidato com deficiência deverá dirigir-se antecipadamente à Secretaria Municipal de 

Educação, e apresentar-se a Equipe Multiprofissional para entrevista avaliativa antes de realizar a sua 

inscrição. 

2.4.2. A Equipe Multiprofissional emitirá parecer final e determinará se o grau de deficiência 

capacita o candidato para o exercício das funções e/ou cargo a qual pretende se inscrever; 

2.4.3. O candidato com deficiência só poderá realizar a sua inscrição de posse do Parecer compatível 

emitido pela Equipe Multiprofissional; 

 2.5. As inscrições deverão ser efetuadas no Núcleo Tecnológico Municipal-NTM, localizada na Rua 

Jurucê - Centro, Jaciara-MT, no período de 24 de abril à  05 de maio de 2017, munidos dos 

seguintes documentos: 

I- O candidato deverá comparecer no local e horário indicado no item anterior com originais 

e cópias da cédula de identidade, CPF, documentos que comprovem sua titulação, cursos 

de formação e experiência profissional; 

II- Todos os documentos elencados no item anterior deverão ser conferidos com o original 

pelos membros da equipe responsável por receber as inscrições; 



 

 

III- O candidato poderá fazer opção por apenas uma habilitação e um cargo, caso ocorra 

duplicidade de inscrição será considerada como válida a última; 

IV-  Uma vez efetuada a inscrição, não serão permitidas alterações na ficha de inscrição, 

disponibilizada no local e horário constantes no item 2.2 e subitens destes; 

V- Os dados constantes nas inscrições serão de responsabilidade exclusiva do candidato, que 

não poderá alegar erros ou falhas de sua parte, ficando ainda submetido às sanções cíveis 

e penais, conforme disposto em Lei; 

VI- Somente serão aceitas as inscrições em que a formação do candidato seja compatível com 

o cargo; 

VII-   A qualquer tempo poderão ser anulados os atos de inscrição, contagem de pontos ou 

contratação do candidato, caso seja confirmada a falsidade em qualquer declaração e/ou 

irregularidade quanto às informações apresentadas; 

VIII-   Será publicada a Relação Geral de Inscritos no dia 15/05/2017, no mural da Secretaria 

Municipal de Educação, situada na Rua Itararé Nº 1353 – Centro, bem como, no mural da 

Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura Municipal, www.jaciara.mt.gov.br . 

 

3. DOS CARGOS, DAS FUNÇÕES, DA JORNADA DE TRABALHO, DO SUBSÍDIO E 

REGIME JURÍDICO 

 

3.1. A jornada de trabalho para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, Apoio 

Administrativo Educacional, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Instrutor Técnico será de 30 

horas semanais. 

3.2. A jornada de trabalho para o cargo de professor será no mínimo de 10h e no máximo de 24h 

semanais. 

3.3 Para o cargo de professor da Educação Infantil e Docente do Ensino Fundamental dos anos 

iniciais o candidato deverá ser Licenciado em Pedagogia ou Normal Superior e para os Anos finais 

do Ensino Fundamental Licenciatura Plena, com habilitação na área de atuação. 

3.3 Para atuar na Função de Técnico Administrativo Educacional o candidato deverá ter Ensino 

Médio Completo com conhecimento comprovado em Informática Básica;  

3.4 Para atuar na Função de Instrutor Técnico de Artes (Cultura: artes, dança, coral, músico e 

literatura infanto juvenil), o candidato deverá ter Ensino Médio Completo com habilidades para 
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desempenhar a função através de declaração;  

3.5 Para atuar como Instrutor Técnico da DECEL o candidato deverá ser licenciado ou bacharel em 

Educação Física; 

3.6. Para atuar na Função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil o candidato deverá ter Ensino 

Médio Completo;  

3.7. Para atuar na Função de Apoio Administrativo Educacional o candidato deverá ter Ensino 

Fundamental incompleto ou completo. 

3.7.1 Para atuar na Função de Apoio Administrativo Educacional na Cozinha Única o candidato 

deverá ter conhecimento e ou experiência em Cozinha Industrial, com comprovação trabalhista e/ou 

declaração.  

3.8. Para atuar na Função de Operador de Veículos  e máquina I (motorista para transporte escolar) o 

candidato deverá ter experiências com transporte de pessoas para o destino estabelecido, com 

conhecimento em diversos itinerários, leis de trânsito e normas de segurança. Além de Inspeciona as 

condições do veículo, analisando a parte elétrica, pneus e abastecimento. 

Possuir experiência como motorista categoria \"C\" ou \"D\". 

3.9. O subsídio do professor e técnico Administrativo Educacional, Apoio Administrativo 

Educacional, Instrutor Técnico de artes e da DECEL, contratados seguirá a tabela salarial inicial, 

conforme estabelece a Lei dos Planos de Cargos, Carreira e Salário. 

3.10. As vagas ofertadas serão em regime de cadastro de reserva e só serão efetivadas após encerrada 

a lista do processo seletivo Nº 002/2014.  

3.11. O regime jurídico para todos os cargos, de que trata este Edital, será de Contrato Administrativo 

Temporário, com início e fim de vigência, com contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. 

4. DA CONTAGEM DE PONTOS 

4.1 Para a comprovação da titulação o candidato deve apresentar Diploma emitido por Instituto de 

Ensino Superior - IES com curso autorizado ou, na falta deste, Atestado ou Certificado de Conclusão 

acompanhado do Histórico Escolar, constando a data de colação de grau, observando que o prazo de 

validade para os Atestados de Conclusão de Curso será de no máximo 02 (dois) anos, a contar da data 



 

 

de colação de grau. Não serão aceitas conclusões de módulos de pós - graduação, apenas certificados 

ou atestados de conclusão de pós-graduação ou diploma. 

