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4-Envie o recurso de acordo com as instruções contidas no item “10.1.” do Edital 01/2017 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
______________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 
  
ANEXO VI – EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 01/2017 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  
CRONOGRAMA  
  
Publicação do edital 23/01/2017 

Inscrições 24, 25 e 26 de janeiro de 2017 

Prova de Redação Para Professor 27/01/2017 

Resultado preliminar para todas as funções 01/02/2017 

Recurso 01 e 02/02/2017 

Resultado do Recurso 06/02/2017 

Resultado Final 08/02/2017 

  
SORAYA MÔNICA DE OMENA 
Secretária de Educação 

Publicado por: 
Luciano Bernardino da Silva 

Código Identificador:50E31920 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE ESCADA  

 
SECRETARIA DE GOVERNO, CONTROLE DAS METAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇ ÃO SOCIAL 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL Nº 01 /2017 – SME DE 24 DE JANEIRO DE 2017. 

 
O MUNICÍPIO DE ESCADA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC, neste Edital denominada contratante, 
tendo em vista a autorização concedida pela Portaria n.º 0161/2017, TORNA PÚBLICO que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 
Simplificado, visando à contratação temporária para o exercício do magistério de Professor I (Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e EJA – Fases I e II); Professor I PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - Anos Iniciais – 1º ao 3º ano – do Ensino 
Fundamental); Professor I (Intérprete de Libras); Professor I (Brailista); Professor I para Educação do Campo; Professor II (licenciado para o ensino 
das disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências, Geografia, História e Educação Física no Ensino Fundamental do 6º 
(sexto) ao 9º (nono) ano e Educação de Jovens e Adultos – EJA, Fases III e IV) para atendimento das necessidades da Rede Municipal de Ensino, 
nos termos do Artigo 10, inciso II da Lei Municipal nº. 099, de 24 de abril de 2001, mediante as condições abaixo especificadas. O Processo Seletivo 
Simplificado está fundamentado no Termo de Excepcional Interesse Público, Artigo. 37, inciso IX da CF/88, bem como Lei Municipal nº 
1.522/1990. 
  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1. O processo seletivo simplificado será regido pelo presente edital e realizado na cidade de Escada. 
1.2. O processo seletivo simplificado destina-se à seleção para o exercício do magistério de Professor I (Educação Infantil, Anos Iniciais do ensino 
fundamental e EJA – Fases I e II); de Professor I PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - Anos Iniciais – 1º ao 3º ano – do 
Ensino Fundamental); Professor I para Educação do Campo; Professor II (licenciados para o ensino das disciplinas de Matemática, Língua 
Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências, Geografia, História e Educação Física no Ensino Fundamental do 6º (sexto) ao 9º (nono) ano e Educação de 
Jovens e Adultos – EJA, Fases III e IV para atendimento das necessidades da Rede Municipal de Ensino nos termos do Artigo 11º, da Lei n.º 
1.522/90, bem como Professor I para assumir a função de Intérprete de Libras e Brailista, considerando que esses técnicos serão contratados de 
acordo com a matrícula dos alunos com deficiência auditiva e visual da Rede Municipal de Ensino, sendo tais contratos regidos pelo determinado na 
Lei n.º 1.522 de 19 de outubro de 1990 e alterações, e nas demais normas aplicáveis à espécie. 
1.3. A seleção de que trata este edital será realizada pela Secretaria Municipal de Educação - SEDUC e consistirá de uma única etapa, qual seja: 
análise curricular concomitante a análise dos documentos comprobatórios das informações fornecidas na Ficha de Inscrição pelo candidato. 
  
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO. 
  
2.1. Serão exigidos os seguintes requisitos para ser candidato às vagas ofertadas: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) Está quite com as obrigações eleitorais e militares; 
c) Ter formação mínima na escolaridade exigida para função a que concorre, conforme previsto no Item 3, deste edital; 
d) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. 
e) Não possuir antecedentes criminais. 
  
3. DA DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO, ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO EXIGID A / REQUISITOS, QUANTITATIVO DE VAGAS E 
REMUNERAÇÃO.  
  
PROFESSOR I 
Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA – Fases I e II 
  

Função Formação / Requisitos 
Vagas 

Não deficiente Deficiente 

Professor I 
Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) – Fases I e II 

Diploma ou Declaração fornecido por Instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação de Curso Superior de Graduação em Pedagogia 
ou conclusão do Curso Normal Médio. 
(Experiência mínima de 06 (seis) meses na função). 

28 02 

Carga Horária Remuneração 

180 h/a R$ 1.272,00 

Atribuições 

Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político pedagógico do estabelecimento de ensino; 
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Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos estudantes; 
Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento; 
Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 
Articular atividades extraclasses; 
Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento pelo estudante; 
Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 
Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao estudante; 
Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com estudantes e pais; 
Participar da elaboração de planos e programas que proporcionem novas oportunidades aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar. 

  
PROFESSOR I – PNAIC 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - Anos Iniciais  
1º ao 3º ano – do Ensino Fundamental 
  

Função Formação / Requisitos 
Vagas 

Não deficiente Deficiente 

Professor I 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC) 

Diploma ou Certificado devidamente registrado, fornecido por Instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação de Curso Superior de Graduação em 
Pedagogia ou Curso Normal Médio. 
Certificado ou declaração de formação no PNAIC. 
Experiência mínima de 06 (seis) meses na função. 

23 02 

Carga Horária Remuneração 

180 h/a R$ 1.272,00 

Atribuições 

Participar dos encontros de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, cumprindo a carga horária do programa; 
Realizar as atividades propostas nas formações, bem como no SISPACTO; 
Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos estudantes; 
Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 
Articular atividades extraclasses; 
Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento pelo estudante; 
Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 
Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao estudante; 
Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com estudantes e pais; 
Participar da elaboração de planos e programas que proporcionem novas oportunidades aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar. 

