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Provas Número de questões Pontuação

de cada

questão

Total

Português 05 5,0 25,0

Conhecimentos Específicos/Pedagógico 05 10,0 50,0

Conhecimentos Gerais 05 5,0 25,0

Total 15 - 100,0
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PREFEITURA MUNICIPAL

EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014

 
A Comissão de Acompanhamento da Elaboração do Processo Seletivo
Simplificado nomeada pela Portaria nº 137/2014, representada pela Sra.
Marilene Souza de Almeida, Presidente da Comissão, no uso de suas
atribuições legais, torna público que encontram-se abertas as inscrições
para o processo seletivo simplificado nº 001/2014, para os cargos
conforme anexo I deste edital, a fim de contratação temporária, em
substituição a servidores em desvio de função, licença prêmio, licença
particular, licença maternidade, licença de saúde, e vagas não
preenchidas no Concurso Público 001/2010, para compor a equipe de
trabalho da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no Município
de Alto Paraguai-MT conforme especificações abaixo:
 
1.DAS INSCRIÇÕES:
1.1.As inscrições serão recebidas nos dias 23, 24, 25, 27 e 28 de
Janeiro de 2014, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com
endereço à Rua Tiradentes nº 40, Centro, no horário das 08h00min às
11h00min e 13h00min às 16h00min e no Sábado no horário das
08h00min às 11h00min. Informações pelo telefone (65) 3396-
1563/3396-1468.
1.2.As inscrições poderão ser feitas por procuração específica e com
cópias autenticadas dos documentos exigidos.
 
2.DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1.Ser brasileiro nato ou naturalizado.
2.2.Documento Original de Identidade ou Identidade Profissional ou
equivalente;
2.3.Comprovante de Inscrição no CPF;
2.4.Original do comprovante de escolaridade (histórico ou certificado);
2.5.Original do comprovante do certificado de reservista, se do sexo
masculino;
2.6.Comprovante de Endereço e número de telefone para contato;
2.7.Possuir idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;
2.8.Apresentar Carteira de Motorista Classe D e cópia - somente para
agente de transporte;
2.9.As inscrições deverão ser feitas pessoalmente;
2.10.Poderão ser feitas inscrições através de procuração legal, mediante
apresentação de todos os documentos acima descritos, em cópia legível
e autenticados;
2.11.Não será aceita inscrição de candidatos com documentação que
não atenda o disposto neste Edital, mesmo que se comprometa a
complementá-la em data posterior;
 
3.DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO
3.1.Não serão cobradas taxas ou qualquer outro valor para a inscrição
no presente processo seletivo.
 
4.DA SELEÇÃO
4.1O Processo Seletivo tem por fim cumprir o papel de identificar,
entre os candidatos, aqueles mais aptos a desempenharem as exigências
requeridas para os cargos, na seguinte etapa:
01 – Prova Objetiva.
02 – Prova de Títulos.
 
5.DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
5.1As provas serão realizadas no dia 31/01/2014, no período matutino,
na Escola Municipal de Pedro Duarte, situada na Rua 07 de Setembro,
S/N, Centro, das 08h00min às 12h00min, horário local.
5.2A Prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e
eliminatório, será aplicada para todos os cargos previstos conforme
Anexo I deste Edital e títulos.
5.2.1Cada questão terá quatro alternativas das quais, apenas uma será a
correta.
5.2.2Os tipos de provas objetivas de múltipla escolha, número de
questões e pontuação de cada questão para todos os cargos são as
seguintes:
 
Nível Superior
 

 
Nível Médio e Fundamental
 

 
5.3Os três últimos candidatos de cada sala que farão prova objetiva só
poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Processo
Seletivo e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência,
testemunhado pelos dois outros candidatos, pelo fiscal de sala e pelo
coordenador.
5.4O candidato deverá comparecer no local da prova, com antecedência
mínima de 30 minutos, munida de caneta tipo esferográfica azul ou



Quadro de Atribuição de Pontos por Avaliação de Títulos Cargo de Nível Superior (Professor)

Títulos Valor

- Graduação Licenciatura (Pedagogia) Requisito

- Pós-Graduação 5,00

- Mestrado ou Doutorado

Obs.: Será considerado um único, valendo aquele de maior pontuação.

10,00

Títulos Valor

- Sala do Educador 5,00

- Formação continuada dos últimos 3 (três) anos.

Certificado na área da Educação, onde constam obrigatoriamente os

conteúdos trabalhados e devidamente registrados.

Obtêm-se os pontos

através do resultado da

somatória da Carga

Horária dos Certificados,

divididos por 40

(quarenta), com limite

máximo de 10 (dez)

pontos.

