
Prefeitura Municipal de Ituverava
Estado de São Paulo

CHAMAMENTO DE PROFESSORES, MONITORES AJUDANTES GERAIS

TEMPORÁRIOS

                                 EDITAL Nº 01/2021 DE 10 DE AGOSTO DE 2021

ESTABELECE NORMAS PARA RECRUTAMENTO, 
SELEÇÃO E CHAMAMENTO, EM REGIME DE

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO,  Prefeito  de Ituverava/SP,  no uso de

suas  atribuições  legais,  considerando  a  necessidade  de  estabelecer  normas  e

procedimentos  que  assegurem  o  bom  funcionamento  das  escolas  municipais  da

cidade e dos distritos de Aparecida do Salto e São Benedito  da Cachoeirinha no

sentido de suprir a ausência de docentes e funcionários na rede pública municipal,

torna  público,  o  presente  Edital,  para  a  realização  de  Chamamento  destinado  à

credenciamento  de  pessoal,  em caráter  temporário,  por  período  determinado,  em

conformidade com o  artigo 13 da Lei 4.087/2012 e o disposto na Lei nº. 3.308/2000, 

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente chamamento  visa à seleção e credenciamento de
candidatos, em regime de contratação temporária, por período determinado, para as
funções  de  Professor  de  Educação  Infantil,  Professor  de  Educação  Básica   I,
Professor de Educação Básica  II, Monitor , Merendeiro e Servente.

1.2  O  acompanhamento  das  publicações  no  Diário  Oficial  do
município de Ituverava, referentes ao credenciamento é de responsabilidade exclusiva
do candidato (http://diarioeletronicooficial.com.br/diario/ituverava); 

1.3. Os candidatos inscritos,  serão credenciados de acordo com
as necessidades e conveniências da Secretaria Municipal da Educação de Ituverava/
SP e suas respectivas unidades escolares. 

1.4. O chamamento  terá vigência até 31/12/2021 e tem como
objetivo  atender  às  necessidades  eventuais  de  excepcional  interesse  público,  de
acordo com a Lei 3.308/2000. 

 1.5 O credenciamento será constituído: 
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a) Inscrição e entrega de documentação comprobatória, inerente
ao cargo pretendido; 

b) Apresentação de comprovação do tempo de efetivo exercício
no cargo pretendido.  

2-  DAS FUNÇÕES TEMPORÁRIAS,  ÁREAS DE ATUAÇÃO,
PRÉ-REQUISITOS/ ESCOLARIDADE 

2.1 DAS VAGAS 

2.1.1 O credenciamento, destina-se para seleção e contratação
em caráter temporário, de  professor de Educação  Infantil, Professor de Educação
Básica I e II do Ensino Fundamental ,Monitor, Merendeiro e Servente , de acordo com
as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  mediante  as  condições
estabelecidas neste Edital. 

2.1.2  A  aprovação  no  credenciamento  não  assegura  ao
candidato a contratação  imediata, mas apenas a condição  de ser credenciado, e
possivelmente selecionado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal
de Educação. 

2.1.3  As  vagas  deverão  ser  preenchidas  por  candidatos  que
atendam  aos  requisitos  e  habilitações  mínimas  exigidas  neste  Edital,  admitida
Declaração  de  conclusão  de  curso  da  Instituição  Formadora,  acompanhada  do
respectivo Histórico Escolar, de acordo com este edital. 

 2.1.4  A  função  para  a  contratação  temporária,  as  áreas  de
atuação, remuneração e pré-requisitos/escolaridade estão estabelecidos no quadro a
seguir:
EMPREGOS VAGAS REQUISITOS PROVAS VALOR

