
 
 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº. 01/2019 - SME 

 

O MUNICÍPIO DE ARARIPINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob o nº 11.040.854/0001-18, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representada por Larissa Muniz Falcão do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, observando a previsão do inciso IX, do art. 
37 da Constituição Federal, a Lei Federal nº. 8.745/93, a Lei Estadual nº. 14.547/2011, 
art. 2º, XII, e a Portaria Municipal nº 641/2017 de 28 de novembro de 2017, torna 
pública seleção simplificada para a contratação temporária de profissionais temporários 
por excepcional interesse público, que será regida de acordo com as instruções 
contidas neste edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo seletivo simplificado, de que trata o presente edital, visa a contratação 
temporária e formação de Cadastro de Reserva, para desempenho das funções e no 
quantitativo de vagas indicadas nos Anexos II e III deste Edital, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Araripina/PE; 

1.2 O certame será realizado em uma única etapa, denominada Avaliação Curricular, 
de caráter eliminatório e classificatório, conforme dispõe o item 5 deste Edital; 

1.3 A presente Seleção Pública Simplificada, terá validade de 01 (um) ano, podendo 
ser prorrogada por igual período, a contar da publicação da homologação do resultado; 

1.4 O candidato que por qualquer motivo deixar de atender às normas estabelecidas 
neste Edital será eliminado do certame; 

1.5 Para a divulgação dos atos advindos da execução deste processo seletivo, será 
utilizado o Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco, o Endereço Eletrônico: 
www.araripina.pe.gov.br e a sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua 
Severo Cordeiro dos Santos, nº 57, Centro, Araripina/PE;  

1.6 Fica designada, através da Portaria nº 001/2019, a Comissão responsável pela 
coordenação do Processo Seletivo Público Simplificado, com os seguintes membros: 

 



 
 

 
 

NOME CARGO ÓRGÃO 
Sidneide dos Reis Modesto Coordenadora Assistente Brasil Alfabetizado SME 
Ana Paula Sousa Costa Coordenadora Assistente de Compras SME 
Marconiécia de Lima Costa Orientadora Educacional SME 
Daniele Lima Diniz Assessora Assistente Jurídica SME 
Monalisa Virgínia Borges 
Dias 

Coordenadora Assistente PNAIC SME 

 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO E CONTRATAÇÃO 

2.1 São requisitos básicos para a inscrição e contratação: 

a. ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b. cumprir as normas estabelecidas neste Edital; 
c. estar em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino e obrigações 
eleitorais; 
d. ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
e. ter formação mínima na escolaridade exigida para a função a que concorre, 
conforme previsto no Anexo II, deste edital; 
f. estar devidamente registrado no Conselho de Classe do cargo ao qual concorre; 
g. ser aprovado e classificado dentro do número de vagas estabelecidos neste Edital e 
outras que venham a surgir no período de validade deste. 
 
 
3. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
3.1 Do total de vagas ofertadas por função neste Edital, 5% (cinco por cento) serão 
reservadas para pessoas com deficiência, em conformidade com o que assegura o 
artigo 97, inciso VI, alínea “a”, da Constituição do Estado de Pernambuco; 

 3.2 Serão consideradas pessoas com deficiência as que se enquadrem nos critérios 
estabelecidos no art. 4º. do Decreto nº. 3.298, de 20.12.1999 e suas alterações, que 
regulamenta a Lei Federal nº. 7.853, de 24.10.1989; 

3.3 Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com 
deficiência deverão, no ato da inscrição, declarar essa condição e especificar sua 
deficiência apresentando laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID; 

3.4 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência participarão do certame 
em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere aos critérios de 



 
 

 
 

aprovação, em conformidade ao que determina o art. 41, incisos I a IV do Decreto nº. 
3.298/1999 e suas alterações;  

3.5 O candidato que não declarar no ato de inscrição ser pessoa com deficiência, ficará 
impedido de concorrer às vagas reservadas, porém disputará as de classificação geral; 

3.6 A classificação do candidato que concorrer na condição de pessoa com deficiência 
não garante a ocupação da vaga reservada, devendo, quando convocado, submeter-se 
à perícia médica que será realizada pela Junta Médica da Prefeitura de Araripina, para 
confirmação da deficiência ou não e o grau de deficiência capacitante para o exercício 
da função; 

3.7 No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o candidato deve 
apresentar laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o tipo, o 
grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença e Problemas Relacionados à Saúde - CID e, 
indicando a provável causa da deficiência; 

3.8 O candidato que não apresentar o laudo mencionado no subitem 3.7, não será 
considerado pessoa com deficiência, concorrendo, portanto às vagas de pessoa sem 
deficiência; 

3.9 A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre: 

a) a qualificação do candidato enquanto pessoa com deficiência, observando os 
critérios estabelecidos pelo art. 4º do Decreto nº. 3.298 de 1999 e suas alterações; e  

b) a compatibilidade da deficiência constatada com o exercício das atividades inerentes 
à função à qual concorre, tendo por referência a descrição das atribuições da função 
constante do Edital.  