4.2 No que se refere à titulação, deve- se considerar o ponto da maior titulação concluída, não sendo 

permitido selecionar dois títulos ou mais para o mesmo nível de formação. 

4.3 Para a comprovação dos cursos de formação continuada ministrados pela Secretaria Municipal de 

Educação de Jaciara ou instituição reconhecidas pelo MEC o candidato deve apresentar os 

Certificados, sendo considerados apenas dos últimos 03 (três) anos (2014 a 2016). A cada certificado 

de 40 (quarenta) horas serão atribuídos 2,0 (dois) pontos, sendo computados no máximo 10 pontos. 

4.4 Pela participação no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa serão atribuídos 1,0 (um) 

pontos por ano trabalhado (2013, 2014, 2015 e 2016). 

4.5 Para a avaliação da experiência profissional na área de atuação (Instrutor Técnico e Apoio 

Administrativo Educacional é obrigatório apresentação de declaração expedida única e 

exclusivamente pelo Órgão contratante onde o candidato atuou e deverá conter, no mínimo 

informações como: nome completo, CPF, função desempenhada e período do contrato com data de 

início e fim, bem como ser assinada por extenso pelo responsável e carimbada. 

4.5.1 A cada ano completo de trabalho será atribuído 0,10 pontos. 

4.9 A classificação final dos candidatos será gerada a partir da validação dos documentos, etapa esta 

realizada posteriormente ao recolhimento da documentação. 

4.10 Os critérios a serem analisados e pontuação atribuída estão dispostos nos ANEXOS IV, V e VI 

deste edital. 

4.11. A pontuação para efeito classificatório para o PSS comporá lista única por cargo e habilitação 

para cadastro de reserva poderão ser contratados, conforme demanda. 

4.12. Na hipótese de igualdade da pontuação final terá preferência sucessivamente o candidato que 

tiver: 

a) Maior Titulação 

b) Maior Idade 

 



 

 

4.13. O resultado preliminar classificatório deste Processo Seletivo Simplificado será disponibilizado 

no mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, situada na Rua Itararé Nº 

1353- centro, Jaciara-MT, bem como, no Mural da Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura 

Municipal, www.jaciara.mt.gov.br ., no dia 26/05/2017. 

5. DOS RECURSOS 

5.1 Caberá ao candidato que se sentir prejudicado quanto a sua inscrição ou pontuação 

realizar/solicitar recurso devidamente fundamentado preenchendo formulário constante no ANEXO 

X deste Edital e fazendo o protocolo do formulário na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Desporto e Lazer, situada na Rua Itararé Nº 1353 – Centro Jaciara-MT, para a Comissão 

Organizadora, conforme abaixo: 

a) Para recursos contra a Relação Geral de Inscritos, no dia 16/05/2017, das 07h00mim às 11h00min 

e das 13h00min às 17h00min; 

b) Para recursos contra o Resultado Classificatório, no dia 30/05/2017 a 31/05/2017 das 07h00mim 

às 17h00min. 

c) Para o resultado dos recursos do Resultado Classificatório a Comissão terá até o dia 01/06/2017 

para publicação dos pareceres. 

d) Divulgação do resultado Final Definitivo para homologação pelo Prefeito Municipal a partir do dia 

02/06/2017. 

5.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo com relação ao seu pleito e no caso de 

inconsistência ou intempestividade, será preliminarmente indeferido.  

5.3 Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos requisitos acima mencionados. 

5.4 As datas para interposição de recursos são preclusivas e comuns a todos os candidatos. 

5.5 A COPSS poderá solicitar parecer específico relativo aos recursos que forem apresentados junto 

ao jurídico da Prefeitura, caso seja necessário. 

5.6 A COPSS é soberana em suas decisões, sendo considerada última instância para julgamento dos 

recursos. 

5.7 O resultado do parecer da COPSS será publicado no site da Prefeitura Municipal, 

www.jaciara.mt.gov.br, como “DEFERIDOS” ou “INDEFERIDOS” reposicionando os candidatos na 

listagem classificatória, quando for o caso, sendo que dessa decisão não caberá novos recursos. 
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 6. DO PRAZO DE VALIDADE: 

6.1 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este edital terá validade pelo período letivo de 

2017, não podendo ser prorrogado. 

6.2 O prazo de validade dos contratos referentes ao Processo Seletivo Simplificado terá vigência pelo 

período exclusivo em que perdurar a condição que ensejou a substituição, não ultrapassando o 

período letivo de 2017. 

7. DA CONVOCAÇÃO 

7.1 Os candidatos aprovados farão parte do cadastro de reserva e conforme necessidade durante o ano 

de 2017 serão convocados e terão a atribuição conforme inscrição para cada função, para provimento 

de vagas em regime de substituição, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. 

7.2 Os candidatos à contratação temporária somente poderão efetuar um único contrato, uma vez 

encerrado o contrato ou havendo recusa em assumir a vaga disponível no momento da convocação o 

candidato não poderá mais ser convocado por este PSS, sendo excluído da lista. 

7.3 As vagas existentes para atribuição dos cargos e funções serão de acordo com as necessidades  

para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. 

7.4 A contratação ocorrerá somente nos casos em que o servidor ocupante de cargo efetivo incorrer 

nos afastamentos e concessões previstos na Lei 1211/2009 e suas alterações, bem como aqueles 

previstos no Estatuto do Servidor Público  e suas alterações, ou ainda nos casos em que não houver 

candidatos aprovados em concurso público vigente para o cargo. 

7.5 A remuneração do contratado terá como referência a hora laborada proporcional à remuneração 

correspondente a tabela remuneratória inicial da carreira, conforme Lei Especifica.  

7.6 O contrato temporário deverá ser impresso em 02 (duas) vias, assinadas pelas partes interessadas, 

sendo que a 1ª (primeira) fará parte do arquivo do Recursos Humanos e a 2ª (segunda) ficará sob a 

guarda do contratado. 

8. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 

8.1. Os candidatos classificados serão convocados para nomeação, atendendo às necessidades da 

Administração, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação, conforme necessidade durante a 

validade do Processo Seletivo Simplificado; 



 

 

8.2. Os candidatos nomeados serão lotados de acordo com a necessidade e critérios estabelecidos 

pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, a quem compete a designação do 

local de trabalho. 

8.3. Os candidatos classificados serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade 

do Processo Seletivo Simplificado e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas 

futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações na Imprensa Oficial do 

Município, ocorridas durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado; 

8.3.1. Os candidatos classificados serão convocados por Portaria publicado na Imprensa Oficial do 

Município, e facultativamente na imprensa local, a comparecerem em data, horário e local pré-

estabelecidos para tomarem posse e receberem a designação do respectivo local de trabalho; 

8.4. Para tomar posse o candidato deverá apresentar documentação no original ou fotocópia 

autenticada em cartório, que comprove o que segue abaixo: 

8.4.1. Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

8.4.2. Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88) 

8.4.3. Certidão de Casamento ou Nascimento; 

8.4.4. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso); 

8.4.5. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso); 

8.4.6. Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF/MF); 

8.4.7. Cartão do PIS/PASEP (se for o caso); 

8.4.8. Comprovante de votação das duas últimas eleições que antecederem à posse (se for o caso); 

8.4.9. Título de Eleitor; 

8.4.10. Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca do domicílio dos últimos 

cinco anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em 

julgado); 

8.4.11. Atestado de Saúde Física e Mental (Pré-Admissional) expedido pela Junta Médica Oficial 

município; 



 

 

8.4.12. 02 (duas) fotos 3x4, colorida e recente; 

8.4.13. Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, 

incluindo-se comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade; 

8.4.14. Certidão de Reservista (quando do sexo masculino); 

8.4.15. Declaração contendo endereço residencial; 

8.4.16. Comprovante de Escolaridade. Os diplomas de conclusão de cursos deverão ser expedidos por 

instituição oficial reconhecida. Será aceita certidão de conclusão de curso, com histórico escolar. 

8.4.17. Declaração negativa de acúmulo de cargo público; 

8.4.18. Declaração de Bens; 

8.4.19. Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária para exercer sua função; 

8.4.20. Os candidatos convocados farão exame médico admissional, que será realizado por uma Junta 

médica designada pelo município nos PSF’s; 

8.4.21. Lista de Exames Laboratoriais Pré - Admissionais que deverão ser providenciados e 

apresentados para análise da junta médica, sob pena de não poder tomar posse, estes exames são de 

responsabilidade do candidato. Obs.: Para todos os Cargos: Hemograma Completo; Glicose; Uréia; 

Creatinina; Acido úrico; Colesterol total e frações; Triglicerídios; Transminases (TGO, TGP); 

Sorologia para Chagas; Raio X do Torax em PA e perfil. 

8.4.22.Carteira Nacional de  Habilitação  categoria \"C\" ou \"D\". 

8.4.23. Não ter infringindo as leis que fundamentaram este Edital; 

8.5 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

8.6. O candidato que, por qualquer motivo, não se apresentar para a posse no prazo de que trata o 

subitem anterior perderá o direito à vaga, sendo convocado outro candidato aprovado, respeitando a 

ordem de classificação. 

9. DA NÃO CONTRATAÇÃO OU DA RESCISÃO CONTRATUAL: 



 

 

9.1 - Será vedada a contratação, ou terá o contrato rescindido, o candidato que: 

a) tenha tido seu contrato rescindido após Sindicância/PAD, conforme Lei Municipal 1.208/2009 nos 

últimos 02 (dois) anos; 

b) com acúmulo ilegal de cargo, emprego ou função pública, exceto os casos permitidos pelo art. 37 

da Constituição Federal, que deverá ser declarada e justificada em termo próprio; 

c) que tenha sofrido algum tipo de condenação criminal em qualquer âmbito judicial, com trânsito em 

julgado, nos últimos 05 (cinco) anos; 

d) não apresentar a documentação exigida no item 8.4 e seguintes deste Edital; 

e) servidor que encontre respondendo em qualquer âmbito judicial que tenha por objeto denúncias de 

prática de pedofilia; 

f) quando o candidato se recusar ao cumprimento da jornada de trabalho contratada ou ao local e 

horário estabelecido; 

g) Quando o contratado faltar por 03 (três) vezes, sequencial ou alternada e injustificadamente dentro 

do período do contrato; 

h) não comparecer à convocação, ou não manifestar interesse nas aulas ou vagas ofertadas; 

i) Ser penalizado nos termos da legislação pertinente (subemprego, processo de sindicância, etc.); 

j) Junção de turmas ou ajuste, de acordo com a frequência média de alunos, nas Unidades 

Educacionais; 

k) Remoção do profissional efetivo, em situações de caráter excepcional, comprovadas; 

l) Desempenho das atribuições de forma insatisfatória, comprovado com registro de evidências (Atas, 

relatórios e outros), com anuência do Conselho Deliberativo da Unidade Educacional; 

m) O candidato que tenha recebido pagamento de valores indevidos e agindo de má fé se recuse a 

fazer a devolução ao erário público, caso o candidato já tenha sido atribuído o mesmo poderá ter seu 

contrato rescindido, exceto se ele se comprometer a fazer a devolução do dinheiro assinando termo 

de compromisso. 

10- DA COMISSÃO 



 

 

10.1. Será constituída comissão específica, cuja finalidade será de realização do processo de inscrição 

e seleção dos candidatos à contratação temporária para atuar na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Desporto e Lazer, para o ano de 2017. 

10.2. A Comissão do Processo Simplificado será composta por: 

- 2 (dois)  representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer; 

-1 (um)  Diretor das escolas Municipais  

- 1(um) representante do SINTEP, sub sede Jaciara-MT 

-1(um) representante do  Recurso Humano da Prefeitura Municipal. 