HORA/AULA
PEB  II  –
ED.BÁSICA  – 
ENSINO FUND.
AULAS  

PORTUGUÊS

CADASTRO 
RESERVA

Curso Superior de 
Licenciatura  Plena
em Área 
Especifica

TEMPO DE
EFETIVO

EXERCÍCIO
no sistema
público ou

privado

R$ 19,54

PEB  II  –
ED.BÁSICA  – 
ENSINO FUND.
AULAS
INGLÊS

CADASTRO 
RESERVA

Curso Superior de 
Licenciatura  Plena
em Área 
Especifica

TEMPO DE
EFETIVO

EXERCÍCIO
no sistema
público ou

privado

 R$ 19,54

PEB  II  –
ED.BÁSICA  – 
ENSINO FUND.
AULAS
MATEMÁTICA

CADASTRO 
RESERVA

Curso Superior de 
Licenciatura  Plena
em Área 
Especifica

TEMPO DE
EFETIVO

EXERCÍCIO
no sistema
público ou

privado

R$ 19,54
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PEB  II  –
ED.BÁSICA  – 
ENSINO FUND.
AULAS
CIÊNCIAS

CADASTRO 
RESERVA

Curso Superior de 
Licenciatura  Plena
em Área 
Especifica

TEMPO DE
EFETIVO

EXERCÍCIO
no sistema
público ou

privado

R$ 19,54

PEB  II  –
ED.BÁSICA  – 
ENSINO FUND.
AULAS
HISTÓRIA

CADASTRO 
RESERVA

Curso Superior de 
Licenciatura  Plena
em Área 
Especifica

TEMPO DE
EFETIVO

EXERCÍCIO
no sistema
público ou

privado

R$ 19,54

PEB  II  –
ED.BÁSICA  – 
ENSINO FUND.
AULAS
GEOGRAFIA

CADASTRO 
RESERVA

Curso Superior de 
Licenciatura  Plena
em Área 
Especifica

TEMPO DE
EFETIVO

EXERCÍCIO
no sistema
público ou

privado

R$ 19,54

PEB  II  –
ED.BÁSICA  – 
ENSINO FUND.
AULAS    
ARTE

CADASTRO 
RESERVA

Curso Superior de 
Licenciatura  Plena
em Área 
Especifica

TEMPO DE
EFETIVO

EXERCÍCIO
no  sistema
público  ou
privado

R$ 19,54

PEB  II  –
ED.BÁSICA  – 
ENSINO FUND.
AULAS
EDUCAÇÃO
FÍSICA

CADASTRO 
RESERVA

Curso Superior de 
Licenciatura  Plena
em Área 
Especifica e 
registro  profissional
obtido  no  Sistema
CONFEF/CREFs,

TEMPO DE
EFETIVO

EXERCÍCIO
no  sistema
público  ou
privado

R$ 19,54

PEB  I  –
EDUCAÇÃO
BÁSICA I – 
ENSINO
FUNDAMENTAL 
CLASSE

CADASTRO 
RESERVA

Curso Normal em 
nível médio ou 
superior ou 
licenciatura Plena em
Pedagogia, com 
habilitação para a 
docência nos anos 
iniciais do ensino 
fundamental;

TEMPO DE
EFETIVO

EXERCÍCIO
no  sistema
público  ou
privado

carga horária:
24h/a c alunos
+ 2HTPC
+4HTPL=
30 h semanais
R$1.995,48

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL
CLASSE

CADASTRO 
RESERVA

Curso Normal em 
nível médio ou 
superior ou 
licenciatura Plena em
Pedagogia, com 
habilitação para a 
docência na 
educação infantil.

TEMPO DE
EFETIVO

EXERCÍCIO
TEMPO DE
EFETIVO

EXERCÍCIO
no  sistema
público  ou
privado.

carga horária:
19h/a c alunos
+ 2HTPC
+3HTPL=
24 h semanais
R$1.699,83

MONITOR CADASTRO 
RESERVA

Ensino Médio 
completo

TEMPO DE
SERVIÇO COMO
BABÁ/PAJEM/OU

CUIDADOR

40 h semanais 
R$ 1.100,00
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MERENDEIRO CADASTRO 
RESERVA

Ensino Fundamental 
Incompleto

Análise de
Histórico Escolar 

40 h semanais 
R$ 1.100,00

SERVENTE CADASTRO 
RESERVA

Ensino Fundamental 
Incompleto

Análise de
Histórico Escolar 

40 h semanais 
R$ 1.100,00

3- DAS INSCRIÇÕES 

3.1 O candidato deverá efetuar a inscrição,  pessoalmente, no
local indicado neste Edital ou por intermédio de procurador munido de instrumento
público ou particular de mandato e poderes especiais; 

3.2 A inscrição do candidato implicará a completa ciência e tácita
aceitação  das  normas  e  condições  estabelecidas  neste  Edital,  sobre  as  quais  o
candidato não poderá alegar desconhecimento; 

3.3  A  Ficha  de  Inscrição  (Anexo  I)  deverá  ter  seu  campo
obrigatório devidamente preenchido, anexada aos documentos exigidos no edital e
entregue no local da inscrição; 

3.4 O candidato, no ato da inscrição, receberá um protocolo, o
qual deverá ser devidamente preenchido para fins de comprovação. 