3.10 O candidato que após a Perícia Médica não for considerado pessoa com 
deficiência terá seu nome excluído da lista de classificados para as vagas reservadas. 
No entanto, permanecerá na lista de classificação para as vagas de concorrência geral;  

3.11 O candidato cuja deficiência for julgada incompatível com o exercício das 
atividades da função será desclassificado e excluído do certame;  

3.12 As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por 
falta de candidatos, por reprovação no certame ou por decisão da Perícia Médica serão 
preenchidas pelos demais candidatos sem deficiência, observada a ordem de 
classificação;  



 
 

 
 

3.13 Os candidatos que concorrerem na condição de pessoa com deficiência formarão 
uma lista de classificados separadamente; 

3.14 Após a contratação, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que lhe 
garantiu a reserva da vaga no certame para justificar a concessão de licença médica 
ou aposentadoria. 

4. DAS INSCRIÇÕES  
 

4.1 As inscrições para esta Seleção Pública serão gratuitas, devendo os candidatos, 
para requererem a sua inscrição, preencherem o formulário no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Araripina no endereço eletrônico http://selecao.araripina.pe.gov.br, à 
partir das 12 horas do dia 22 de janeiro de 2019, até às 23h do dia 01 de fevereiro de 
2019; 

4.2 O candidato só poderá se inscrever em uma única função, desde que atenda a 
formação exigida; 

4.3 São de responsabilidade exclusiva do candidato as informações prestadas, 
dispondo a Comissão Organizadora do direito de excluir da seleção aquele que não 
preencher corretamente os formulários e declarações, conforme previsto neste Edital; 

4.4 Para efetuar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, 
constante no site oficial da Prefeitura Municipal de Araripina e apresentar Currículo 
atualizado, contendo: dados pessoais, formação acadêmica/titulação, 
formação complementar e atuação profissional, além da documentação abaixo 
listada, em formato PDF: 

a) Carteira de Identidade; 
b) CPF; 
c) Certidão de conclusão de Ensino Médio (ficha 19), emitida por instituição 
reconhecida pelo MEC para os candidatos à vaga de nível Médio; 
d) Diploma ou declaração de conclusão de curso superior, emitida por instituição 
reconhecida pelo MEC para os candidatos a vaga de nível superior; 
e) Comprovante de inscrição nos respectivos conselhos da categoria profissional; 
f) Currículo Vitae atualizado; 
g) Comprovante de titulação, cursos e experiências profissionais (para a experiência, 
considerar apenas a dos últimos 03 anos); 
h) Apresentar laudo, para quem for concorrer às vagas de portador de necessidade 
especial. 
 



 
 

 
 

4.5 Qualquer informação ou documento falso gerará a eliminação do candidato do 
presente processo seletivo, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis; 

4.6 A inscrição do candidato implica a sua integral adesão a todas as regras que 
disciplinam a presente seleção simplificada; 

4.7 Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital; 

4.8 Os candidatos inscritos neste Processo Seletivo Simplificado ficarão isentos de taxa 
de inscrição. 

5. DA SELEÇÃO 

5.1 A seleção será realizada em etapa única, denominada Avaliação Curricular e/ou 
Experiência Profissional, de caráter classificatório e eliminatório e dar-se-á através da 
análise dos documentos comprobatórios e das informações prestadas, obedecendo-se 
rigorosamente a pontuação especificada no Anexo IV deste Edital;  

5.2 A Avaliação Curricular valerá 100 (cem) pontos, sendo eliminado o candidato que 
não tingir a pontuação mínima de 25 (vinte e cinco) pontos; 

5.3 Para o cálculo de experiência profissional não é admitido computar tempo 
simultâneo; 

5.4 Estágios, monitorias e trabalhos voluntários serão considerados para fins de 
experiência profissional;  

5.5 A análise dos currículos profissionais levará em consideração, prioritariamente, os 
requisitos necessários a função (formação acadêmica e/ou profissional), tempo de 
serviço, experiência e atuação na área a que se destina à contratação; 

5.6 Será eliminado o candidato que não atender aos requisitos exigidos no presente 
Edital. 

 

6. DOS RESULTADOS 

6.1 Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, 
obtida mediante a soma dos pontos na avaliação do currículo; 

6.2 Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, serão adotados 
sucessivamente os seguintes critérios de desempate:  



 
 

 
 

a) Terá preferência o candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
completos até o último dia de inscrição, na forma do disposto no parágrafo único do 
art. 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 
b) Persistindo o empate, será beneficiado o candidato que tiver participado de sessão 
de Tribunal do Júri Popular, exercendo a função de jurado, conforme dispõe o art. 440 
da Lei nº 11.689/08. 
c) Persistindo, ainda, o empate, o desempate beneficiará o candidato de maior idade. 
 