  
PROFESSOR I 
EDUCAÇÃO DO CAMPO  
  

Função Formação / Requisitos 
Vagas 

Não deficiente Deficiente 

Professor I Educação no Campo 

Diploma ou Certificado devidamente registrado, fornecido por Instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação de Curso Superior de Graduação em 
Pedagogia ou Curso Normal Médio. . 
Experiência mínima de 06 (seis) meses na Educação do Campo. 

14 02 

Carga Horária Remuneração 

180 h/a R$ 1.272,00 

Atribuições 

Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos estudantes; 
Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento; 
Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aulas estabelecidas por lei, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 
Articular atividades extraclasses; 
Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento pelo estudante; 
Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 
Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao estudante; 
Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com estudantes e pais; 
Participar da elaboração de planos e programas de recuperação a serem proporcionados aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar; 

  
PROFESSOR I 
INTÉRPRETE DE LIBRAS  
  
Função Formação / Requisitos Remuneração 

Intérprete de Libras 
Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental 
e EJA (Educação de Jovens e Adultos – Fases I, II, III e IV) 

Certificado devidamente registrado, fornecido por Instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação de Curso Superior de 
Graduação em Pedagogia ou Curso Normal Médio e 
Curso de Libras com carga horária mínima de 40 horas-aula. 
Comprovar experiência mínima de 6 (seis) meses na função. 

R$ 1.272,00 

Carga Horária Vagas 

180 horas Cadastro de Reserva 

Atribuições 

Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da LIBRAS para a língua oral e vice-versa; 
Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas Instituições de ensino de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; 
Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Produzir recursos pedagógicos adaptados às necessidades específicas dos estudantes; 
Definir junto ao professor regente procedimentos avaliativos; 
Contribuir para elaboração de pareceres dos estudantes; 
Participar das reuniões de planejamento e elaboração do Projeto Político Pedagógico das escolas, assegurando ações voltadas para os respeito e valorização da diferença enquanto condição humana; 
Participar de reuniões de pais, plantões pedagógicos e conselhos de classe; 
Participar e estimular a participação dos estudantes nas atividades extracurriculares; 
Participar de encontros de formação continuada; 
Elaborar e cumprir plano de aula, a partir do plano de trabalho do professor regente. 

  
PROFESSOR I 
BRAILISTA  
  
Função Formação / Requisitos Remuneração 

Brailista 
Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino 
Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos – 
Fases I, II, III, IV) 

Diploma ou Certificado devidamente registrado, fornecido por 
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação de Curso 
Superior de Graduação em Pedagogia ou Curso Normal Médio, 
e Curso de Braille, com carga horária Mínima de 40 horas-aula. 
Comprovar experiência mínima de 06 (seis) meses na função. 

R$ 1.272,00 

Carga Horária Vagas 

  
180 horas 

Cadastro de Reserva 

Atribuições 
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Realizar transcrição de documentos e material didático do sistema convencional (escrita em tinta) para o sistema Braille e vice e versa; 
Ensinar o sistema Braille (leitura, escrita e cálculo), assim como orientação espacial e mobilidade aos estudantes cegos; 
• Zelar pela aprendizagem dos estudantes; 
• Produzir recursos pedagógicos adaptados às necessidades específicas dos estudantes; 
• Contribuir com a avaliação do desempenho dos estudantes; 
• Contribuir para elaboração de pareceres avaliativos dos estudantes; 
• Participar das reuniões de planejamento e elaboração do Projeto Político Pedagógico das escolas, assegurando ações voltadas para o respeito e valorização da diferença enquanto condição humana; 
• Participar de reuniões de pais, plantões pedagógicos e conselhos de classe; 
• Participar e estimular a participação dos estudantes nas atividades extracurriculares; 
• Elaborar e cumprir plano de aula, a partir do plano de trabalho do professor regente; 
• Executar atividades correlatas. 

  
PROFESSOR II  
MATEMÁTICA  
  

Função Formação / Requisitos 
Vagas 

Não deficiente Deficiente 

Professor II 
Anos Finais do Ensino Fundamental, 6º (sexto) ao 
9º (nono) ano e EJA (Educação de Jovens e 
Adultos – Fases III e IV). 
  

Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Licenciatura 
Plena em Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química, 
Licenciatura em Ciências com Habilitação em Física, Química ou Biologia, 
devidamente registrado, fornecido por Instituição reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 
Experiência mínima de 06 (seis) meses na função. 

05 01 

Carga Horária Remuneração 

Mínima 100 h/a 
Máxima 200 h/a 
(A carga horária poderá ser alterada de acordo 
com a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação) 

R$ 1.414,00 
(200h/a) 

Atribuições 

Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos estudantes; 
Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento; 
Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 
Articular atividades extraclasses; 
Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento pelo estudante; 
Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 
Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao estudante; 
Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com estudantes e pais; 
Participar da elaboração de planos e programas que proporcionem novas oportunidades aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar. 
Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

  
PROFESSOR II  
LÍNGUA PORTUGUESA  
  

Função Formação / Requisitos 
Vagas 

Não deficiente Deficiente 

Professor II 
Anos Finais do Ensino Fundamental, 6º (sexto) 
ao 9º (nono) ano e EJA (Educação de Jovens e 
Adultos – Fases III e IV) 
  

Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em 
Licenciatura Plena em Língua Portuguesa, devidamente registrado, 
fornecido por Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Experiência mínima de 06 (seis) meses na função. 

01 ----------- 

Carga Horária Remuneração 

Mínima 100 H/A 
Máxima 200 H/A 
(A carga horária poderá ser alterada de acordo 
com a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação) 

R$ 1.414,00 
200h/a 

Atribuições 

Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos estudantes; 
Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento; 
Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 
Articular atividades extraclasses; 
Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento pelo estudante; 
Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 
Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao estudante; 
Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com estudantes e pais; 
Participar da elaboração de planos e programas que proporcionem novas oportunidades aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar. 
Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

  
PROFESSOR II  
LÍNGUA INGLESA  
  

Função Formação / Requisitos 
Vagas 

Não deficiente Deficiente 

Professor II 
Anos Finais do Ensino Fundamental, 6º (sexto) ao 
9º (nono) ano e EJA (Educação de Jovens e 
Adultos – Fases III e IV); 
  

Diploma ou Declaração de conclusão no Curso de Licenciatura Plena 
em Língua Portuguesa com habilitação em Língua Inglesa, ou 
graduação Língua Inglesa, devidamente registrado, fornecido por 
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Experiência mínima de 06 (seis) meses na função. 