3.5  Concluída  a  inscrição,  não  serão  aceitos  acréscimos  de
outros documentos;

3.6 As inscrições serão gratuitas para as funções previstas neste
Edital; 

3.7  As  inscrições  serão  feitas  na  Secretaria  Municipal  de
Educação de Ituverava, situada na Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 275– Centro –
Ituverava/SP – Fone (16) 3839-5060, do dia 12/08/21 ao dia 20/08/21, das 8:300h às
16h.

3.8  A  análise  e  avaliação  da  documentação  dos  candidatos
serão realizadas pela Comissão Coordenadora do Credenciamento, nomeada pela
Prefeitura Municipal de Ituverava, para este fim.

4- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

4.1 O candidato inscrito no Credenciamento, de que trata este
Edital, poderá ser selecionado se atender às seguintes exigências: 

a)  Efetuar  a  inscrição,  pessoalmente,  no  local  indicado neste
Edital ou por intermédio de procurador, munido de instrumento público ou particular
de mandato e poderes especiais; 

b)  Ser  brasileiro  nato  ou  naturalizado,  ou  ainda,  apresentar
documentação que comprove a regularização de sua situação no País; 
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c)  Ter  idade  mínima  de  18  (dezoito)  anos  na  data  do
credenciamento; 

d) Não ter registro de antecedentes criminais,  achando-se em
pleno exercício de seu direito civil e político, a ser comprovado no ato da admissão
através de Certidão de Antecedentes Criminais, dos últimos 5 anos; 

e) Ter idade inferior a 75 (setenta e cinco) anos, observado o
período de sua admissão; 

f) Possuir os pré-requisitos/habilitação requeridos para a Função
pretendida; 

g) Estar quite com as obrigações eleitorais; 

h)  Estar  quite  com  as  obrigações  do  Serviço  Militar,  para
candidatos do sexo masculino; 

i) Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades; 

j) Não ter sido exonerado por justa causa do Serviço Público por
motivo  de  penalidade  resultante  de  processo  administrativo  disciplinar/sindicância
e/ou por abandono ao serviço sem justificativa, nos últimos 05 (cinco) anos; 

k)  Não  ter  sido  contratado  por  meio  de  processo  seletivo
simplificado, cujo contrato foi rescindido por justa causa; 

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

4.2  Serão  indeferidas  inscrições  com  grafia  do  nome  do
candidato ilegível, rasurado ou abreviado. 

4.3 O candidato declarará, na ficha de inscrição, que tem ciência
e  que  aceita  entregar  outros  documentos  que  venham a  ser  necessários  para  o
sistema de pagamento, por ocasião da formalização da contratação.

 

5-  DOS  DOCUMENTOS  INDISPENSÁVEIS  PARA  A
INSCRIÇÃO 

5.1 DOCUMENTAÇÃO GERAL 

a) Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o
presente Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar: 
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b)  A  ficha  de  inscrição,  ANEXO II  deste  Edital,  devidamente
preenchida,  com  todos  os  dados  solicitados,  sem  emendas  e/ou  rasuras.  As
informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, ficando a Administração Pública no direito de excluí-lo da seleção, caso
comprove  inveracidade  nos  dados  fornecidos  na  ficha  de  inscrição,  ou  o  não
preenchimento de informações requeridas na mesma, conforme modelo de ficha de
inscrição anexa. 

c)  Documentação  comprobatória  para  a  função  pretendida
(original  e  cópia),  juntamente  com  a  ficha  de  inscrição  preenchida,  conforme
especificado a seguir: 

- Carteira de Identidade (RG) (frente e verso); 

- CPF; 

- Declaração por tempo de serviço, com experiência de atuação
na função pretendida. 

- Certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos.

5.2  DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE 
ESCOLARIDADE / HABILITAÇÃO 

a) - Certificado de conclusão de curso de acordo com a função
pretendida,  acompanhado do respectivo Histórico Escolar;

5.3 DA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO 

a) Será computado tempo de serviço até 30 de junho de 2021. 

b) A declaração de tempo de serviço de professor deverá ser
apresentada em dias trabalhados e assinada pelo diretor da Instituição expedidora 

c) Para Monitor por ex- patrão para o qual o candidato tenha
prestado serviços.
 

6- DAS ETAPAS DO CREDENCIAMENTO  PÚBLICO 

6.1 A seleção obedecerá às seguintes etapas: 

a) Análise e avaliação da documentação dos candidatos, que
serão  realizadas  pela  Comissão  Executora  e  Coordenadora  do  credenciamento,
nomeada pela Prefeitura Municipal de Ituverava, para este fim; 
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b)  Análise  da  comprovação  do  efetivo  exercício  da  função
pretendida. 

6.2 A análise da documentação dos candidatos, assim como, a
publicação do resultado, serão realizados na Secretaria Municipal da Educação de
Ituverava/SP,  conforme  a  definição  do  calendário  de  execução  deste
Credenciamento,  pela  Comissão  Executora  e  Coordenadora  do  Chamamento,
nomeada  pela  Secretaria  Municipal  da  Educação,  para  este  fim,  respeitando  o
cronograma abaixo, o qual poderá ser alterado a critério da administração, levando
em consideração, ainda, o número de inscrições. 

6.2.1 Cronograma 

a) 12/08/2021 – Publicação do Edital 01/2021 no Diário Oficial do Município de 
Ituverava (http://diarioeletronicooficial.com.br/diario/ituverava);
 
b) 13 a 20/08/2021 – Inscrições e recebimento da documentação comprobatória; 

c) 23/08/2021 – Análise e avaliação da documentação; 

d)24/08/2021 – Resultado preliminar no Diário Oficial do Município 
(http://diarioeletronicooficial.com.br/diario/ituverava);

e) 25/08/2021 – Interposição de Recursos; 

f) 28/08/2021 – Divulgação do resultado final no Diário Oficial do 
Município(http://diarioeletronicooficial.com.br/diario/ituverava);
.
g) 28/08/2021- Divulgação do resultado final no Jornal “O Progresso” de Ituverava.

                                     6.3 Os candidatos selecionados serão chamados pelo Diário
Oficial  do Município  ((http://diarioeletronicooficial.com.br/diario/ituverava);  de acordo
com a Lista  de classificação em conformidade  com a necessidade da Secretaria
Municipal  de  Educação,  bem como da disponibilidade financeira  para  contratação
temporária dos mesmos. 

6.4  A  pontuação  final  dos  candidatos  será  de  acordo  com o
maior tempo de efetivo exercício na função  pretendida (professor e monitor) e maior
nota de Português  (para o Servente e Merendeiro).

6.5 Em caso de empate no tempo de efetivo exercício na função
pretendida serão aplicados os seguintes critérios: 

a)  tiver  a  maior  idade,  considerando  dia,  mês  e  ano  de
nascimento; 

b) Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos

http://diarioeletronicooficial.com.br/diario/ituverava
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7- HOMOLOGAÇÃO e DIVULGAÇÃO 

7.1 O Resultado Definitivo e a Homologação do credenciamento, depois de julgados
os recursos de que trata este edital, serão publicados no dia 28/08/2021, no Jornal “O
Progresso”  de  Ituverava  e  no  Diário  Oficial  do  município
((http://diarioeletronicooficial.com.br/diario/ituverava);

8- DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO 

8.1 Será excluído da Seleção o candidato que: 

a) Rasurar qualquer documento; 

b) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

c)  Desrespeitar  membros  da  Comissão  Executora  e/ou
Coordenadora do credenciamento; 

d) Descumprir quaisquer das instruções contidas no Edital; 

e)  Prestar  alguma informação  inverídica,  mesmo que só  seja
identificado após a finalização deste credenciamento. 

f) O candidato com experiência comprovada que, no decorrer de
suas  atribuições  na  instituição  na  qual  se  encontre  lotado,  apresentar  posturas
inadequadas  ou  inassiduidade  habitual  a  ser  comprovada  mediante  relatório  ou
declaração emitida pelo gestor escolar. 