7. DOS RECURSOS 

7.1 Os candidatos que discordarem do resultado preliminar desta seleção poderão 
impetrar recurso administrativo, no período estabelecido no Anexo I, através de 
requerimento justificando a sua discordância; 

7.2 Os recursos deverão ser interpostos junto à Comissão do Processo Seletivo, com a 
indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente 
fundamentado, comprovando as alegações, encaminhados, via SEDEX, à Comissão do 
Processo Seletivo na Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE, no endereço: 
Rua Severo Cordeiro dos Santos, nº 57, Centro, bem como no site da Prefeitura 
Municipal de Araripina, http://protocolo.araripina.pe.gov.br/open.php, nas datas e 
horário especificados no Anexo I; 

7.3 Não serão apreciados recursos interpostos fora do prazo estabelecido no Anexo I; 

7.4 Não serão aceitos novos documentos quando da interposição dos recursos; 

7.5 O candidato, quando da apresentação do recurso, deverá fazê-la de forma clara e 
concisa e ainda, se escrito, letra legível; 

7.6 Os recursos, porventura interpostos, serão julgados e deliberados pela Comissão 
do Processo Seletivo; 

7.7 A decisão da Comissão do Processo Seletivo, será irrecorrível na esfera 
administrativa, consistindo em última instância para os recursos, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais, exceto em casos de 
erros materiais devidamente comprovado, havendo manifestação posterior. 

8. DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1 Somente após a apreciação dos recursos ocorrerá a homologação do resultado 
final pela Prefeitura Municipal de Araripina, que será publicado no Diário Oficial dos 
Municípios de Pernambuco, no Endereço Eletrônico: www.araripina.pe.gov.br e na 
sede da Secretaria Municipal de Educação. 



 
 

 
 

9. DO REGIME JURÍDICO E PREVIDENCIÁRIO 

9.1 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão convocados sob o 
Regime Jurídico Administrativo da Prefeitura Municipal de Araripina e o Regime 
Previdenciário será o RGPS (Regime Geral de Previdência Social). 
 
10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1 A contratação de pessoal por excepcional interesse público, será por prazo 
determinado de inicialmente 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual 
período, respeitando o número de vagas, a ordem de classificação e a disponibilidade 
orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Educação; 

10.2 Os candidatos classificados serão convocados pela Secretaria Municipal de 
Educação para a contratação temporária e prestação de serviços com carga horária e 
remuneração de acordo com o Anexo II; 

10.3 O candidato deverá apresentar, no ato de sua contratação, as cópias e as 
originais das seguintes documentações: 
* Carteira de Identidade; 
* CPF; 
* Comprovante de residência com CEP (água, luz, telefone); 
* Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
* Título de eleitor e comprovante da última votação; 
* PIS ou PASEP; 
* Certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino; 
* Certidão de nascimento ou casamento; 
* Certidão de nascimento dos filhos; 
* Caderneta de vacinação dos filhos menores de 05 anos; 
* Certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual e da justiça federal; 
* Certidão de conclusão de Ensino Médio (ficha 19), emitida por instituição reconhecida 
pelo MEC para os candidatos à vaga de nível Médio; 
* Diploma ou declaração de conclusão de curso superior, emitida por instituição 
reconhecida pelo MEC para os candidatos a vaga de nível superior; 
* Comprovante de inscrição nos respectivos conselhos da categoria profissional; 
* 02 fotos 3 x 4 recentes; 
* Currículo Vitae atualizado. 
* Apresentar laudo, para quem for concorrer às vagas de portador de necessidade 
especial. 
 