01 -------------- 

Carga Horária Remuneração 

Mínima 100 H/A 
Máxima 200 H/A 
(A carga horária poderá ser alterada de 
acordo com a necessidade da Secretaria 
Municipal de Educação) 

R$ 1.414,00 
(200h/a) 

Atribuições 

Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos estudantes; 
Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento; 
Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aulas estabelecidas por lei, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 
Articular atividades extraclasses; 
Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento pelo estudante; 
Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 
Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao estudante; 
Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com estudantes e pais; 
Participar da elaboração de planos e programas que proporcionem novas oportunidades aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar. 
Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

  
PROFESSOR II 
CIÊNCIAS  
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 Função Formação / Requisitos 
Vagas 

Não deficiente Deficiente 

Professor II 
Anos Finais do Ensino Fundamental, 6º (sexto) ao 
9º (nono) ano e EJA (Educação de Jovens e 
Adultos - Fases III e IV). 
  

Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Licenciatura em Ciências 
com habilitação em Biologia, Química ou Física, Licenciatura em 
Ciências com habilitação em matemática, devidamente registrado, 
fornecido por Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Experiência mínima de 06 (seis) meses na função. 

01 ------------ 

Carga Horária Remuneração 

Mínima 100 H/A 
Máxima 200 H/A 
  
(A carga horária poderá ser alterada de acordo com a 
necessidade da Secretaria Municipal de Educação) 

R$ 1.414,00 
(200h/a) 

Atribuições 

Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político-pedagógico do estabelecimento de ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos estudantes; 
Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento; 
Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aulas estabelecidas por lei, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 
Articular atividades extraclasses; 
Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento pelo estudante; 
Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 
Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao estudante; 
Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com estudantes e pais; 
Participar da elaboração de planos e programas que proporcionem novas oportunidades aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar. 
Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

  
PROFESSOR II 
GEOGRAFIA  
  

Função Formação / Requisitos 
Vagas 

Não deficiente Deficiente 

Professor II 
Anos Finais do Ensino Fundamental, 6º (sexto) ao 
9º (nono) ano e EJA (Educação de Jovens e 
Adultos – Fases III e IV). 
  

Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em 
Licenciatura Plena em Geografia, devidamente registrado, fornecido 
por Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Experiência mínima de 06 (seis) meses na função. 

03 01 

Carga Horária Remuneração 

Mínima 100 H/A 
Máxima 200 H/A 
(A carga horária poderá ser alterada de acordo com a 
necessidade da Secretaria Municipal de Educação) 

R$ 1.414,00 
(200h/a) 
  

Atribuições 

Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político-pedagógico do estabelecimento de ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos estudantes; 
Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento; 
Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 
Articular atividades extraclasses; 
Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento pelo estudante; 
Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 
Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao estudante; 
Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com estudantes e pais; 
Participar da elaboração de planos e programas que proporcionem novas oportunidades aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar. 
Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

  
PROFESSOR II 
HISTÓRIA  
  

Função Formação / Requisitos 
Vagas 

Não deficiente Deficiente 

Professor II 
Anos Finais do Ensino Fundamental, 6º (sexto) ao 
9º (nono) ano e EJA (Educação de Jovens e 
Adultos – Fases III e IV). 
  

Diploma ou Declaração de conclusão de curso de graduação em 
Licenciatura Plena em História, devidamente registrado, fornecido por 
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Experiência mínima de 06 (seis) meses na função. 

01 --------- 
Carga Horária Vagas 

Mínima 100 H/A 
Máxima 200 H/A 
(A carga horária poderá ser alterada de acordo com a 
necessidade da Secretaria Municipal de Educação) 

  
R$ 1.414,00 
(200h/a) 

Atribuições 

Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político-pedagógico do estabelecimento de ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos estudantes; 
Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento; 
Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 
Articular atividades extraclasses; 
Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento pelo estudante; 
Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 
Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao estudante; 
Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com estudantes e pais; 
Participar da elaboração de planos e programas que proporcionem novas oportunidades aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar. 
Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

  
PROFESSOR II 
EDUCAÇÃO FÍSICA  
  

Função Formação / Requisitos 
Vagas 

Não deficiente Deficiente 

Professor II 
Anos Finais do Ensino Fundamental, 6º (sexto) ao 
9º (nono) ano e EJA (Educação de Jovens e 
Adultos – Fases III e IV) 
  

Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em 
Licenciatura Plena em Educação Física, devidamente registrada, 
fornecido por Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Experiência mínima de 06 (seis) meses na função. 

01 --------- 

Carga Horária Remuneração 

Mínima 100 H/A 
Máxima 200 H/A 
(A carga horária poderá ser alterada de acordo com a 
necessidade da Secretaria Municipal de Educação) 

R$ 1.414,00 
(200h/a) 

Atribuições 

Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político-pedagógico do estabelecimento de ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos estudantes; 
Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento; 
Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 
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Articular atividades extraclasse; 
Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento pelo estudante; 
Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 
Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao estudante; 
Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com estudantes e pais; 
Participar da elaboração de planos e programas que proporcionem novas oportunidades aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar. 
Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

  
4. DA HABILITAÇÃO PARA INSCRIÇÃO  
4.1. O candidato só poderá se inscrever em um único cargo/disciplina, desde que atenda os requisitos exigidos; 
4.2. As informações prestadas no currículo serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Secretaria Municipal de Educação do direito 
de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não o preencher de forma completa, correta e/ou que fornecer dados comprovadamente 
inverídicos. 
4.3. Toda documentação deverá ser entregue em Envelope Lacrado com a Etiqueta de Entrega de Documentação, ANEXO I, deste Edital. 
4.4. Os candidatos que não entregarem a documentação completa serão desclassificados automaticamente do Processo Seletivo. 
  
5. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO  
a) Ficha de inscrição disponibilizada no prédio da Secretaria de Educação-Anexo, localizada à Avenida Comendador José Pereira- Subsolo Banco do 
Brasil - Escada/PE, nos dias 25 e 26 de janeiro do ano em curso no horário das 8h às 16h. 
b) Cópia do documento oficial de identificação com foto do candidato (RG ou CNH ou Passaporte ou Conselho de Classe ou CTPS); 
c) Cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física); 
d) Cópia do Titulo de Eleitor e comprovantes de quitação eleitoral da última votação; 
e) Cópia de Certificado de Reservista; 
f) Cópia de Comprovante de Residência atualizado no máximo com três meses anterior da data da inscrição; 
g) Currículo simplificado e devidamente atualizado, contendo os itens: Dados Pessoais, Escolaridade, Formação Complementar e 
Atuação/Experiência Profissional, anexando todas as comprovações exigidas, em conformidade com este Edital. 
  
5.1 - Observações quanto a Documentação 
a) Todas as fotocópias devem estar legíveis e não precisam ser autenticadas; 
b) Os candidatos que não entregarem a documentação completa serão desclassificados automaticamente do processo seletivo; 
c) O comprovante de residência deverá ser em nome do candidato, cônjuge ou filiação (em caso de imóvel alugado deverá apresentar o contrato de 
locação). 
  
6. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
a) A inscrição para o Processo Seletivo Simplificado será realizada no período de 25 a 26 de janeiro de 2017, exclusivamente no prédio da Secretaria 
de Educação- Anexo, localizada à Avenida Comendador José Pereira- Subsolo Banco do Brasil - Escada/PE – CEP: 55500.000, no horário das 8h às 
16h; 
b) No ato da inscrição o candidato deverá entregar a documentação indicada no Item 5 deste Edital, EM ENVELOPE LACRADO, contendo uma 
etiqueta com o número de inscrição; 
c) Em uma das faces do envelope deverá ser colada a “ETIQUETA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO”, que se encontra no ANEXO I deste 
Edital; 
d) O candidato deverá comparecer, nos dias e horários indicados que constam no Cronograma da Seleção Simplificada, ANEXO II, deste Edital, na 
Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida Comendador José Pereira- Subsolo Banco do Brasil – Escada /PE – CEP: 55500-000, munido 
do ENVELOPE LACRADO e número de inscrição no Processo Seletivo Simplificado; 
e) Será admitida inscrição e a entrega de documentos através de terceiros, mediante apresentação de Procuração particular reconhecida em cartório; 
f) Não será admitido o envio de documentos via postal, via fax, correio eletrônico, ou qualquer outra forma diversa da entrega presencial. 
6.1 - Observações quanto aos procedimentos: 
a) Não serão aceitos envelopes que não estejam lacrados e sem etiqueta colada; 
b) O responsável pela recepção dos documentos não irá conferir a documentação dos candidatos no ato da entrega, ficando o candidato responsável 
pela entrega da documentação correta, conforme exigência contida no Item 5, deste Edital; 
c) O candidato só poderá se inscrever em um único cargo; 
d) A inscrição é gratuita. 
  
7. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
7.1. A seleção será realizada em uma única etapa, a saber: 
a) ETAPA ÚNICA - Análise Curricular e Análise dos Documentos Comprobatórios das informações fornecidas pelo candidato, com comprovação 
nos itens de Escolaridade e Atuação/Experiência Profissional – de caráter eliminatório/classificatório. 
  
8. DOS CRITÉRIOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
8.1. A Análise Documental e Curricular terá caráter classificatório, sendo preliminarmente eliminados os candidatos que não atenderem aos 
requisitos exigidos nos Itens 2 e 3, observando-se a sua Escolaridade e Atuação/Experiência Profissional. 
8.1.1. Será eliminado na Análise Documental e Curricular o candidato que não possuir a escolaridade mínima exigida para a função à qual concorre. 
8.2. Na análise documental e curricular, o candidato será avaliado observando-se a sua Escolaridade e Atuação/Experiência Profissional, atendendo 
aos requisitos do Item 3, sendo conferidos valores de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, estabelecidas nos subitens abaixo, assim distribuídos: 
Análise Curricular (pontuação máxima de até 100 pontos)  
PROFESSOR 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS DO ENSINO  FUNDAMENTAL E EJA (FASES I E II).  
  
Critério: Formação Acadêmica (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 
Especialização Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 25 

45 
  

Mestre Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 35 

Doutor Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 45 

Critério: Cursos Extras Curriculares (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Cursos para área a qual o candidato se 
inscreveu. 

De 20 a 60 horas – 
  

10 25 
  

De 61 a 80 horas 15 
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De 81 a 160 horas 20 

Acima de 160 horas 25 

Critério: Experiência Profissional (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Experiência profissional comprovada para 
qual a área que o candidato se inscreveu. 

06 meses a 11 meses e 29 dias 5 

30 
01 ano a 02 anos e 11 meses e 29 dias 10 

03 anos a 05 anos e 11 meses e 29 dias 20 

Acima de 06 anos 30 

  
PROFESSOR I – PNAIC 
(Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa  
Anos Iniciais – 1º ao 3º ano – do Ensino Fundamental) 
  
Critério: Formação Acadêmica (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 
Especialização Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 25 

45 Mestre Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 35 

Doutor Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 45 

Critério: Cursos Extras Curriculares (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Cursos para área a qual o candidato se inscreveu. 

De 20 a 60 horas 05 

25 
  

De 61 a 80 horas 10 

De 81 a 160 horas 15 

Acima de 160 horas 20 

Declaração de participação no PNAIC Acima de 100 horas 25 

Critério: Experiência Profissional (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Experiência profissional comprovada para qual a área que o candidato 
se inscreveu. 