9- DA CONTRATAÇÃO 

9.1 O chamamento dar-se-á mediante necessidade excepcional
e temporária das unidades escolares da cidade ou dos distritos de Aparecida do Salto
e São Benedito da Cachoeirinha, a critério da Administração Pública e obedecerá à
ordem de classificação dos candidatos. 

9.2 O chamamento poderá ser cessado a qualquer momento, a
pedido do contratado ou por conveniência administrativa, a juízo da Administração
Pública Municipal. 

9.3  Os  candidatos  aprovados  nesta  seleção,  quando
credenciados  para  o  chamamento,  deverão  apresentar  os  seguintes  documentos
previstos: 

a) Originais e Cópias do RG, CPF, Título de Eleitor, e registro no
PIS/PASEP; 
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b) Original e Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(página de identificação); 

c) 01 (uma) foto 3x4 (recente); 

d)  Original  e  cópia  do  documento  de  comprovação  de
escolaridade; 

e) Original e cópia da Certidão de Casamento, se houver; 

f)  Original  e  cópia  da  Certidão  de  Nascimento  ou  RG  dos
dependentes, se houver; 

g) Original e cópia do Certificado de Reservista para candidatos
do sexo masculino, até os 45 (quarenta e cinco) anos de idade; 

h) Original e cópia de comprovante de residência; 

i)  Declaração  de  que  não  exerce  outro  cargo,  função  ou
emprego  na  Administração  Federal,  Estadual/Distrital  e/ou  Municipal,  salvo  os
acumuláveis previstos na Constituição Federal/88, artigo 37, inciso XVI, alíneas a,b,c; 

j)  Atestado  de  Saúde  Ocupacional,  expedido  por  Médico  do
Trabalho; 

k) Número de telefone pessoal; 

l) Número Conta Corrente Banco Santander. 

m) Original e Cópia da Carteira de Vacinação (Covid 19)

9.4  A  permanência  do  profissional  está  condicionada  a
verificação do seu desempenho para a função de que trata este chamamento e, se
evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, acarretará não continuidade
do chamamento por apuração de responsabilidade conjunta da instituição municipal
onde o contratado atua e da Secretaria Municipal de Educação. 

Compete ainda ao diretor de cada unidade ponderar acerca do
serviço prestado e da qualidade das aulas ministradas, em caso de não atender as
necessidades  do  processo  ensino  aprendizagem,  o  professor  pode  não  mais  ser
chamado mesmo estando numa classificação privilegiada; ou seja, a continuidade do
chamamento será diante da produtividade de cada profissional, não cabendo assim 
qualquer manifestação contrária. 

9.5 A classificação no chamamento não assegura ao candidato o
direito  de  ingresso  automático,  mas  apenas  a  expectativa  de  direito  ao
credenciamento,  ficando o  chamamento  à  observância  das disposições da lei,  da
rigorosa  ordem  de  classificação,  do  prazo  de  validade  do  credenciamento  e  do
exclusivo interesse e conveniência da Secretaria Municipal da Educação. 
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10- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1  Nenhum  candidato  poderá  alegar  desconhecimento  das
normas contidas neste Edital. 

10.2 É facultada à Comissão do Chamamento ou à autoridade a
ela  superior,  em  qualquer  fase  do  processo,  promover  diligências  com  vistas  a
esclarecer ou a completar a instrução do processo. 

10.3 O credenciamento será válido até 31 de dezembro de 2021.

10.4  O  candidato  selecionado  que,  no  momento  do
credenciamento,  não aceitar  a vaga disponível,  passará,  automaticamente,  para o
final da listagem em que está classificado. 

10.5 O chamamento será efetuado conforme a necessidade das
Unidades Escolares. 

10.06 O candidato credenciado que não assumir a função  na
data  determinada  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação,  será  considerado
desistente e eliminado do credenciamento. 

 10.07 O candidato selecionado ficará em permanente avaliação
de  desempenho  e,  caso  seu  aproveitamento  não  seja  satisfatório,  não  será
novamente chamado. 