10.4 A convocação para as contratações se dará através de Portaria de Convocação 
publicada no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco, no Endereço Eletrônico: 



 
 

 
 

www.araripina.pe.gov.br, na sede da Secretaria Municipal de Educação, bem como 
através de telegrama dirigido ao endereço constante na inscrição do candidato 
classificado e aprovado, sendo o candidato o único responsável pela inexatidão no 
endereço informado no ato da inscrição; 

10.5 Quando da convocação, o candidato obedecerá o prazo de 5 dias úteis para a 
assinatura do contrato. O não atendimento no prazo estabelecido, implicará na 
renúncia do direito do candidato; 

10.6 Ocorrendo a desistência de candidatos ou a disponibilidade de contratos, a 
Secretaria Municipal de Educação poderá convocar os candidatos excedentes, 
obedecida a ordem de classificação, dentro da necessidade apresentada; 

10.7 O candidato que for servidor público ou possuir qualquer vínculo com órgãos 
públicos da administração direta e indireta, que implique acúmulo de cargos indevido, 
conforme dispõe o art. 37, XVI e XVII da Constituição Federal, estará impedido de 
celebrar qualquer contrato previsto neste Edital; 

10.8 Para a celebração de um novo vínculo temporário com pessoal anteriormente 
contratado, deverão ser observados os interstícios constantes no art. 9º. da Lei 
Estadual nº. 14.547/2011; 

10.9 Poderá a Administração contratante rescindir o contrato antes de seu termo final, 
quando conveniente ao interesse público por inexatidão, ou irregularidades das 
informações prestadas durante o processo seletivo, pela ausência de idoneidade moral, 
assiduidade, disciplina, eficiência ou aptidão para o exercício da função, pelo não 
cumprimento das funções para as quais foi contratado, ou desde que cessadas as 
razões que ensejaram a contratação. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações 
ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou a etapa que lhes disser 
respeito; 

11.2 A Secretaria Municipal de Educação de Araripina divulgará as alterações a que se 
referem o subitem anterior, assim como avisos e notas oficiais a respeito de todo o 
processo seletivo, que passarão a integrar o presente Edital;  

11.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para esta Seleção 
Pública, contidas neste Edital e nos comunicados a serem publicados, não podendo o 
candidato alegar o seu desconhecimento; 



 
 

 
 

11.4 É de exclusiva responsabilidade do candidato, acompanhar a divulgação de 
resultados, comunicados e convocações referentes ao processo; 

11.5 . A lista dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nas etapas 
de provas de títulos será divulgada através do site da Prefeitura Municipal de Araripina, 
www.araripina.pe.gov.br; 
 
11.6 O candidato aprovado e classificado será convocado, através de edital de 
convocação, publicado no site da prefeitura de Araripina, no endereço: 
www.araripina.pe.gov.br, para a entrega dos comprovantes de requisitos exigidos para 
contratação na função pleiteada, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação; 
 
11.7 O candidato que não comparecer na data estabelecida será 
excluído/desclassificado e convocado outro imediatamente, obedecida a ordem de 
classificação;  

11.8 Não serão fornecidas aos candidatos quaisquer declarações comprobatórias de 
habilitação, classificação e pontos obtidos, valendo, para esse fim, a divulgação do 
Resultado Final, após sua homologação; 

11.9 Os documentos anexados no requerimento de inscrição ficarão na Secretaria 
Municipal de Educação de Araripina, para fins de composição de banco de dados;  

11.10 A aprovação no presente Processo Seletivo não assegura ao candidato 
classificado, fora dos limites das vagas, o direito à contratação, mas apenas a 
expectativa de ser convocado, em caso de desistência de candidato classificado, 
seguindo a rigorosa ordem de classificação e/ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação; 

11.11 Os casos omissos neste Edital que forem objeto de questionamento, serão 
objeto de deliberação pela Comissão do Processo Seletivo e Secretaria Municipal de 
Educação;  

11.12 O candidato deverá manter o endereço e telefone atualizado junto a Secretaria 
Municipal de Educação durante o período de validade da Seleção, com vistas a 
eventuais convocações, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos 
advindos da não atualização.  

Araripina, 21 de janeiro de 2019. 

Larissa Muniz Falcão do Espírito Santo 
Secretária Municipal de Educação 



 
 

 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE ENDEREÇO DATA 
PREVISTA 

HORÁRIO 

Inscrição Site da Prefeitura Municipal de Araripina – 
http://selecao.araripina.pe.gov.br;  

22/01 a 
01/02/2019 

12h do dia 
22/01/2019 às 23h 
do dia 01/02/2019 

Publicação do 
Resultado 

Preliminar I 

- Àtrio da prefeitura Municipal de Araripina; 

- www.araripina.pe.gov.br;  

- Sede da Secretaria Municipal de Educação. 

08/02/2019 - 

Interposição 
de Recursos 

- Sede da Secretaria Municipal de Educação; 

- Via SEDEX endereçado à Secretaria 
Municipal de Educação, Rua Severo 
Cordeiro dos Santos, nº 57, Centro, 
Araripina – PE, CEP: 56.280-000; e 

- Site da Prefeitura Municipal de Araripina – 
http://protocolo.araripina.pe.gov.br 

11/ a 
14/02/2019 

8h às 13h e 14h às 
17h 

Divulgação do 
Resultado dos 

Recursos 

- Àtrio da prefeitura Municipal de Araripina; 

- www.araripina.pe.gov.br; 

- Sede da Secretaria Municipal de Educação. 

