
 
 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 02 – Rev. 23/09/2021 

CADASTRO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PROFESSORES: 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, torna 
público para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições para o Cadastro de 
Contratações Temporárias, para o exercício da função de Professor de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I, o qual regerá pela Lei Municipal 704/2016, Lei Federal n. 12.796 de 04 de Abril de 
2013. 

 

O processo seletivo atenderá a complementação do quadro de professores com o retorno das 
aulas presenciais, que terá vigência de 03 meses, podendo ser prorrogável. 

 

1 - DAS INSCRIÇÕES E SUAS CONDIÇÕES: 
1.1 - Os candidatos deverão realizar a inscrição na Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura 
Municipal de Alto Rio Doce, no horário de 9 às 16 horas, entre os dias 16 de setembro a 23 de 
setembro de 2021. 
1.2 - O candidato deverá preencher a ficha de inscrição, que estará disponível na Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce e entregá-la devidamente assinada, no mesmo 
local, com a devida documentação. 
1.3 - Os documentos originais e cópias serão entregues mediante inscrição para devida conferência. 
1.4 - A classificação será considerada aceita, quando o candidato proceder à entrega dos 
documentos que comprovem habilitação para o cargo pretendido e após análise da pontuação dos 
candidatos. 
1.5 - A entrega da documentação correta é de inteira responsabilidade do candidato. 
1.6 - Não será aceito reposição da ficha de inscrição após a entrega, para preenchimento de nova 
ficha. 
1.7 - Não será aceito a entrega de ficha de inscrição fora do prazo e horário determinados no edital. 

 
2 - DA ESCOLARIDADE 
2.1 - Poderão se inscrever no Cadastro de Contratações Temporárias, os candidatos que 
comprovarem a escolaridade mínima exigida, apresentando o item abaixo relacionado: 

 

a) Curso Superior de Pedagogia (com a devida habilitação) ou Curso Superior em Normal 
Superior ou Nível Médio na Modalidade Normal. 

 

3 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO: 
3.1 - Cópia reprográfica: 

• Diploma e/ou Certificado de Conclusão de Curso Superior de Graduação ou Magistério 
correspondente. 

• Exame médico admissional; 

• 1 foto 3x4 

• Carteira de trabalho; 

• Comprovante de residência atualizado; 

• Pis/Pasep; 

• CPF; 
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• Identidade; 

• Certidão de Nascimento, se solteiro, ou de casamento, se casado; 

• Título de eleitor; 

• Comprovante de quitação eleitoral; 

• Certificado Militar (reservista) (somente para os homens); 

• Conta corrente no Itaú; 

• Declaração de não acumulo de cargo; 

• Declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio; 

• Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais (Lei Geral de Proteção de 
Dados) 

 
4 – DA COMISSÃO (conforme Portaria nº 4.187 de 23 de setembro de 2021) 
4.1 - Para efeito de seleção e classificação dos candidatos, segundo os critérios previstos na Lei, 
será constituída comissão integrada por: 

• Um representante da respectiva Secretaria Municipal de Educação; 

• Um representante dos Funcionários Efetivos da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce; 

• Um representante dos professores municipais; 

• Dois representantes da Equipe Administrativa da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce. 

4.2 - A comissão terá o prazo de até 02 (dois) dias, imediatamente após o encerramento das 
inscrições, para a seleção e classificação dos candidatos. 

 
5 – CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
5.1 - Os candidatos inscritos serão classificados de acordo com a pontuação obtida. 

 
5.1.1 - Formação Acadêmica: 

 
Diploma de Mestrado 
concluído na área pleiteada 

20 (vinte) pontos  

Certificado de Pós 
Graduação 

5 (cinco) pontos máximo 3 (três) pós 
graduações. 

Diploma de Curso Superior 
concluído (Pedagogia ou 
Normal Superior) 

40 (quarenta) pontos  

Segundo diploma de Curso 
Superior Concluído 

05 (cinco) pontos  

Diploma de Nível Médio na 
Modalidade Normal 

05 (cinco) pontos  

 

(*) Pontuação não cumulativa, serão aceitas declarações de conclusão de cursos. 
 