10.08  Comprovada,  em  qualquer  tempo,  irregularidade  ou
ilegalidade  nos  documentos  apresentados  e,  comprovada  a  culpa  do  mesmo,  o
candidato  será  excluído  do  credenciamento,  com  prejuízo  das  medidas  penais
cabíveis. 

 10.09 O professor contratado para as funções docentes, por prazo
determinado, não integrará o quadro de pessoal efetivo, não comporá a carreira do
magistério e seu vencimento corresponderá ao número de horas-aula que trabalhar,
sendo fixado com base no vencimento inicial do cargo.

10.11 As contratações temporárias serão efetuadas, observando-
se que:

I  -  O  contratado  deverá  preencher  os  requisitos  mínimos
estabelecidos para o cargo do docente a ser substituído e do qual façam parte as
atribuições a serem desempenhadas;

II  -  O contratado deverá  se  submeter  ao  regimento  interno do
estabelecimento de ensino, as normas do sistema municipal de ensino e à legislação
pertinente.

10.12  O  contratado  para  o  exercício  das  atividades  docentes
deverá ficar à disposição da rede municipal de ensino e exercerá as atividades nas
unidades escolares que a compõem, a critério exclusivo da administração municipal.
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10.13-  Os  casos  omissos  e  duvidosos,  referentes  ao
Chamamento,  serão  resolvidos  pela  Gestão  da   Secretaria  de  Educação  em
conformidade com o Setor  Jurídico da Procuradoria Municipal. 

Prefeitura de Ituverava, 10 de agosto  de 2021.

LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO
Prefeito de Ituverava
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ANEXO I

PROFESSOR
DE

EDUCAÇÃO
INFANTIL

Atuar  na  docência,  no  âmbito  da  educação  infantil,  na  modalidade  de
creche  e  pré-escola  I  -  Docência  na  educação  infantil,  modalidade  de
creche  e  pré-escola;  II  -  Conhecer  o  Projeto  Político  Pedagógico  da
instituição e o Plano Municipal de Educação; III – Participar da elaboração
da  Proposta  Pedagógica  de  sua  instituição;  IV  –  Planejar,  executar,
acompanhar,  avaliar  e registrar  o desenvolvimento  da criança a fim de
subsidiar reflexão e o aperfeiçoamento do trabalho em conformidade com
a Proposta Pedagógica sob orientação dos superiores;  V – Registrar  a
frequência diária das crianças e encaminhar à pessoa responsável; VI –
Garantir  às  crianças  que  estão  iniciando,  bem  como  aos  seus
responsáveis, um período de adaptação e o acolhimento na instituição; VII
– Receber diariamente as crianças na entrada e acompanhá-las na saída
da instituição proporcionando  um ambiente  acolhedor  e afetivo  durante
sua permanência; VIII – Acompanhar as tentativas das crianças, incentivar
a  aprendizagem,  oferecer  elementos  para  que  elas  avancem em suas
hipóteses sobre o mundo; IX – Estimular as crianças em seus projetos,
ações  e  descobertas;  X  –  Ajudar  as  crianças  em  suas  dificuldades,
desafiá-las  e  despertar  sua  atenção,  curiosidade  e  participação;  XI  –
Organizar,  orientar  e zelar  pelo  uso adequado dos espaços e recursos
necessários  para  o  desenvolvimento  das  atividades;  XII  –  manter
permanente contato com os pais ou responsáveis e participar junto com os
mesmos dos encontros de orientações da instituição; XIII  – Participar e
propor  atividades  de  desenvolvimento  profissional  para  melhoria
permanente  da  qualidade  do  trabalho  da  equipe;  XIV  –  Observar
constantemente as crianças em relação ao seu bem estar, considerando a
sua  saúde  física,  mental,  psicológica  e  social,  tomando  as  medidas
necessárias  na  ocorrência  de  alterações;  XV  –  Propor  e  participar  de
brincadeiras  adequadas  a  fase  de  desenvolvimento  da  criança,  em
diferentes  espaços;  XVI  –  Estimular  as  crianças  na  conservação  dos
diferentes  ambientes  e  materiais;  XVII  –  Manter  e  orientar  a  higiene
pessoal  das  crianças;  XVIII  –  Desenvolver,  acompanhar  e  orientar
atividades que promovam a aquisição de hábitos de higiene e saúde; XIX–
Garantir  o banho de sol,  diariamente,  para as crianças,  estimulando-os
com  atividades  diversificadas;  XX  –  Higienizar  as  mãos  e  rosto  das
crianças;  XXI  -  Incentivar  a  criança  a  ingerir  os  diversos  alimentos
oferecidos no cardápio da instituição educacional, respeitando o ritmo e o
paladar  de  cada  um,  auxiliando-os  a  conquistar  a  autonomia;  XXII–
Organizar,  auxiliar  e  orientar  a  alimentação  e  hidratação  das  crianças;
XXIII – Manter a organização do seu local de trabalho e todos os bens
públicos  que estiverem sobre  o domínio  de sua área de atuação,  bem
como  zelar  pela  economicidade  de  materiais  e  bom  atendimento  ao
público; XXIV – Examinar os materiais antes do uso, quanto aos aspectos
de estabilidade e segurança; XXV – Responsabilizar-se pelas crianças que
aguardam aos pais  ou responsáveis,  até  o  término  de sua jornada  de
trabalho;  XXVI  –  Cumprir  as  determinações  superiores  e  solicitar
esclarecimentos  por  escrito  caso  julgue-as  ilegais;  XXVII  –  Executar
tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior. XXVIII -
Zelar  pela aprendizagem dos alunos;  XXIX -  Ministrar  os dias letivos e
horas aulas estabelecidas;  XXX -  Participar  integralmente dos períodos
dedicados  ao  planejamento,  à  avaliação  e  ao  desenvolvimento
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profissional; XXXI - Colaborar com as atividades de articulação da escola
com as  famílias  e  a  comunidade;  XXXII  -  Desincumbir-se  das  demais
tarefas indispensáveis ao cumprimento dos fins educacionais da escola e
ao processo de ensinoaprendizagem