- 1(um) representante do setor jurídico da Prefeitura. 

10.3. A Comissão será nomeada pelo Secretário de Educação, através de portaria, especificamente 

para este fim.  

10.4. As Comissões serão inteiramente responsáveis pela inscrição, fiscalização, acompanhamento e 

conclusão do Processo Seletivo. 

10.5. A comissão deverá assinar o formulário após a análise, verificação da autenticidade da 

documentação e registro da pontuação do candidato, ato este, que implicará concordância com os 

dados ali registrados, sendo responsabilizada pelas irregularidades no processo, caso houver. 

10.6. A conferência dos documentos e o registro da contagem de pontos serão presencial, de acordo 

com os critérios estabelecidos nos ANEXOS IV, V, VI e VII deste Edital.  

10.7. A comissão deverá solicitar ao candidato que faça a conferência dos dados do formulário 

(número de documentos, endereço, telefone, somatória dos pontos, etc.), sendo que após a 

concordância por meio da assinatura do candidato, não será possível alegar irregularidade de 

quaisquer dados pertinentes à sua inscrição. 

10.8. Ao término das inscrições, a Comissão deverá classificar todos os inscritos pela pontuação, em 

ordem decrescente e preencher a tabela, separados por cargo e/ou função. 

10.9. Os profissionais selecionados serão classificados por ordem decrescente, de acordo com a 

opção de atribuição. 



 

 

10.10. O descumprimento das normas estabelecidas neste Edital implicará na abertura de processo de 

Sindicância, junto ao Setor Jurídico da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, para apuração dos fatos 

e, constatando as irregularidades, serão aplicadas as devidas penalidades. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. O Processo Seletivo Simplificado regido por este Edital será para o ano de 2017. 

11.2. O número de vagas por cargo será em função do surgimento de novas vagas no decorrer do 

prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

11.3. Durante a vigência do Processo Seletivo Simplificado, a relação de classificados será utilizada 

como Cadastro Reserva, obedecida rigorosamente à ordem de classificação. 

11.4. Somente se abrirá novo Processo Seletivo Simplificado, antes de expirado o prazo de validade 

do presente, caso não existam candidatos aprovados e classificados para o preenchimento das vagas 

oferecidas. 

11.5 Não serão fornecidas por telefone, pessoalmente ou por meio eletrônico, informações que 

constem neste Edital. 

11.6 É vedado ao servidor contratado, na função de professor, após a distribuição das aulas, desistir 

destas e retornar para assumir outras durante o ano letivo, uma vez que a cada novo processo de 

atribuição deverá ser seguido o processo de classificação. 

11.7 Comprovada a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados ou declaração de 

tempo de serviço para comprovação de experiência falsa ou inexata, o candidato, se em fase de 

avaliação, será excluído do Processo Seletivo Simplificado - PSS ou, se contratado, terá seu contrato 

rescindido. 

11.8 As cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas e, após o término do processo, e 

decorridos 05 (cinco) anos, os documentos poderão ser incinerados, conforme estabelecido em 

legislação que trata da temporalidade dos documentos públicos. 

11.9 Ao professor em contrato temporário de substituição, será atribuído 4 horas atividade, não 

podendo exceder ao cômputo de 20 (vinte) horas/aulas, devendo estas serem cumpridas no horário de 

atendimento da unidade escolar, junto aos pares, com o devido acompanhamento do coordenador 

pedagógico. 

11.10 Somente poderá ser efetuado contrato temporário mediante a existência de vaga de substituição 

devido ao afastamento legal do titular, com exceção das funções no departamento de Cultura, que é 

conforme projeto sócio cultural onde serão encaminhados profissionais com habilidades específicas e 

em regime de vaga livre, bem como nos casos de cargos que não possuam classificados em concurso 

público. 



 

 

11.11. O Resultado Final previsto para ser divulgado, publicado e homologado no dia 23/05/2017, 

nos locais estabelecidos neste Edital. 

11.12. Ao Secretário Municipal de Educação e Comissão do Processo Seletivo Simplificado caberá a 

responsabilidade pela condução e execução do processo de atribuição, e deverá adotar os 

procedimentos e critérios estabelecidos neste Edital. 

11.13. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - QUADRO DE CARGOS, VAGAS, ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA, 

CARGA HORÁRIA SEMANAL E VENCIMENTO; 

 

b) ANEXO II - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO;  

c) ANEXO III – DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS; 

d) ANEXO IV – FICHA DE CONTAGEM DE PONTO PARA PROFESSORES E 

INSTRUTOR TÉCNICO DA DECEL; 

 

e) ANEXO V FICHA DE CONTAGEM DE PONTOS P/ ATRIBUIÇÃO DO REGIME/JORNADA 

DE TRABALHO PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E ADI, APOIO 

ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL; 

 

f) ANEXO VI -FICHA DE CONTAGEM DE PONTOS P/ ATRIBUIÇÃO DO REGIME/JORNADA 

DE TRABALHO PARA OS INSTRUTORES TÉCNICOS DE ARTE (CULTURA)  

g) ANEXO VII – RELAÇÃO DE TÍTULOS  

 

h) ANEXO VIII – MODELO DE PROCURAÇÃO  

 

I) ANEXO IX – REQUERIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 

J) ANEXO X-  MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

11.14.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  

 

REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

Jaciara/MT, 10 de abril de 2017. 

  

  

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT 



 

 

 

 

 

ANEXO Nº I 

 

 

ANEXO I 

CARGOS, VAGAS, ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA, CARGA HORÁRIA SEMANAL E 

VENCIMENTO 

 

Cargo Escolaridade Vagas 
Cadastro 

Reserva 
PNE 

Total 

de 

Vagas 

Carga 

Horária 

Semana

l 

Salário 

(R$) 

Apoio 

Administrativo 

Educacional  

Ensino 

Fundamental 

completo ou 

cursando 

CR CR  CR 30 horas 937,00 

Técnico 

Administrativo 

Educacional 

Ensino Médio 

Completo 
CR CR  CR 30 horas 1.266,63 

Instrutor técnico de 

Artes.   