Experiência Profissional

Título Documentos Comprobatórios Valor de Cada Título

a) Experiência Profissional

na área de atuação no qual

irá concorrer. (tempo em

ano)

- Atestado e ou Certidão, expedido por

órgão ou entidade competente,

referencialmente em pape timbrado;

- Fotocópia da Carteira de Trabalho e

Previdência Social.

Obs.: Será considerado um único atestado

ou certidão, dentre os especificados nas

alternativas a.1); a.2) e a.3), valendo aquele

de maior pontuação.

02,00

1)De1 a 2 anos

2) De 2 até 4 anos 04,00

3) De 4 até 6 anos 06,00

4) De 6 até 8 anos 08,00

5) De 8 até 10 anos 10,00

Prova

Objetiva

Pontuação máxima: 100,0

Prova de

Títulos

Pontuação Máxima: 30,0

preta (em material transparente) portando a ficha de inscrição e um
documento oficial com foto, sendo este o mesmo apresentado no
momento da inscrição.
5.5Aos candidatos é vedado o uso de óculos escuros, boné, chapéu,
calculadora, aparelho celular, walkman, máquina fotográfica, lápis,
lapiseira, bem como, quaisquer aparelhos eletrônicos.
5.6Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de
quaisquer das provas;
- Usar ou tentar usar de meios fraudulentos e/ou ilegais para sua
realização;
- Faltar com a devida cortesia para com qualquer fiscal de aplicação das
provas, Comissão e/ou candidatos.
- Recusar-se a entregar o cartão de respostas.
- Ausentar-se da sala a qualquer tempo portando o cartão de respostas
e/ou sem a prévia autorização do fiscal de sala.
- Perturbar, de qualquer modo a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido.
5.7Compete a Comissão analisar e julgar outras situações, não
mencionadas no item anterior, que possam prejudicar o andamento do
Processo Seletivo.
5.8O candidato não poderá ausentar-se da sala antes de decorridos 60
minutos a contar do início da prova.
5.9O candidato somente poderá levar consigo o caderno de provas,
depois de decorridas 02 horas do início da prova.
5.10Não será permitida a entrada, em hipótese alguma de crianças no
recinto das provas.
5.11A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização
das provas poderá fazê-lo em sala reservada, desde que assinale esta
opção na ficha de inscrição, conforme Anexo VI.
5.12A criança lactante deverá permanecer em sala reservada para este
fim, com acompanhamento de pessoa maior de idade durante o período
destinado ao processo seletivo simplificado 001/2014. O
acompanhante do lactante é de responsabilidade da candidata.
5.13O tempo reservado a amamentação não acarretará acréscimo ao
tempo destinado para realização da prova.
5.14.A Prova de Títulos, de caráter classificatório, terá seus pontos
computados, até o limite de 30 (trinta) pontos, apenas aos candidatos
aprovados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, obedecendo ao
critério de pontuação estabelecido a seguir:
5.15.A Prova de Títulos obedecerá aos seguintes critérios de
pontuação:
 

 
6DA CLASSIFICAÇÃO
6.1A classificação final obedecerá a seguinte tabela, observada a
pontuação abaixo:
 

 
6.2Os candidatos serão classificados em ordem decrescente dos pontos
obtidos, considerando aprovados, até o número de vagas do anexo I, os
candidatos cuja somatória atingir no mínimo 50,0 pontos, sem zerar
disciplinas;
6.3Para agentes de transporte a nota final será a soma das notas
obtidas na prova objetiva mais a prova prática.
6.4Serão considerados somente classificados todos os candidatos que
obtiverem aproveitamento igual ou superior a 50% da somatória dos
pontos não podendo zerar em nenhuma prova, além do limite de vagas
do Anexo I do presente edital.
6.5Todos os classificados ficarão em cadastro reserva;
6.6A classificação não implica na obrigatoriedade de contratação por
parte da Prefeitura Municipal, estando subordinada à existência de
vagas, às necessidades de serviços e ao interesse dos programas em
execução.
6.7O resultado final do processo seletivo será publicado no mural da
Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no
sitewww.altoparaguai.mt.gov.br e www.amm.com.br logo após a
apuração do resultado.
6.8A classificação final entre candidatos com igual número de pontos
obedecerá aos seguintes critérios:
- 1. Maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
- 2. Maior nota na prova de Língua Portuguesa;
- 3. Mais idoso.
 



7.DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DO REGIME
PREVIDENCIÁRIO
7.1O regime de trabalho dos servidores contratados temporariamente
será de acordo com o Estatuto do Magistério e Servidores Públicos
Municipais de Alto Paraguai e o vínculo empregatício se dará em
regime estatutário, de acordo com legislação municipal específica.
7.2O regime previdenciário será o regime geral de previdência, de
acordo com a legislação municipal.
 