06 meses a 11 meses e 29 dias 5 

30 
01 ano a 02 anos e 11 meses e 29 dias 10 

03 anos a 05 anos e 11 meses e 29 dias 20 

Acima de 06 anos 30 

  
PROFESSOR I 
EDUCAÇÃO DO CAMPO  
  
Critério: Formação Acadêmica (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 
Especializações Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 25 

45 Mestre Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 35 

Doutor Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 45 

Critério: Cursos Extras Curriculares (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Cursos para área a qual o candidato se inscreveu. 

De 20 a 60 horas 05 

25 
  

De 61 a 80 horas 10 

De 81 a 160 horas 15 

Acima de 160 horas 20 

Declaração de experiência na Educação do Campo Acima de 06 meses de experiência 25 

Critério: Experiência Profissional (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Experiência profissional comprovada para qual a área que o 
candidato se inscreveu. 

06 meses a 11 meses e 29 dias 5 

30 
01 ano a 02 anos e 11 meses e 29 dias 10 

03 anos a 05 anos e 11 meses e 29 dias 20 

Acima de 06 anos 30 

  
PROFESSOR I 
INTÉRPRETE DE LIBRAS  
  
Critério: Formação Acadêmica (Não Cumulativa) – INTÉRPRETE DE LIBRAS 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Especialização Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 25 

45 Mestrado Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 35 

Doutorado Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 45 

Critério: Cursos Extra Curriculares (Não Cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Cursos 

Curso de aperfeiçoamento profissional na área de Língua Brasileira de Sinais, com carga 
horária mínima de 40 horas-aulas 

20 

35 Curso de Especialização na área de Educação Especial, com certificação emitida por 
instituições de ensino superior reconhecidas/autorizadas pelo Ministério da Educação, com 
carga horária mínima de 360 horas-aula. 

35 

Critério: Experiência Profissional 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Experiência profissional comprovada 
para qual a área que o candidato se 
inscreveu. 

Mínima de 06 (seis) meses 15 20 

  
PROFESSOR I 
BRAILISTAS  
  
Critério: Formação Acadêmica (Não Cumulativa) – BRAILISTA 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Especialização Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 25 

45 Mestrado Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 35 

Doutorado Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 45 

Critério: Cursos Extra Curriculares (Não Cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Cursos Curso de aperfeiçoamento profissional na área de Educação para cegos, com carga horária 20 35 
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mínima de 40 horas-aula 

Curso de Especialização na área de Educação Especial, com certificação emitida por 
instituições de ensino superior reconhecidas/autorizadas pelo Ministério da Educação, com 
carga horária mínima de 360 horas-aula. 

15 

Critério: Experiência Profissional 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Experiência profissional comprovada 
para qual a área que o candidato se 
inscreveu. 

Mínima de 06 (seis) meses 06 20 

  
PROFESSOR II 
MATEMÁTICA  
  
Critério: Formação Acadêmica (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 
Especialização Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 10 

30 Mestre Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 20 

Doutor Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 30 

Critério: Cursos Extra Curriculares (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Cursos para área a qual o candidato se 
inscreveu. 

De 20 a 60 horas 5 

30 
De 61 a 80 horas 10 

De 81 a 160 horas 20 

Acima de 161 horas 30 

Critério: Experiência Profissional (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Experiência profissional comprovada 
para qual a área que o candidato se 
inscreveu. 

06 meses a 11 meses e 29 dias 10 

40 
01 ano a 02 anos e 11 meses e 29 dias 20 

03 anos a 05 anos e 11 meses e 29 dias 30 

Acima de 06 anos 40 

  
PROFESSOR II 
LÍNGUA PORTUGUESA  
  
Critério: Formação Acadêmica (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 
Especialização Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 10 

30 Mestre Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 20 

Doutor Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 30 

Critério: Cursos Extra Curriculares (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Cursos para área a qual o candidato se 
inscreveu. 

De 20 a 60 horas 5 

30 
De 61 a 80 horas 10 

De 81 a 160 horas 20 

Acima de 161 horas 30 

Critério: Experiência Profissional (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Experiência profissional comprovada 
para qual a área que o candidato se 
inscreveu. 

06 meses a 11 meses e 29 dias 10 

40 
01 ano a 02 anos e 11 meses e 29 dias 20 

03 anos a 05 anos e 11 meses e 29 dias 30 

Acima de 06 anos 40 

  
PROFESSOR II 
LÍNGUA INGLESA  
  
Critério: Formação Acadêmica (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 
Especialização Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 10 

30 Mestre Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 20 

Doutor Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 30 

Critério: Cursos Extra Curriculares (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Cursos para área a qual o candidato se 
inscreveu. 

De 20 a 60 horas 5 

30 
De 61 a 80 horas 10 

De 81 a 160 horas 20 

Acima de 161 horas 30 

Critério: Experiência Profissional (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Experiência profissional comprovada 
para qual a área que o candidato se 
inscreveu. 

06 meses a 11 meses e 29 dias 10 

40 
01 ano a 02 anos e 11 meses e 29 dias 20 

03 anos a 05 anos e 11 meses e 29 dias 30 

Acima de 06 anos 40 

  
PROFESSOR II 
CIÊNCIAS  
  
Critério: Formação Acadêmica (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 
Especialização Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 10 

30 Mestre Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 20 

Doutor Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 30 

Critério: Cursos Extra Curriculares (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Cursos para área a qual o candidato se 
inscreveu. 

De 20 a 60 horas 5 

30 De 61 a 80 horas 10 

De 81 a 160 horas 20 
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Acima de 161 horas 30 

Critério: Experiência Profissional (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Experiência profissional comprovada 
para qual a área que o candidato se 
inscreveu. 

06 meses a 11 meses e 29 dias 10 

40 
01 ano a 02 anos e 11 meses e 29 dias 20 

03 anos a 05 anos e 11 meses e 29 dias 30 

Acima de 06 anos 40 

  
PROFESSOR II 
GEOGRAFIA  
  
Critério: Formação Acadêmica (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 
Especialização Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 10 

30 Mestre Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 20 

Doutor Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 30 

Critério: Cursos Extra Curriculares (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Cursos para área a qual o candidato se 
inscreveu. 