Ensino Médio 

Completo ou 

cursando 

CR CR  CR 30 horas 

 

1.244,59 

Instrutor Técnico da 

DECEL 

Superior 

Específico de 

Educação Física 

CR CR  CR 30 horas 

 

1.734,37 

Auxiliar 

Desenvolvimento 

Infantil 

(Classe A – Nível 1) 

Ensino Médio 

completo. 
CR CR  CR 30 horas 

 

1.266,63 

Professor Ciências 

Biológicas ou 

Ciência da Natureza 

(Classe B – Nível 1) 

Superior 

Específico de 

Ciências 

Biológicas. 

CR CR  CR 24 horas  1.962,70 

Professor Geografia 

(Classe B – Nível 1) 

Superior 

Específico de 

Geografia. 

CR CR  CR 24 horas 

 

1.962,70 

Professor História 

(Classe B – Nível 1) 

Superior 

Específico de 

História. 

CR CR  CR 24 horas 

 

1.962,70 

Professor Letras 

(Classe B – Nível 1) 

Superior 

Específico de 

Letras. 

CR CR  CR 24 horas 

 

1.962,70 

Professor 

Matemática (Classe 

B – Nível 1) 

Superior 

Específico de 

Matemática. 

CR CR  CR 24 horas 

 

1.962,70 



 

 

Professor Pedagogia 

ou Normal Superior 

(Classe B – Nível 1) 

Superior 

Específico de 

Pedagogia ou 

Normal Superior. 

CR CR  CR 24 horas 

 

1.962,70 

Professor de 

Educação Física 

(Classe B – Nível 1) 

Superior 

Específico de 

Educação Física. 

CR CR  CR 24 horas 

 

1.962,70 

Operador de 
Veículos  e 
máquina I 
(motorista para 
transporte 
escolar) 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto, com 

Carteira 

Nacional de 

Habilitação na 

categoria “D”. 

CR CR  CR 44 horas 

 

1.106,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Data 

 

Horário Atividade Local 

12/04/2017 14h 
Publicação do Resumo e Edital de 

Processo Seletivo 

Quadro avisos da  

Prefeitura e no 

site: 

www.jaciara.mt.gov.br, 

www.amm.org.br. 

24/04/2017  

a  

05/05/ 2017 

07h as 11h 

E 

13h as 17h 

Período de Inscrições dos candidatos 

ao Processo Seletivo 

NTM- Núcleo 

Tecnológico Municipal  

15/05/2017 17h00min Divulgação da relação de inscrições 

Mural da Smec e no 

Mural da Prefeitura e  

no 

site: 

www.jaciara.mt.gov.br, 

www.amm.org.br. 

16/05/2017 

07h as 11h 

E 

13h as 17h 

Prazo para recursos contra relação de 

inscritos 

Secretaria Municipal de 

Educação 

 

17/05/2017 

 

17h00min Divulgação das análises dos recursos www.jaciara.mt.gov.br 

18/05/2017 17h00min 
Divulgação da relação final dos 

inscritos 

Mural da Smec e no 

Mural da Prefeitura e  

no 

site: 

www.jaciara.mt.gov.br, 

www.amm.org.br. 

26/05/2017 17h00min 
Divulgação do resultado 

classificatório 

Mural da Smec e no 

Mural da Prefeitura e  

no 

site: 

www.jaciara.mt.gov.br, 

www.amm.org.br. 

30/05/2017 e 

31/05/2017  

07h00mim às 

17h00min 

Prazo dos recursos sobre o resultado 

classificatório  

Secretaria Municipal de 

Educação 

01/06/2017 17h00min 
Divulgação da Análises dos recursos 

sobre o resultado classificatório. 
www.jaciara.mt.gov.br 

02/06/2017 16h30min 

Divulgação do Resultado Final 

Definitivo para homologação pelo 

Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal e 

no 

site: 

www.jaciara.mt.gov.br, 

www.amm.org.br. 

 

http://www.jaciara.mt.gov.br/
http://www.jaciara.mt.gov.br/


 

 

ANEXO III 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

Auxiliar de Desenvolvimento 

Infantil 

Auxiliar os professores em sala; acompanhar os alunos nas suas 

atividades; participar da elaboração dos projetos e propostas 

educacionais; utilizar recursos e metodologias disponíveis para 

atingir os objetivos educacionais; acompanhar e orientar na 

alimentação das crianças e zelar pela sua qualidade; executar 

atividades de orientação infantil; executar atividades diárias de 

recreação com as crianças e trabalhos educacionais de artes; 

orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal; 

vigiar e manter boa convivência das crianças sob sua 

responsabilidade; acompanhar as crianças em passeios, visitas e 

festividades; auxiliar a criança a desenvolver a coordenação 

motora levando-a até sua independência para realizar tarefas 

simples de acordo com a faixa etária; comunicar a seus pares as 

ocorrências do dia, qualquer incidente ou dificuldades 

ocorridas; incentivar a autonomia das crianças; ensinar a 

criança a conviver com as outras e com o ambiente; auxiliar no 

desenvolvimento de sua curiosidade, imaginação e capacidade 

de expressão; cuidar do desenvolvimento emocional das 

crianças e executar tarefas afins. 