8.DOS CONTRATOS
8.1O contrato temporário será firmado com a Prefeitura Municipal de
Alto Paraguai por um prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração.
8.2No ato da contratação os candidatos deverão apresentar os
seguintes documentos:
- Comprovante do CPF/MF ativo;
- Fotocópia e original da carteira de identidade, comprovando possuir
18 (dezoito) anos completos;
- Fotocópia e original do título de eleitor, com comprovante de votação
na última eleição, nos dois turnos, se for o caso ou certidão específica
do TRE;
- Fotocópia original do certificado de reservista/dispensa como prova
de estar em dia com as obrigações militares (no caso do sexo
masculino);
- Fotocópia e original do PIS/PASEP, NIT ou NIS (todos são o mesmo
documento);
- Fotocópia e original do comprovante de capacitação legal (cópia do
histórico escolar ou certificado e/ou diploma) para o exercício do cargo,
bem como, registro no órgão competente quando cabível;
- Comprovante de residência;
- Fotocópia da Carteira de Motorista Classe D (para agentes de
transporte).
- Certidão de que não possui antecedente criminal, salvo se cumprida a
pena;
- Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função
pública, discriminando-os;
- Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio;
- Laudo médico favorável, fornecido pelo médico credenciado pela
Prefeitura de Alto Paraguai;
- Laudo psicológico favorável, fornecido pelo psicólogo credenciado
pela Prefeitura de Alto Paraguai.
- Declaração informando o nº do CPF dos pais e filhos.
8.3Será considerado desistente e perderá a vaga obtida no processo
seletivo simplificado 001/2014 o candidato que não comparecer no
período estabelecido pela Prefeitura Municipal, via Edital de
Convocação, para assumir a vaga bem como o candidato que não
apresentar os documentos exigidos.
 
9.DOS RECURSOS
9.1Caberão recursos à Comissão do Processo Seletivo Simplificado
001/2014 do Município de Alto Paraguai, nas fases conforme descrito
no Anexo III do presente edital:
9.2Os prazos serão contados de acordo com as datas expressas no
anexo III do presente edital e a partir da data de publicação no site da
Prefeitura Municipalwww.altoparaguai.mt.gov.br ou
www.amm.com.br.
9.3Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão
atribuídos a todos os candidatos que se relacionarem com as mesmas,
independentemente de formulação de recursos.
9.4Os recursos deverão ser protocolados na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, situada na Rua Tiradentes, 40 - Bairro Centro, no
horário de 08h00 as 11h00 e das 14h00 às 17h00 conforme datas do
Anexo III e endereçado à Comissão do Processo Seletivo, com
indicação do Processo Seletivo, nome do candidato, número da
inscrição e assinatura, conforme Anexo VII.
9.5Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem
redigidos com as indicações acima ou não fundamentados, ou ainda
aqueles protocolados fora dos prazos estabelecidos conforme Anexo
III.
9.6Será rejeitado recurso que contenha expressões agressivas,
direcionadas a Comissão do Processo Seletivo.
9.7Compete à Comissão do Processo Seletivo o julgamento dos
recursos interpostos.
 
10.DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1Reserva aos organizadores do Processo Seletivo e aos fiscais das
provas o direito de excluir do recinto e eliminar do restante das provas
os candidatos cujo comportamento for considerado inadequado, a fim
de resguardar a execução individual e correta das provas.
10.2O processo seletivo simplificado 001/2014 terá validade de
01(um) ano, a contar da data da publicação da homologação do
resultado final, prorrogável uma vez, por igual período, se houver
interesse da administração.
10.3A inscrição do candidato importará no conhecimento das
presentes instruções e na aceitação expressa das condições do Processo
Seletivo, tais como se encontram estabelecidas neste Edital.
10.4A divulgação deste edital será através da publicação no mural da
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, da Secretaria Municipal de
Educação e Site www.altoparaguai.mt.gov.br ou www.amm.com.br..
10.5Anexo I - Quadro de Vagas do presente edital 001/2014,
comunicado de utilidade pública nas emissoras de rádio da cidade e no
sitewww.altoparaguai.mt.gov.br ou www.amm.com.br..
10.6Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões, relativas
à habilitação, classificação ou nota de candidatos, valendo para tal fim a
publicação do resultado final e homologação do Processo Seletivo.
10.7A Prefeitura de Alto Paraguai Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas
e outras publicações referentes a este Processo Seletivo.
10.8A classificação no Processo Seletivo não assegura direito à
contratação, mas esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à
ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do
processo.
10.9O acompanhamento das publicações de futuras e eventuais
convocações, nos meios oficiais, é de inteira responsabilidade dos
candidatos.
10.10O prazo para apresentação dos documentos previstos neste
edital, quando da convocação é de 10 dias corridos.
10.11Todos os problemas, casos omissos ou questões que surgirem e
que não estejam expressamente previstos no presente edital serão