De 20 a 60 horas 5 

30 
De 61 a 80 horas 10 

De 81 a 160 horas 20 

Acima de 161 horas 30 

Critério: Experiência Profissional (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Experiência profissional comprovada 
para qual a área que o candidato se 
inscreveu. 

06 meses a 11 meses e 29 dias 10 

40 
01 ano a 02 anos e 11 meses e 29 dias 20 

03 anos a 05 anos e 11 meses e 29 dias 30 

Acima de 06 anos 40 

  
PROFESSOR II- HISTÓRIA  
  
Critério: Formação Acadêmica (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 
Especialização Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 10 

30 Mestre Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 20 

Doutor Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 30 

Critério: Cursos Extra Curriculares (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Cursos para área a qual o candidato se 
inscreveu. 

De 20 a 60 horas 5 

30 
De 61 a 80 horas 10 

De 81 a 160 horas 20 

Acima de 161 horas 30 

Critério: Experiência Profissional (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Experiência profissional comprovada 
para qual a área que o candidato se 
inscreveu. 

06 meses a 11 meses e 29 dias 10 

40 
01 ano a 02 anos e 11 meses e 29 dias 20 

03 anos a 05 anos e 11 meses e 29 dias 30 

Acima de 06 anos 40 

  
PROFESSOR II 
EDUCAÇÃO FÍSICA  
  
Critério: Formação Acadêmica (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 
Especialização Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 10 

30 Mestre Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 20 

Doutor Nas áreas correlatas da graduação a que concorre descritas no Item 3, deste edital 30 

Critério: Cursos Extra Curriculares (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Cursos para área a qual o candidato se 
inscreveu. 

De 20 a 60 horas 5 

30 
De 61 a 80 horas 10 

De 81 a 160 horas 20 

Acima de 161 horas 30 

Critério: Experiência Profissional (Não cumulativa) 

Descrição Pontos Pontuação Máxima 

Experiência profissional comprovada 
para qual a área que o candidato se 
inscreveu. 

06 meses a 11 meses e 29 dias 10 

40 
01 ano a 02 anos e 11 meses e 29 dias 20 

03 anos a 05 anos e 11 meses e 29 dias 30 

Acima de 06 anos 40 

  
8.3. A pontuação obtida na análise documental formará uma lista classificatória geral ao qual o candidato está concorrendo; 
8.4. Os candidatos classificados dentro do número de vagas constante no item 3 deste Edital, serão convocados, conforme necessidade da Secretaria 
Municipal de Educação - SEDUC através de e-mail e/ou telefone. 
8.4.1. Os candidatos aprovados formarão cadastro de reservas e serão convocados, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação - 
SEDUC através de e-mail e/ou telefone. 
8.5. O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado em uma das seguintes formas: 
a) mediante apresentação de cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
b) em caso de experiência no serviço público, deverá ser apresentada declaração/certidão oficial de tempo de serviço público emitida por setor de 
pessoal, especificando dia, mês e ano de início e término do contrato de trabalho. Não havendo setor de pessoal, deverá ser especificado na 
declaração/certidão o órgão e/ou o setor competente. Poderão ser acatadas cópias dos contracheques, desde que apresente o cargo compatível com a 
graduação para a qual se candidata; 
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c) em caso de experiência profissional no exterior, a comprovação deverá ser feita mediante apresentação de cópia de declaração do órgão ou 
empresa ou, no caso de servidor público, de certidão de tempo de serviço. Esses documentos somente serão considerados quando traduzidos para a 
Língua Portuguesa por tradutor juramentado; 
d) Estágios para fins de experiência profissional. 
8.6. Não havendo a unidade de Recursos Humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento que comprova a experiência profissional 
deverá declarar/certificar essa inexistência. 
8.7. Na hipótese de ocorrer empate no resultado do processo seletivo, serão adotados sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de Inscrição nesta Seleção Simplificada, conforme Artigo 27, parágrafo único, 
do Estatuto do Idoso; 
b) maior tempo nas atividades constantes da área para a qual está se candidatando; 
c) possuir idade mais avançada. 
8.8. O candidato que não se apresentar no dia, horário e local determinados para a comprovação das informações contidas no Edital será 
desclassificado e afastado do processo. 
8.9. Das vagas criadas, 5% (cinco por cento) serão reservadas aos portadores de deficiência, nos termos da Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada 
pelo Decreto nº 3.298/99; 
8.10. Os candidatos que optarem por concorrer a vagas para portador de deficiência, deverá apresentar Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa 
da deficiência; 
8.10.1. O Laudo Médico a que se refere o item 8.10. deverá constar no envelope lacrado; 
8.10.2. No caso específico do Laudo Médico, este deverá ser entregue na forma de documento original, ou no caso de cópia, devidamente 
autenticada; 
8.11. Os candidatos portadores de deficiência selecionados serão submetidos à Junta Médica Municipal; 
8.12. Se não houver número suficiente de candidatos classificados para vagas reservadas para portadores de deficiência, as mesmas serão 
preenchidas pelos demais candidatos; 
8.13. A listagem final dos classificados / aprovados será emitida em ordem decrescente; 
8.14. O resultado final da Seleção será publicado na sede do prédio da Secretaria de Educação, localizada à Avenida Dr. Antônio de Castro nº 680 – 
Bairro Jaguaribe Escada/PE, e no prédio anexo, localizado à Avenida Comendador José Pereira- Subsolo Banco do Brasil – Escada /PE – CEP: 
55500-000, no dia 06 de fevereiro do ano em curso no horário das 8h às 16h e Diário Oficial da Associação Municipalista de Pernambuco-AMUPE. 
  
9. DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO  
9.1. A ETAPA ÚNICA será pontuada, até o limite de 100 (cem) pontos. 
9.2 Serão eliminados do processo seletivo simplificado, os candidatos que não alcançarem à pontuação mínima. 
9.2.1 A pontuação mínima para os candidatos que concorrem às vagas será de 40 pontos. 
9.3. A nota final será o resultado da soma obtida após análise dos documentos apresentados. 
  