Professor de Pedagogia, 

Matemática, Ciências 

Biológicas e Ciência da 

Natureza, Geografia, História 

e Letras 

São atribuições específicas do Profissional da Educação na 

atividade de docência: participar da formulação de políticas 

educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público de 

Educação Básica; elaborar planos, programas e projetos 

educacionais no âmbito específico de sua atuação; participar da 

elaboração do Plano Político-Pedagógico; desenvolver a 

regência efetiva; controlar e avaliar o rendimento escolar, de 

forma parcial semestralmente, e relatório anual no final da 

etapa; executar tarefa de recuperação de alunos; participar de 

reunião de trabalho; elaborar procedimentos objetivando o 

encaminhamento dos alunos para o assessoramento pedagógico 

na unidade escolar; desenvolver pesquisa educacional; e, 

participar de ações administrativas e das interações educativas 

com a comunidade. 

Técnico Administrativo 

Educacional  

 

São atribuições específicas do Profissional da Educação na 

atividade de Técnico Administrativo Educacional: 

a) responsabilizar-se pelo planejamento, organização, 

coordenação, controle e avaliação de todas as atividades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pertinentes à secretaria escolar e sua execução; 

b) participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Escolar; 

c) participar da programação das atividades da secretaria, 

mantendo-a articulada com as demais programações da escola; 

d) orientar e controlar as atividades de registro e escrituração de 

livros, assegurando o cumprimento de normas e prazos relativos 

ao processamento de dados determinados pelos órgãos 

competentes; 

e) verificar a regularidade da documentação referente à 

matrícula, adaptação e transferência de alunos, encaminhando 

os casos especiais à deliberação do diretor; 

f) providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos 

competentes de 

 dados e informações educacionais; 

g) preparar a escala de férias e gozo de licença dos servidores 

da escola submetendo à deliberação do Conselho Deliberativo 

da Comunidade Escolar; 

h) elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados 

e instruções relativas às atividades; 

i) elaborar atas, boletins, relatórios das atividades da secretaria 

e colaborar na elaboração do relatório anual da escola; 

j) cumprir e fazer cumprir as determinações do diretor, do 

Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e dos órgãos 

competentes; 

k) facilitar e prestar todas as solicitações aos representantes da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do Conselho 

Municipal de Educação sobre o exame de livros, escrituração e 

documentação relativa à vida escolar dos alunos e vida 

funcional dos servidores, fornecendo-lhes todos os elementos 

que necessitarem para seus relatórios nos prazos devidos; 

l) redigir as correspondências oficiais da escola, 

responsabilizando-se pelo protocolo de documentos e 

arquivamento de papéis diversos; 

m) dialogar com o diretor sobre assunto que diga respeito à 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico em Multimeios 

didáticos  

melhoria do andamento de seu serviço; 

n) não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço da 

secretaria; 

o) tomar as providências necessárias para manter a atualização 

dos serviços pertinentes ao estabelecimento, inclusive serviços 

de planejamento, orçamento e finanças da escola; 

p) responsabilizar-se pelo almoxarifado e pela guarda e controle 

dos materiais e equipamentos utilizados na prática de esportes 

escolares e outros; 

q) tabular os dados dos rendimentos escolares, e realizar 

estatísticas em conformidade ao processo de recuperação e no 

final de cada ano letivo; 

r) organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos 

tais como: mimeógrafo, videocassete, s) televisor, projetor de 

slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retro projetor; 

s) operacionalizar outros recursos didáticos de uso especial, 

atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas 

bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências. 

Técnico em Multimeios Didáticos NTM 

Composto de atribuições inerentes às atividades de organização 

e 

dinamização de uso das bibliotecas, manuseio de equipamentos 

elétrico eletrônicos, bem como de outros recursos didáticos e 

conhecimentos na área específica de informática. 

Apoio Administrativo 

Educacional  

II. Apoio Administrativo Educacional: 

e) perfil para serviços de nutrição escolar, com atividades 

de preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a 

limpeza e a organização do local, dos materiais e dos 

equipamentos necessários ao refeitório e à cozinha, manter a 

higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na 

preparação da merenda e das demais refeições; 

b) perfil para serviços de manutenção de infra-estrutura, com 

atividades principais de limpeza e higienização das unidades 

escolares, de execução de pequenos reparos elétricos, 

hidráulicos, sanitários e de alvenaria, de execução da limpeza 



 

 

das áreas externas incluindo serviços de jardinagem das escolas; 

c) perfil para serviços de transporte, com atividades de conduzir 

veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura de acordo com as disposições contidas no Código de 

Trânsito Brasileiro, de manter os veículos sob sua 

responsabilidade em condições adequadas de uso e, de detectar, 

registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos 

mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o 

veículo durante o uso, visando à segurança dos passageiros e à 

manutenção do seu instrumento de trabalho; 

d) perfil para serviços de vigilância, com atribuições de fazer a 

vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e 

órgão central, de comunicar ao diretor da unidade escolar todas 

as situações de risco à integridade física das pessoas e do 

patrimônio público; 

e) perfil para serviços de segurança, com atividades de prevenir 

os alunos e os profissionais da educação de possíveis situações 

perigosas dentro das unidades escolares; de controlar a entrada 

e saída de pessoas junto às unidades escolares; de detectar, 

registrar e relatar à direção da unidade escolar e/ou à chefia 

imediata, possível situações de riscos à integridade física das 

pessoas e à integridades dos bens públicos sob sua 

responsabilidade 

Instrutor Técnico de Artes ( 

Cultura)  

Compreende as atribuições desta área que se destinam a 

instrução às artes; Compreende os cargos que se destinam a 

orientar os alunos de cursos oferecidos pela Prefeitura na 

aprendizagem de práticas produtivas para habilitá-los ao 

desempenho de uma ocupação junto ao mercado de trabalho; 

Desenvolver atividades ocupacionais, tais como artesanato, 

marcenaria, tapeçaria, corte e costura, tricô, crochê, confeitaria 

e horticultura dentre outros; Providenciar a preparação do local 

de trabalho, bem como verificar as condições e o estado de 

conservação de materiais, ferramentas, instrumentos e máquinas 

a serem utilizados, para assegurar a correta execução de tarefas 

e operações programadas; Desempenhar outras funções 

correlatas. Desenvolver habilidades musicais e de dança, com 

objetivo de valorizar a cultura local e regional; 