PROFESSOR
DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA – I

Desenvolver atividades de docência no respectivo campo de atuação. I -
Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; II - Elaborar e
cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; III-
Zelar pela aprendizagem dos alunos; IV - Ministrar os dias letivos e horas
aulas estabelecidas; V - Participar integralmente dos períodos dedicados
ao  planejamento,  à  avaliação  e  ao  desenvolvimento  profissional;  VI  -
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; VII - Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao
cumprimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-
aprendizagem;

PROFESSOR
DE  EDUCA-
ÇÃO BÁSICA –
II 
Arte 
Ciências 
Ed.Física
Matemática
História
Português
Geografia
Inglês

I - Atuar na docência na educação infantil e no ensino fundamental e na
educação de jovens e adultos; II - Participar da elaboração da proposta
pedagógica da escola; III - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a
proposta pedagógica da escola; IV - Zelar pela aprendizagem dos alunos;
V - Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas;  VI -  Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento  profissional;  VII  -  Colaborar  com  as  atividades  de
articulação da escola com as famílias e a comunidade; VIII - Desincumbir-
se  das  demais  tarefas  indispensáveis  ao  cumprimento  dos  fins
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

MONITOR Apoiar o educador nas ações de cuidar e educar, Auxiliar as crianças na
higiene pessoal, sempre que necessário e nos horários estabelecidos pela
coordenação da creche e/ou da EMEI.; Colaborar com o educador na hora
do repouso, organizando os colchonetes, lençóis, travesseiros e fronhas,
para maior conforto das crianças; Responsabiliza-se pelas crianças que
aguardam  os  pais  após  o  horário  de  saída  da  creche  e/ou  da  EMEI,
zelando pela sua segurança e bem-estar; Faz a limpeza e desinfecção dos
brinquedos e demais equipamentos de recreação; Oferece e/ou administra
alimentação `as crianças nos horários pré-estabelecidos, de acordo com o
cardápio estipulado por faixa etária;  Cuida da higienização das crianças
visando à saúde e bem estar; Estimula a participação das crianças nas
atividades de grupo como jogos e brincadeiras, visando o desenvolvimento
das  mesmas;  Faz  anotações  nas  agendas  das  crianças  relatando  os
acontecimentos  do  dia  para  manter  as  mães  informadas;  Auxilia  nas
atividades pedagógicas de acordo com a orientação da professora; Zela e
controlar os objetos e roupas individuais das crianças e da creche; Zela
pela limpeza e conservação dos equipamentos e ferramentas de trabalho;.
Auxilia  na  organização  de  solenidades  comemorativas,  para  ativar  o
interesse dos alunos pelos acontecimentos históricos, sociais e culturais
da pátria; Participa ativamente das reuniões de pais, reuniões e cursos de
capacitação  para  os  quais  for  convidado  ou  convocado;  Desempenha
outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de
competência.  Auxilia  quando  necessário  no  ônibus  de  transporte  dos
alunos das creches e EMEIS..