18/02/2019 - 

Divulgação do 
Resultado Final 

- Àtrio da prefeitura Municipal de Araripina; 

- www.araripina.pe.gov.br; 

- Sede da Secretaria Municipal de Educação. 

19/02/2019 - 

  



 
 

 
 

ANEXO II - DEMONSTRATIVO 

 

- Profissionais de Nível Superior 

 

FUNÇÃO REQUISITOS CARGA 

HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO QUANT. 

VAGAS 

QT. 
VAGA 

DEF. 

Professor 
Ensino 

Fundamental II 
– Educação 
Física (Setor 

A) 

- Ser graduado 
em educação 

física; 

- Ser registrado 
no conselho de 

classe. 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 02 + CR 01 

Professor 
Ensino 

Fundamental II 
– Língua 

Portuguesa 
(Setor A) 

- Ser graduado 
em língua 

portuguesa. 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 CR - 

Professor 
Ensino 

Fundamental II 
– História 
(Setor A) 

- Ser graduado 
em história. 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 CR - 

Professor 
Ensino 

Fundamental II 

- Ser graduado 
em língua 

portuguesa. 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 CR - 



 
 

 
 

– Língua 
Portuguesa 
(Setor B) 

Professor 
Ensino 

Fundamental II 
– Matemática 

(Setor B) 

- Ser graduado 
em 

matemática. 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 CR - 

Professor 

Ensino 
Fundamental II 

– Educação 
Física – 

Nascente 

- Ser graduado 
em educação 

física; 

- Ser registrado 
no conselho de 

classe. 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 01 + CR - 

Psicólogo - Ser graduado 
em psicologia 

- Ser registrado 
no conselho de 

classe. 

40 horas 
semanais 

R$ 3.333,33 01 + CR - 

Engenheiro 
Civil 

- Ser graduado 
em engenharia 

civil 

- Ser registrado 
no conselho de 

classe. 

30 horas 
semanais 

R$ 2.500,00 CR - 

  

 



 
 

 
 

 - Profissionais de Nível Médio 

 

FUNÇÃO REQUISITOS CARGA 

HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO QUANT. 

VAGAS 

QT. 
VAGA 

DEF. 

Professor 

Ensino 
Fundamental I 

(Setor A) 

- Ter concluído 
Magistério ou 

Pedagogia 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 CR - 

Professor 

Ensino 
Fundamental I 

(Setor B) 

- Ter concluído 
Magistério ou 

Pedagogia 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 04 + CR 01 

Professor 

Ensino 
Fundamental I 

(Setor C) 

- Ter concluído 
Magistério ou 

Pedagogia 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30  07 + CR 01 

Professor 

Ensino 
Fundamental I 

(Setor D) 

- Ter concluído 
Magistério ou 

Pedagogia 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 06 + CR 01 

Professor 

Ensino 
Fundamental I 

- Lagoa do 

- Ter concluído 
Magistério ou 

Pedagogia 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 CR - 



 
 

 
 

Barro 

Professor 

Ensino 
Fundamental I 

- Gergelim 

- Ter concluído 
Magistério ou 

Pedagogia 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 01 + CR - 

Professor 

Ensino 
Fundamental I 
– Bom Jardim 

do Araripe 

- Ter concluído 
Magistério ou 

Pedagogia 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 02 + CR 01 

 

Professor 

Ensino 
Fundamental I 

– Moraes 

- Ter concluído 
Magistério ou 

Pedagogia 

30 horas 
semanais 

R$ 1.918,30 08 + CR 01 

Auxiliar de 
Creche     

(Setor A) 

- Ter concluído 
Magistério ou 

Pedagogia 

40 horas 
semanais 

R$ 998,00 03 + CR 01 

Auxiliar de 
Creche     

(Setor B) 

- Ter concluído 
Magistério ou 

Pedagogia 

40 horas 
semanais 

R$ 998,00 01 + CR - 

Auxiliar de 
Creche   

(Lagoa do 
Barro) 

- Ter concluído 
Magistério ou 

Pedagogia 

40 horas 
semanais 

R$ 998,00 CR - 

Auxiliar de 
Alunos 

Deficientes 

- Ter concluído 
Magistério ou 

Pedagogia 

20 horas 
semanais 

R$ 998,00 06 + CR 01 



 
 

 
 

Intérprete de 
Libras 

- Nível Médio 
Completo 

- Certificado de 
Curso Básico 
em Intérprete 

de Libas 

20 horas 
semanais 

R$ 1.278,87 02 + CR 01 

Condutor de 
Transporte 

Escolar 

- Estar 
habilitado na 

categoria D ou 
E; 

- Ter curso 
específico de 
condutor de 
transporte 

escolar 

40 horas 
semanais 

R$ 1.996,00 21+ CR - 

  

- Profissionais de Nível Fundamental 

 

FUNÇÃO REQUISITOS CARGA 

HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO QUANT. 