Instrutor Técnico da DECEL  
São atribuições específicas do Instrutor Técnico da DECEL: 

 Compreende o cargo a ensinar técnicas desportivas; realizar 

treinamentos especializados com atletas de diferentes 



 

 

modalidades de esportes; instruem acerca dos princípios e 

regras inerentes a cada um deles; acompanham e supervisionam 

as práticas desportivas; 

promove atividades recreativas diversificadas, visando ao 

entretenimento, à integração social, desenvolvimento pessoal e 

iniciando-os nos esportes; elabora e coordena projetos e 

executam atividades recreativas; desenvolver e aplicar testes 

funcionais, adequando o treinamento a estes resultados; 

desenvolver capacidades cognitivas, qualidades físicas, 

motoras, técnicas e táticas; implementar treinamento técnico, 

tático e físico; orientar sobre 

as regras desportivas; corrigir erros táticos e técnicos; orientar 

aspectos disciplinares, táticos; técnicos e aspectos 

comportamentais, sociais, morais e éticos; aplicar exercícios 

corretivos de natureza técnico e tática; aplicar atividades 

recreativas de desenvolvimento técnico, tático e físico; analisar 

as condições de competição; treinar atletas para objetivos 

fixados; intervir com ações táticas e técnicas na competição; 

orientar o comportamento do atleta na competição; avaliar o 

comportamento dos atletas na competição; coletar dados 

estatísticos da competição; utilizar meios de comunicação; 

elaborar relatórios técnicos periódicos; zelar pelo patrimônio 

sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, 

utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da 

execução dos serviços; participar de programa de treinamento, 

quando convocado; executar outras 

tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo. 

Operador de 

Veículos  e máquina I 

(motorista para transporte 

escolar) 

Compreende o cargo a que se destina a Conduzir veículos 

automotores destinados a transporte de passageiros escolares, 

recolher o veículo a garagem e ao local destinado quando 

concluída a jornada do dia, comunicar qualquer defeito por 

ventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de 

funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela 

conservação do veículo que lhe for entregue, encarregar-se do 

transporte e entrega de correspondências e ou de carga que lhe 

for confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água 

e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas 

faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção, providenciar 

a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e 

nível de água da bateria, bem como a calibração dos pneus; 

executar outras atividades compatíveis com as especificadas, 

conforme as necessidades do Município, inclusive em caráter 

eventual por motivo de avaria no equipamento, e/ou mau 

tempo, auxiliar nos serviços de ordem geral; zelar pelo 

patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança 

individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 

apropriados, quando da execução dos serviços; participar de 

programa de treinamento, quando convocado; executar outras 

tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo. 



 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

FICHA DE CONTAGEM DE PONTO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E /OU AULAS 

DOS PROFESSORES E INSTRUTOR TÉCNICO DA DECEL 

Dados Pessoais: 

Nome  (a):_____________________________________________________ 

Data de Nasc: ____/______/_________ 

Endereço:_________________________________________ Nº __________________ 

Bairro: _______________________________Cidade____________________________ 

Telef: Res:___________________  Cel:______________________________________ 

RG:________________ UF:____ Dt Exp: _________CPF________________________                                                                                             

 

Habilitação:______________________________________________________________ 

Formação ____________________________________________________________ 

2.Situação Funcional 3. Jornada Semanal de Trabalho  

(  ) contrato temporário (  )Regime de Trabalho de 24(vinte e quatro) horas  

4. Número de pontos obtidos pelo professor: 

CRITÉRIOS INDICADORES Pontos 

 I  DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO (considerar a maior titulação)  

 Pós Graduação Doutorado 25.0  

  Mestrado 20.0  

  Especialização 15.0  

 Licenciatura Licenciatura Plena 10.0  

IV ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA   

A Cursos de formação realizados a partir de 2014. No máximo 10 

pontos 

 



 

 

B PNAIC (PACTO) 1,0 por ano 

trabalhado 

 

C Artigos publicados em Revistas Científicas referentes 

ao ano em exercício 2016; 

1,0  

D Participação como ministrante  em Seminários, 

Fóruns, Conferências, Simpósios e Ciclo de 

Palestras, na área da Educação, com Declaração 

específica no ano de 2016. 

1,0  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS 

V EM CASO DE EMPATE:   

A Maior graduação   

B Maior idade     

 

______________________                             ________________________________ 

            Assinatura                                                     Responsável pela atribuição 

 

 

DATA:______DE ABRIL DE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO V 

FICHA DE CONTAGEM DE PONTOS P/ ATRIBUIÇÃO DO REGIME/JORNADA DE 

TRABALHO PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E AUXILIAR DE 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL, APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E 

OPERADOR DE VEÍCULOS (MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR) PARA O ANO 

DE 2017. 