10. DOS RECURSOS 
10.1. A partir da publicação oficial do resultado parcial da Seleção, os candidatos poderão interpor recurso, conforme cronograma, Anexo II 
(formulário disponível na Secretaria Municipal de Educação), deste Edital. 
10.2. O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão conforme Portaria n° 0161/ 2017 - SEDUC, sendo protocolado na Secretaria Municipal de 
Educação do Município de Escada- situada na Rua Dr. Antônio de Castro, Nº 680 – Jaguaribe – Escada/PE – CEP: 55.500-000. 
10.3. Os recursos, por ventura interpostos, serão julgados e deliberados pela comissão nomeada conforme Portaria n° 0161/ 2017. 
  
11. DA CONTRATAÇÃO E EXERCÍCIO  
11.1. Os candidatos classificados/aprovados serão contratados através de Contrato Temporário, na forma prevista na Lei n.º 1.522 de 19 de outubro 
de 1990, e suas alterações, tendo vigência por 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. 
11.2. Os candidatos classificados/aprovados poderão assumir função de apoio técnico pedagógico e/ou administrativo; 
11.3. São requisitos para a contratação, a apresentação de: 
a) quitação com as obrigações eleitorais e, no caso de candidato do sexo masculino, militares; 
b) documento comprobatório de conclusão da formação exigida, conforme descrito no Item 3 e especificado abaixo: 
I. Para todos os candidatos, documento comprobatório de conclusão de curso superior, mediante a apresentação do respectivo diploma ou, 
alternativamente, de documento oficial da Instituição de Ensino Superior que ateste a conclusão do curso pelo candidato, acompanhado de protocolo 
de requerimento de expedição do diploma. 
  
II. Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual 
e/ou municipal ou pelo respectivo órgão de classe. 
  
III. Apresentar Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF); 
  
IV. Apresentar Documento de identidade expedido por órgão oficial; 
  
V. Entregar, por ocasião da contratação, 01 (uma) Foto 3x4; 
  
VI. Apresentar comprovante de residência, atualizado; 
  
VII. PIS/PASEP; 
  
VIII. Carteira profissional (CTPS); (pag. da foto e anverso); 
  
IX. Apresentar Certidão de Nascimento/Casamento; 
  
X. Apresentar Certidão Negativa de Antecedentes Criminais. 
  
12. DA JORNADA DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO  
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12.1 Os candidatos classificados / aprovados serão contratados através de Contrato Temporário, na forma prevista na Lei n.º 1.522, de 19 de outubro 
de 1990, e suas alterações, conforme carga horária, prevista no Item 03 deste Edital, com atuação na Rede Municipal de Ensino do Município de 
Escada, tendo vigência por 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. 
12.2. As vagas e a remuneração dos profissionais contratados respeitarão as informações contidas no Item 3, deste Edital. 
  
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. O resultado parcial da seleção será publicado na sede do prédio da Secretaria de Educação, localizada à Avenida Dr. Antônio de Castro nº 680 
– Bairro Jaguaribe Escada/PE e prédio anexo, situado à Avenida Comendador José Pereira- Subsolo Banco do Brasil – Escada /PE – CEP: 55500-
000, no dia 31 de janeiro do ano em curso no horário das 8h às 16h.e Diário Oficial dos Municípios end. 
www.diariomunicipal.com.br/amupe conforme previsto no calendário, ANEXO II, deste Edital. 
13.2. O resultado final da seleção será publicado na sede do prédio da Secretaria de Educação, localizada à Avenida Dr. Antônio de Castro nº 680 – 
Bairro Jaguaribe Escada/PE e prédio anexo, situado à Avenida Comendador José Pereira- Subsolo Banco do Brasil – Escada /PE – CEP: 55500-000, 
no dia 07 de fevereiro do ano em curso no horário das 8h às 16h.e Diário Oficial dos Municípios end. 
www.diariomunicipal.com.br/amupe conforme previsto no calendário, ANEXO II, deste Edital 
13.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato, acompanhar a divulgação de resultados, comunicados e convocações referentes ao processo; 
13.4. O candidato será responsável pelas informações e declarações prestadas no ato da inscrição; 
13.5. Só serão pontuados os cursos e experiência profissional que tiverem correlação com a formação, área e atividade para a qual o candidato 
concorre; 
13.6. O candidato que não comparecer na data estabelecida à convocação para contratação no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, conforme item 
13.15. Será excluído/desclassificado e convocado outro imediatamente, obedecida à ordem de classificação; 
13.7. A contratação dos candidatos classificados deverá obedecer à ordem classificatória por cargo, e dos aprovados, a contratação estará 
condicionada a necessidade da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC; 
13.8. Se a qualquer tempo for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nos documentos do 
candidato, sua inscrição/contratação será anulada; 
13.9. Os documentos apresentados em outras línguas devem ser entregues acompanhados de tradução feita por tradutor juramentado; 
13.10. As Inscrições, Avaliação Curricular e a emissão da listagem dos candidatos por ordem de classificação e aprovação serão de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Educação; 
13.11. Só será acatada a comprovação de cursos de nível Superior de instituição oficial ou reconhecida por órgão oficial; 
13.12. O presente processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, a contar da homologação do resultado 
final dos classificados/aprovados publicado no Diário Oficial dos Municípios end. 
www.diariomunicipal.com.br/amupe 
13.13. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do presente Processo de Seleção Simplificada, contida neste Edital, e em outros 
instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir; 
13.14. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qualquer outra norma e comunicado posterior e regularmente 
divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado; 
13.15. A aprovação final gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação, reservando-se a Secretaria Municipal de Educação - 
SME o direito de proceder às contratações em número que atenda aos interesses e às necessidades do serviço; 
13.16. O candidato que não atender à convocação para a sua contratação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, juntamente com a apresentação 
dos documentos para a comprovação dos requisitos para a contratação, citados neste Edital, será considerado desistente, sendo automaticamente 
excluído do processo seletivo simplificado; 
13.17. Quando da convocação para assinatura do contrato, o candidato deverá trazer os documentos originais. Havendo divergência dos documentos 
e sendo comprovada falsidade de documentos, o candidato será automaticamente excluído do Processo Seletivo. 
13.18. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprovação no presente Processo Seletivo Simplificado, 
valendo, para esse fim, a publicação no Diário Oficial do Município de Escada. 
13.19. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, se classificado/aprovado, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes 
da não atualização deste. 
13.20. O candidato será responsável por todas as informações e declarações prestadas. 
13.21. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nos documentos, o 
candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
13.22. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser comunicada, por escrito, à Secretaria Municipal de Educação com 
antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, para que o serviço não tenha prejuízo a sua regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o 
próximo candidato da lista de classificados. 
13.23. Serão resguardadas vagas, de acordo com os percentuais legalmente estabelecidos, as pessoas com deficiência física, conforme Item 8.9 deste 
Edital. 
  