VAGAS 

QT. 
VAGA 

DEF. 

Merendeira - Fundamental 
Incompleto 

40 horas 
semanais 

R$ 998,00  02 + CR 01 

 



 
 

 
 

ANEXO III – RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES 

 

- Profissionais de Nível Superior 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Professor 
Ensino 

Fundamental II  

- Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o 
plano curricular da escola e/ou programas educacionais 
adotados na rede municipal de educação, atendendo ao avanço 
da tecnologia educacional; 

- Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua 
classe; 

- Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, 
no nível de sua sala de aula; 

- Selecionar e organizar formas de execução-situação de 
experiências; 

- Definir e utilizar formas de avaliação, condizentes com o 
esquema de referências teóricas utilizadas pela escola; 

- Realizar sua ação cooperativamente no âmbito escolar; 

- Participar de reuniões, conselho de classe, atividades cívicas e 
outras; 

- Atender a solicitações da direção da escola referentes à sua 
ação docente desenvolvida no âmbito escolar. 

Psicólogo - Promover motivação e engajamento dos alunos deficientes;  

- Auxiliar o professor em suas atividades de ensino com os 
alunos deficientes;  

- Administrar avaliações psicológicas e psicopedagógicas; 



 
 

 
 

- Realizar intervenções individualizadas ou em sala de aula;  

- Acompanhar o progresso dos alunos;  

- Atender as necessidades emocionais dos alunos e educadores;  

- Oferecer suporte e resolução de conflitos; 

- Avaliar necessidades específicas de aprendizagem; 

- Apoiar programas de Educação Especial; 

- Identificar e auxiliar escolas em situação de risco ou 
vulnerabilidade social; 

- Definir cronograma de atividades para o desenvolvimento do 
aluno que necessite de atendimento especializado; 

- Atender crianças e adolescentes que tenham dificuldades e 
transtornos específicos que afetam o aprendizado, o 
comportamento ou adaptação a escola.   

Engenheiro 
Civil 

- Responsável pelo atendimento de funções básicas visando o 
bem-estar, a proteção ambiental e o desenvolvimento da 
sociedade, através de sua atuação científica, tecnológica e 
administrativa, em obras e serviços; 

- Elaborar projetos de especialidades, gestão e planejamento de 
obras; 

- Fiscalização de grandes projetos de construção; 

- Materializar o projeto inicial; 

- Organizar as atividades da obra; 

 

- Profissionais de Nível Médio 



 
 

 
 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Professor 

Ensino 
Fundamental I 

- Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o 
plano curricular da escola e/ou programas educacionais adotados 
na rede municipal de educação, atendendo ao avanço da 
tecnologia educacional; 

- Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; 

- Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, no 
nível de sua sala de aula; 

- Selecionar e organizar formas de execução-situação de 
experiências; 

- Definir e utilizar formas de avaliação, condizentes com o 
esquema de referências teóricas utilizadas pela escola; 

- Realizar sua ação cooperativamente no âmbito escolar; 

- Participar de reuniões, conselho de classe, atividades cívicas e 
outras; 

- Atender a solicitações da direção da escola referentes à sua 
ação docente desenvolvida no âmbito escolar. 

Auxiliar de 
Creche 

- Acompanhar a professora nas atividades pedagógicas 
realizadas com as crianças; 

- Auxiliar a professora nas providências, controle e guarda do 
material pedagógico; 

- Auxiliar a professora e responsabilizar-se, na ausência da 
mesma, pelos objetos individuais da criança, com atenção 
especial aos bicos, mamadeiras, fraldas e medicamentos; 

- Auxiliar a criança, prontamente, na sua higiene pessoal; 



 
 

 
 

- Auxiliar sempre que necessário, as crianças nas refeições; 

- Auxiliar em todas as atividades desenvolvidas pelas crianças 
da Creche e salas de Educação Infantil; 

- Fazer troca de fraldas; 

- Auxiliar em passeios e idas a parques; 

- Cuidar de todas as necessidades das crianças da creche; 

- Dar banho e troca de vestuário das crianças da creche; 

- Auxiliar no recreio e intervalos a orientação das crianças, 
objetivando sua segurança; 

- Participar em todas as aulas com auxiliar de cuidados às 
crianças; 

- Organizar o ambiente e orientar as crianças para o repouso, 
permanecendo com as mesmas todo o tempo em que estiverem 
dormindo; 

- Responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais ou 
transporte escolar até a chegada dos mesmos, zelando pela 
segurança e bem estar de todos; 

- Responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e 
equipamentos utilizados pelas crianças; 

- Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade 
Escolar; 

- Comparecer a reuniões convocadas pela Secretaria Municipal 
de Educação e Direção Escolar; 

- Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, 
compatível com a função; 



 
 

 
 

- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 

Auxiliar de 
Alunos 

Deficientes 

- Participar da jornada pedagógica do Município; 

- Zelar pela segurança e bem-estar dos alunos; 

- Manter a equipe da direção informada sobre a conduta dos 
alunos, comunicando ocorrências e eventuais enfermidades; 

- Levar ao conhecimento da direção qualquer incidente ou 
dificuldade ocorrida em sala; 

- Acompanhar o aluno nos lugares onde ele estiver dentro da 
área escolar e nas atividades extraclasse; 

- Auxiliar o aluno no cumprimento de atividades na sala de aula; 

Intérprete de 
Libras 

- Esclarecer e apoiar os professores no que diz respeito à escrita 
dos surdos, acompanhando os professores, caso necessário e 
mediante solicitação, na correção das avaliações e na leitura dos 
textos dos alunos; 

- Traduzir todas as questões da avaliação – do português escrito 
para a Língua de Sinais – sem acréscimo de esclarecimentos, 
adendos, exemplificações ou demais auxílios, pois eles, quando 
necessários, dizem respeito somente ao professor; 

- Auxiliar os alunos, durante a avaliação no que se refere, 
exclusivamente à Língua Portuguesa: significado, estrutura, 
léxico, contexto; 

- Redirecionar o professor os questionamentos, dúvidas, 
sugestões e observações dos alunos, a respeito das aulas, pois 
ele é a referência no ensino aprendizagem; 

- Esclarecer aos alunos somente as questões pertinentes á língua 
e ao processo interpretativo, salvo em casos extraordinários em 



 
 

 
 

que a instituição o incumbir de algum aviso específico aos 
deficientes auditivos: 

- Buscar, quando necessário, o auxílio do professor antes, 
durante e após as aulas com o objetivo de garantir a qualidade 
de sua atuação, bem como a qualidade do acesso dos deficientes 
auditivos à educação; 

- Assegurar para o melhor desempenho de sua função, o tempo 
hábil necessário para integrar todo o contexto textual registrando 
no quadro negro, antes de o professor expô-lo ou explica-lo; 

- Estimular a relação direta entre alunos deficientes auditivos e 
professor, ou entre alunos deficientes auditivos e outros 
participantes da comunidade escolar, nunca respondendo por 
nenhuma das partes; 

- Oferecer ao professor, quando este solicitar, um feedback do 
processo de ensino-aprendizagem decorrente de sua 
intermediação interpretativa sem, contudo, assumir qualquer 
tipo de tutoria dos alunos; 

Informar ao professor as particularidades dos deficientes 
auditivos, reconsiderando com ele, sempre que necessário, a 
adequação da forma de exposição dos conteúdos e tais 
especificidades com o intuito de garantir a qualidade do acesso 
dos deficientes auditivos a esses conteúdos escolares; 

- Estar presente às reuniões pedagógicas e administrativas, 
limitando sua participação aos seus interesses profissionais, às 
questões de comunicação e acessibilidade dos deficientes 
auditivos, bem como àqueles que se referem à sua função 
interpretativa e educativa; 

- Reunir-se com um representante da instituição escolar e com 
os demais intérpretes, sempre que surgir uma questão inusitada e 



 
 

 
 

complexa relacionada à sua atuação profissional e ética, para 
discuti-la e, só então, emitir um posicionamento. 

Condutor de 
Transporte 

Escolar 

- Zelar pela integridade física dos usuários, através de direção 
responsável e defensiva; 

- Executar tarefas de conduzir veículos da Prefeitura/Secretaria 
Municipal de Educação mediante determinação superior; 

- Vistoriar o veículo diariamente, verificando o estado dos 
pneus, o nível do combustível, água e óleo, testar os freios e 
parte elétrica; 

- Zelar pela documentação do veículo e portar sua habilitação 
dentro da validade, para apresentá-la às autoridades 
competentes, quando solicitada; 

- Examinar as ordens de serviços, verificando o itinerário a ser 
seguida a localização do estabelecimento para onde serão 
transportados os alunos; 

- Controlar a entrada e saída dos alunos no local determinado do 
ponto de saúda e chegada; 

- Zelar pela segurança de todos os alunos; 

- Fazer pequenos reparos de urgência; 

- Manter o veículo limpo, externa e internamente e em 
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que 
necessário; 

- Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do 
veículo; 

- Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem 
rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, 



 
 

 
 

itinerários e outras ocorrências; 

- Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente 
estacionado e fechado; 

- Manter disciplina no transporte escolar; 

- Informar ao setor responsável quaisquer eventualidade com o 
veículo e passageiro; 

- Realizar serviços de transporte e entrega de documentos, 
materiais e volumes em expedientes externos junto a 
estabelecimentos e repartições diversas; 

- Substituir periodicamente mecanismos de controle e registro 
de velocidade; 

- Executar outras tarefas correlatas. Mediante determinação 
superior. 