5.1.2 - Tempo de Magistério na área pleiteada: 

Efetivo exercício profissional no 
magistério, na classe a ser pleiteada, até 
15 de setembro de 2021 

Obterá 1 (um) ponto para cada 100 dias 
trabalhados. 
Máximo 20 (vinte) pontos. 

(**) Tempo concomitante não será pontuado duas vezes na mesma alínea, caso de tempo de 
magistério em escolas públicas, particulares ou estaduais. 

 
6 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
6.1 – Em caso de igualdade na titulação apresentada, terá preferência sucessivamente, o candidato 
que comprovar: 

• Horas de participação em cursos livres de assuntos referentes à classe de inscrição, não 
serão consideradas as horas dos cursos de graduação e pós-graduação; será avaliado a 
validade dos cursos. 

• Maior idade. 

 
6.2 – Persistindo o empate, será realizado sorteio perante a comissão. 



7 – DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1 - A classificação final dos candidatos inscritos e selecionados, segundo os critérios estabelecidos 
neste Edital, será publicada na Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alto Rio 
Doce. 
A chamada para a contratação será de acordo com a necessidade e demanda, de acordo com férias 
prêmio, atestados, abertura de turmas e outros. 

 
8 – QUADRO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E LOCAIS DE TRABALHO 

VAGAS CARGA 
HORARIA 

REMUNERAÇÃO LOCAL DE TRABALHO 

14(quatorze) 24 horas 
semanais 

Piso salarial do Professor de 
acordo com a carga horária. 

Zona Rural e 
Zona Urbana com turnos 
manhã e tarde 

 
9 – DA ADMISSÃO DOS CANDIDATOS 
9.1 – Constatada a necessidade de suprimento de vaga, mediante contratação emergencial, em 
caráter temporário, a Coordenadoria providenciará o provimento, atendendo aos seguintes 
procedimentos: 

▪ Providenciar a notificação do melhor classificado no cadastro vigente, mediante entrega de 
correspondência expressa, com comprovante de recebimento, para manifestação quanto à 
aceitação da vaga, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, devendo neste prazo o 
candidato entregar os devidos documentos exigidos para contratação, assim como diplomas 
dos cursos de graduação e pós graduação, contagem do tempo de serviço, diplomas e 
declarações nos cursos realizados na área da educação. 

▪ Esgotado o prazo de que trata o item anterior, sem que tenha havido manifestação favorável, 
a Coordenadoria realizará divulgação da vaga existente no Município; 

▪ Na hipótese do item anterior, a Coordenadoria deverá admitir o candidato melhor classificado 
dentre os que se manifestaram pela aceitação da vaga; 

▪ O candidato pertencente ao cadastro em que houver o chamamento e não se manifestar, nos 
prazos estabelecidos, terá a vaga proposta como não aceita. 

▪ Aos contratados temporariamente é garantida as horas-atividades proporcionais à sua carga 
horária. 

▪ No ato da contratação o candidato deverá apresentar todos os documentos originais para 
conferência, assim como todos os certificados de horas de cursos originais de respectivos 
diplomas. 

 
 
 
 
 
 

 
ALTO RIO DOCE, 15 DE SETEMBRO DE 2021. 

Secretária Municipal de Educação 



 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CARGO:   
 

NOME:   
 

DATA DE NASCIMENTO: / / _ IDADE: CPF:   
 

IDENTIDADE:   
 

END. RUA: N°:   
 

BAIRRO: CIDADE:   
 

CEP: E MAIL:    
 

PONTUAÇÃO:   

 
REQUISITO CURSO HORAS PONTOS 

MESTRADO  -----------------  

CURSO SUPERIOR 1  -----------------  

CURSO SUPERIOR 2  -----------------  

POS GRADUAÇÃO 1  -----------------  

POS GRADUAÇÃO 1    

POS GRADUAÇÃO 3    

NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE 

NORMAL 

   

HORAS DE EXERCÍCIO DO 

MAGISTÉRIO 

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

    

TOTAL:  

 

 
 TOTAL DE HORAS 

HORAS DE CURSOS LIVRES  

 
 

ALTO RIO DOCE, DE DE 2021. 
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