1.Dados Pessoais: 

Nome __________________________________________________________ 

Nasc:_____/____/______  

End:__________________________________________nº______ 

Bairro:____________________________________Cidade__________________________

__ 

Telef: 

Res:_______________________Cel:________________________________________ 

Email_____________________________________________________________________

__ 

RG:______________________Exp:________UF:_____CPF:________________________

__ 

Escola:____________________________________________________________________

___ 

Área de atuação: Cargo/função: 

(   )  Técnico Administrativo Educacional; 

(   ) Apoio Administrativo Educacional 

(   ) ADI – auxiliar de desenvolvimento infantil 

2.Número de pontos obtidos pelo candidato: 

CRITÉRIOS INDICADORES PONTOS 

I - DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO (considerar a maior titulação) 

 Especialização Especialização 15.0  

 Licenciatura Licenciatura Plena 10.0  

 Licenciatura Estar cursando o 5º semestre 5,0  

 Ensino Médio Nível Médio 2,0 

 

 

 Ensino Médio Profissionalizante completo 

(profuncionário, magistério e 

proinfantil) 

4,0  

 Ensino Médio Estar cursando o 

profuncionário. 
3.0  

 Ensino Fundamental Completo 2.0  

 Ensino Fundamental Incompleto 1.0  

II – DO TEMPO DE SERVIÇO E PARTICIPAÇÃO 

A  No caso de nutricição escolar para cada ano de 

serviço na função (mediante declaração)  
0,5  



 

 

B Curso de formação na área especifica realizado a 

partir de 2012. 
Máximo  

10 pontos 

 

 

TOTAL DE PONTOS  

V EM CASO DE EMPATE:   

A Maior graduação   

B Maior idade   

 

______________________                             ________________________________ 

            Assinatura                                                     Responsável pela atribuição 

 

 

DATA:______DE ABRIL DE 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

FICHA DE CONTAGEM DE PONTOS P/ ATRIBUIÇÃO DO REGIME/JORNADA DE 

TRABALHO PARA OS INSTRUTORES TÉCNICOS DE ARTE (CULTURA) PARA O ANO DE 

2017 

1. Dados Pessoais: 

Nome (a)__________________________________________________________ 

Nasc:_____/____/______  

End:__________________________________________nº______ 

Bairro:____________________________________Cidade__________________________

__ 

Telef: 

Res:_______________________Cel:________________________________________ 

Email_____________________________________________________________________

__ 

RG:______________________Exp:________UF:_____CPF:________________________

__ 

Escola:____________________________________________________________________

___ 

Área de atuação: Cargo/função: 

(   ) Instrutor  Técnico de Artes – música/coral; 

(   ) ) Instrutor  Técnico de Artes – dança 

(   ) ) Instrutor  Técnico de Artes – fanfarra 

(  ) ) Instrutor  Técnico de Artes – artesanato  

2.Número de pontos obtidos pelo candidato: 

CRITÉRIOS INDICADORES PONTOS 

I - DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO (considerar a maior titulação) 

 Especialização Especialização 15.0  

 Licenciatura Licenciatura Plena 10.0  

 Licenciatura Estar cursando o 5º semestre 5,0  

 Ensino Médio Nível Médio 2,0 

 

 

 Ensino Médio Profissionalizante completo 

(profuncionário, magistério e 

proinfantil) 

4,0  

 Ensino Médio Estar cursando o 

profuncionário. 

3.0  

 Ensino Fundamental Completo 2.0  



 

 

 Ensino Fundamental Incompleto 1.0  

II – DO TEMPO DE SERVIÇO E PARTICIPAÇÃO 

A  Por cada ano de serviço na função (mediante 

declaração)  

0,5  

B Curso de formação na área especifica realizado a 

partir de 2012. 

Máximo  

10 pontos 

 

 

TOTAL DE PONTOS  

V EM CASO DE EMPATE:   

A Maior graduação   

B Maior idade   

 

______________________                             ________________________________ 

            Assinatura                                                     Responsável pela atribuição 

 

 

DATA:______DE ABRIL DE 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VII 

RELAÇÃO DE TÍTULOS 

 

Cargo: ___________________________________________ Nº da inscrição: _________________ 

 

Nome do candidato: 

_________________________________________________________________________________

_________ 

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 

 

Observação: Preencher em letra de forma ou à máquina nos campos destinados ao candidato, entregar 

este formulário em 02 (duas) vias, conforme Edital. 

 

Data: ____/____/____ 

 

________________________________________                               

________________________________________ 

                   Assinatura do candidato                                                                 Assinatura do 

Responsável p/ recebimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VIII 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular, eu ___________________________________________________, 

portador da cédula de identidade nº ________________, residente à 

_______________________________________, nº _______, Bairro ________________, CEP 

_____________, na cidade de ___________________________, estado de __________, e-mail 

__________________, nomeio e constituo como meu bastante procurador, para os fins de promover 

a minha inscrição no cargo de _______________________________________ do Processo Seletivo 

Público da Processo Seletivo Público da Prefeitura Municipal de Jaciara, Edital nº 005/2012, o Sr. 

(a). _______________________________________________________, portador da cédula de 

identidade nº __________________, CPF nº _____________, residente à 

____________________________, nº _______, Bairro ____________________, CEP 

________________, na cidade de ____________________, estado de __________, com os poderes 

específicos para, em meu nome, firmar o requerimento padrão de inscrição e declaração de que estou 

de acordo com as normas contidas no referido edital. 

 

Local e data: ____________________, _____/_____/_____. 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX 

REQUERIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

Nome do 

candidato:_________________________________________________________________________

___________ 

Nº da inscrição: __________ Cargo: 

________________________________________________________________________ 

Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, apresentou LAUDO 

MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): 

Tipo de deficiência de que é portador: 

______________________________________________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID 

___________________________________________ 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: 

__________________________________________________________________ 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 

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

 Parecer da Equipe Multiprofissional  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

(Datar e assinar) 

 

________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

ANEXO X 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

____________, ___ de ___________ de _____. 

À 

Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo. 

Prefeitura Municipal de Jaciara. 

Referente: Recurso Administrativo - Processo Seletivo Simplificado Público - Edital nº 001/2017. 

(....) Inscrições. 

(....) Resultado Final - Classificação e Pontuação de Títulos. 

(....) Outros_____________________________________________________________ 

Prezados Senhores, 

Eu, _______________________________________________________________________, 

candidato(a) ao cargo de _________________________________________, CI nº 

_________________________, inscrito sob o nº ________, no Processo Seletivo Público desta 

Prefeitura, venho através deste, solicitar: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________ 

(assinatura candidato) 

 

 

 