ANEXO I – EDITAL 001/2017 
  
ETIQUETA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 
FICHA DE INSCRIÇÃO N° _______ 
  
PREENCHER COM LETRA DE FORMA  
  
NOME COMPLETO:  

DATA DE NASCIMENTO:  SEXO: 

Tel:¹ ² 
ENDEREÇO: 
E-MAIL: __________________________________ FONE: _____________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ________________________ 

BAIRRO:  CIDADE:  

UF: CEP: PONTO DE REFERÊNCIA:  

ESTADO CIVIL:  

E-MAIL:  

RG N° CPF N° 
CARGO PRETENDIDO  

01( ) Professor I- Educação Infantil, Anos Iniciais do ensino Fundamental e EJA (I e II) 

02( ) Professor I- PNAIC 
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03( ) Professor I- Campo 

04( ) Professor I- Intérprete de Libras 

05( ) Professor I - Brailista 

06( ) Professor II – Matemática 

07( ) Professor II – Língua Portuguesa 

08( ) Professor II – Língua Inglesa 

09( ) Professor II – Ciências 

10( ) Professor II – Geografia 

11( ) Professor II – História 

12( ) Professor II – Educação Física 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA?  (Necessário anexar laudo médico para comprovação) 

( ) SIM 

( )NÃO . 

CASO SIM: IDENTIFICAR A DEFICIÊNCIA:_______________________________ 

Escada, ______ de janeiro de 2017. 

Assinatura do Candidato: ________________________________________________________ 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: _______________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESCADA – SELEÇÃ O SIMPLIFICADA N°001/2017 

NOME COMPLETO: _______________________________________________________________________ 

CPF: ______________________________ Nº DE INSCRIÇÃO: __________________________________ 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO:______________________________ DATA:_______________ 

  
ANEXO II – EDITAL 001/2017  
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA  
  

ATIVIDADE  LOCAL  
DATA 
INÍCIO  

PRAZO 
FINAL  

HORÁRIO  

PUBLICAÇÃO DE EDITAL 
Secretaria Municipal de Educação – SME 
Diário Oficial do Município de Escada 

25/01/2017 ***  08h às 17h 

INSCRIÇÕES 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação- SME 
Prédio Anexo 
Avenida Comendador José Pereira- Subsolo Banco do Brasil - Escada/PE – CEP: 55.500-000 

  
25/01/2017 

  
26/01/2017 

08h às 16h 

DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS -RESULTADO PARCIAL 

Secretaria Municipal de Educação- SME 
Prédio Sede situado a Rua Dr. Antônio de Castro, Nº 680 – Jaguaribe –Escada PE – CEP: 55.500-000 
Prédio Anexo situado a Avenida Comendador José Pereira- Subsolo Banco do Brasil - Escada/PE – 
CEP: 55.500-000 
endereço eletrônico : www.diariomunicipal.com.br/amupe 

31/01/2017 ***  08h às 16h 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
Secretaria Municipal de Educação-SME 
Rua Dr. Antônio de Castro, Nº 680 – Jaguaribe –Escada /PE – CEP: 55.500-000 

01/02/2017 
  ***  08h às 13h 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS E 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Secretaria Municipal de Educação- SME 
Prédio Sede situado a Rua Dr. Antônio de Castro, Nº 680 – Jaguaribe –Escada PE – CEP: 55.500-000 
Prédio Anexo situado a Avenida Comendador José Pereira- Subsolo Banco do Brasil - Escada/PE – 
CEP: 55.500-000 
Endereço eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amupe 

07/02/2017 
  ***  08h às 16h 

  
ANEXO III – EDITAL 001/2017  
  
FORMULÁRIO DE RECURSO  
  
Nome do Candidato: ________________________________ 
  
Nº da Inscrição: ______RG:______CPF:__________________ 
  
À Comissão Organizadora: 
Como candidato à vaga do cargo ___________________ solicito revisão: 
Resultado da ETAPA ÚNICA – Análise Curricular e Análise dos Documentos Comprobatórios 
Justificativa do candidato: 
____________________________. 
  
Escada, _____ de _______________ de 2017. 
  
Assinatura do Candidato: _______________________ 
  
Instruções: 
1. Preencher o recurso com letra legível; 
2. Apresentar argumentações claras e concisas; 
3. Preencher o formulário em duas vias, das quais uma será retida e outra permanecerá com o candidato, sendo atestada a entrega. 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 001/2017/SME 
PROTOCOLO DE ENTREGA FORMULÁRIO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
ETAPA ÚNICA – Análise Curricular e Análise dos Documentos Comprobatórios 
  
Nome do Candidato: _______________________ 
  
Recebido em _______de ______________de 2017 
__________________________ 
Responsável pelo recebimento 
  
No total de vagas disponibilizadas 5 % é destinada aos deficientes conforme Lei Nº 8.112/1990, Art. 5º, parágrafo 2º e Decreto nº 3.298/1999, Ar. 
37, que dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 
  
No total de vagas disponibilizadas 5 % é destinada aos deficientes conforme Lei Nº 8.112/1990, Art. 5º, parágrafo 2º e Decreto nº 3.298/1999, Ar. 
37, que dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 