CARGO Vagas Cadastro

Reserva

Escolaridade Carga

Horária

Salário

ZONA URBANA

Professor 12 02 Licenciatura Plena Pedagogia 25hs 885,94

Motorista 01 01 Ensino Fundamental Completo

Habilitação “D”

40 hs 724,00

Técnico Administrativo

Educacional

10 02 Ensino Médio 40 hs 724,00

Apoio Administrativo

Educacional

04 02 Ensino Fundamental 40 hs 724,00

ZONA RURAL

Professor 05 01 Licenciatura Plena Pedagogia 25hs 885,94

Motorista 01 01 Ensino Fundamental Completo

Habilitação “D”

40 hs 724,00

Apoio Administrativo

Educacional

04 02 Ensino Fundamental 40 hs 724,00

resolvidos pela comissão de Processo Seletivo.
10.12A Contratação temporária, prevista neste edital, não é condição
ou vantagem para o ingresso na carreira de servidor público do
Município de Alto Paraguai.
 
Publica-se, registra-se e cumpra-se.
 
Alto Paraguai - MT, 13 de Janeiro de 2014.
 
MARILENE SOUZA DE ALMEIDA
Presidente da Comissão Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2014
 
LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO
Secretária da Comissão
 
NELCI MAY DE SOUZA
Membro
 
CINELÂNDIA ALVES TITO
Membro
 
JURANDIR FERRER DE FIGUEIREDO
Membro
 
MARIA VITOR DA SILVA
Repr. Conselho Deliberativo da Creche Vovó Nezinha
 
VALDELICE DO CARMO N. NASCIMENTO
Repr. Conselho Deliberativo da Bela Vista
 
MARIA APARECIDA DO BONFIM
Repr. Conselho Deliberativo da Pedro Duarte
 
JOSÉ MARTINHO FILHO
Secretário Executivo Sistemico
 
RIUSDELAR LOPES PEREIRA
Assessora Jurídica
 
HIOSIANI VANNI MASSAROLO
Controladora Interna
 
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS - SECRETARIA EDUCAÇÃO
 

 
ANEXO II - DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
 
PROFESSOR - Composto das atribuições inerentes às atividades de
docência, de coordenação, direção da unidade escolar e assessoramento
pedagógico; participar da formação de políticas educacionais nos
diversos âmbitos da Educação Básica; elaborar planos, programas e
projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação; participar
da elaboração do Plano Político Pedagógico (PPP); participar da
elaboração do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Escola
(PDDE); desenvolver a regência efetiva; controlar e avaliar o
rendimento escolar dos alunos; implementar atividades de reforço do
processo de ensino-aprendizagem dos alunos; participar de reuniões de
trabalho; desenvolver pesquisa educacional; participar de ações
administrativas e das interações educativas com a comunidade.
 
MOTORISTA - Compreende a categoria funcional com as atribuições
de dirigir veículos segundo as normas do Código Brasileiro de Trânsito,
conservar automóveis, caminhonetes e demais veículos de transporte
de passageiros, dentro ou fora do Município; executar outras tarefas
correlatas compatíveis com a natureza do cargo; 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.
 
Técnico Administrativo Educacional: Compreende a categoria
funcional com as atribuições de executar ações e serviços da Secretaria,
nas suas dimensões técnicas profissional, e que requeiram escolaridade
de ensino médio e/ou profissionalizante de nível auxiliar vinculada ao
perfil profissional e/ou ocupacional de agente administrativo exigido
para ingresso; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a
natureza do cargo; 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.
 
Apoio Administrativo Educacional: Compreende a categoria
funcional com as atribuições de executar serviços de lavanderia,
serviços gerais, vigilância, continuo limpeza pública, copeiro, telefonia,
jardinagem, zeladoria, trabalhos braçais, cozinha, manter a higiene, a
organização, controle dos insumos utilizados na preparação,
conservação, armazenamento, monitoramento de transporte, e outros
que requeiram escolaridade mínima no nível de ensino fundamental
completo; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a
natureza do cargo; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e
pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de



Divulgação do Edital 22/01/2014

Inscrições 23, 24, 25, 27 e 28/01/2014

Publicação da lista de inscritos 29/01/2014

Realização das Provas 31/01/2014 (8:00 às 12:00)

Publicação do Gabarito 31/01/2014 (14:00)

Publicação do Resultado Provisório 01/02/2014

Prazo para recurso contra Resultado Provisório 03 e 04/02/2014

Julgamento dos recursos contra Resultado

Provisório

05/02/2014

Publicação do resultado final 06/02/2014

Homologação 07/02/2014

proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar
quando da execução dos serviços; participar de programa de
treinamento, quando convocado;
 
ANEXO III – CRONOGRAMA
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