SERVENTE Auxiliar  nos  serviços  de  apoio  administrativo:  -arrumar,  limpar,  lavar
utensílios  e  dependências  internas e  externas;  abrir  e  fechar  janelas  e
portas;  ligar  e  desligar  luzes,  aparelhos,  máquinas  e  equipamentos;
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fiscalizar  e  registrar  a  entrada  e  saída  de  pessoas  prestando-lhes
informações; receber e distribuir  documentos e correspondência interna;
atender  a  pedidos  da  Direção  para  serviços  externos,  como pequenas
compras, pagamentos em bancos, etc; preparar e servir café, auxiliar na
distribuição  da  merenda  dos  alunos;  requisitar  material  e  controlar  o
armazenamento  quando  necessário;  responsabilizar-se  por  materiais,
máquinas,  equipamentos,  instrumentos  e  ferramentas  sob  sua
responsabilidade; exercer outras atividades semelhantes e compatíveis do
mesmo grau  de  dificuldade/responsabilidade;  efetuar  pequenos  reparos
em instalações, mobiliários utensílios e similares.

MERENDEIRO Receber  da  nutricionista  as  instruções  necessárias  para  receber  e
distribuir os alimentos destinados à Merenda Escolar; Controlar os gastos
e estoques de produtos; Armazenar alimentos de forma a conservá-los em
perfeito estado de consumo; Quando necessário, prepara o alimento de
acordo  com  a  receita,  de  forma  a  estarem  prontos  nos  horários
estabelecidos; Organizar os utensílios e todo o material necessário à boa
distribuição da merenda;  Servir  os alimentos na temperatura adequada;
Cuidar  da  limpeza  e  manutenção  do  material  e  locais  destinados  à
preparação,  estocagem e distribuição;  Controlar  o  consumo e fazer  os
pedidos de gás na época oportuna;  Demonstrar  interesse e cumprir  as
determinações  superiores;  tratar  com delicadeza  os  alunos;  Distribuir  a
Merenda, por igual a todas os alunos, incentivando-as "comer de tudo",
sem deixar sobras; Higienizar utensílios, equipamentos e dependências do
serviço de alimentação. Verificar o cardápio do dia; Examinar os gêneros
que vai utilizar; Pesar e anotar os gêneros; Coletar o lixo dos depósitos;
Participar ativamente das reuniões e cursos de capacitação para os quais
for  convidado  ou  convocado;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  dos
equipamentos  e  ferramentas  de  trabalho;  Utilizar  com  economia  os
produtos  necessários  à  execução  do  trabalho;  Desempenhar  outras
tarefas  que,  por  suas  características,  se  incluam  na  sua  esfera  de
competência
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ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO

Edital nº 01/2021  - Chamamento Público- Professor de Educação Infantil,
Professor de Educação Básica  I, Professor de Educação Básica  II, Monitor ,

Merendeiro e Servente.

Função pretendida: 

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

Nº da Inscrição........./2021

Dados do Candidato:

Nome...........................................................................................................

RG............................................     CPF................................................

Data de nascimento......../........./.........

Endereço...................................................................................................

Bairro: ............................................. Cidade.............................................

Email........................................................................................................

Telefone (s) (   ).......................................................................................

Nnn  nº de filhos menores de 18 anos

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLO  DE  INSCRIÇÃO  EDITAL  Nº  01/2021-  nº  da
Inscrição............

Nome do candidato: .................................................................................

Função pretendida:....................................................................................