 

- Profissionais de Nível Fundamental 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Merendeira - Preparar e servir os alimentos, além de realizar a limpeza 
da estação de cozinha; 

- Preparar a merenda de acordo com o cardápio elaborado 
por nutricionista; 

- Zelar pelo material de uso e consumo na preparação da 
merenda escolar, além de efetuar demais tarefas correlatas 
a sua função; 

- Respeitar o trabalho do colega deixando que ele participe 
também do serviço da cozinha;  



 
 

 
 

- Informar ao Diretor do Estabelecimento de Ensino da 
necessidade de reposição de estoques; 

- Conservar o local de preparação da merenda em boas 
condições de trabalho procedendo a limpeza e arrumação; 

- Respeitar os alunos tratando-os com delicadeza e 
carinho. 

 



ANEXO IV – PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR
- Para Funções de Nível Superior

ITEM DA AVALIAÇÃO ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Titulação
(Não cumulativa)

Graduação 25 25 pontos

Titulação
(Não cumulativa)

Especialista –  curso  com
carga  horária  mínima  de
360h,  na  área  de  atuação
específica da função a que
concorre.

10

45 pontosMestre –  na  área  de
atuação  específica  da
função a que concorre. 

15

Doutor  -  na  área  de
atuação  específica  da
função a que concorre.

20

Curso na área de atuação
(cursos, oficinas,

minicursos, jornadas,
seminários, congressos,

extensão)
(Cumulativo)

Carga  Horária:  15  a  60
horas

02

10 pontosCarga  Horária:  61  a  80
horas

03

Carga  Horária:  Acima de
81 horas

05

Experiência profissional
comprovada na área de

atuação na rede pública ou
privada.

Só serão consideradas as
experiências comprovadas
do candidato exercidas, nos

últimos 03 anos.
(Não cumulativa)

10 pontos ao ano.
(Máximo 20 pontos)

20 pontos

 

- Para Funções de Nível Médio
 



ITEM DA AVALIAÇÃO ESPECIFICAÇÕES PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Comprovação de conclusão
do Ensino Médio (certidão

e/ou ficha 19)

Nível médio 25 25 pontos

Participação em curso na
área específica da

especialidade para o qual
concorre.

(Cumulativo)

Carga  Horária:  15  a
60 horas

15

55 pontosCarga  Horária:  61  a
80 horas

15

Carga Horária: Acima
de 81 horas

25

Experiência profissional
comprovada na área de

atuação na rede pública ou
privada.

Só serão consideradas as
experiências comprovadas
do candidato exercidas, nos

últimos 03 anos.
(Não cumulativa)

10 pontos ao ano.
(Máximo 20 pontos) 20 pontos

- Para Funções de Nível Fundamental

ITEM DA AVALIAÇÃO ESPECIFICAÇÕES PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Curso na área a que
concorre ao cargo.

Certificado em
curso de

capacitação

05 pontos
para cada,

somando no
máximo 20

pontos

20 pontos

Experiência profissional
comprovada na área de

atuação na rede pública ou
privada.

Só serão consideradas as
experiências comprovadas

do candidato exercidas , nos
últimos 03 anos.

10 pontos ao ano.
(Máximo 20 pontos) 20 pontos



(Não cumulativa)



 
 

 
 

ANEXO III – DO SETOR TERRITORIAL / ÁREA DE 
LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

 

SETOR LOCALIZAÇÃO TERRITORIAL 

SETOR A Escolas situadas em até 5km da Zona Urbana 

SETOR B Sítio Santa Rosa 

Vila Serrania 

Sítio Cajueiro 

Sítio Baixa Verde 

Feira Nova 

Sítio Alagoinha 

Lagoa de Dentro 

Sítio Samambaia 

Sítio Nova Maravilha 

Sítio Cansanção 

Sítio Jatobá 

Sítio Saco das Flores 

SETOR C Serra do Jardim 

Anexo da Boa Ventura 

Serra do Cavaco 

Serra do Massapê 



 
 

 
 

Sítio Novo 

Sítio Baraunas 

Sítio Santana 

Serra do Ipa 

Serra da Rodagem 

Serra do Rancho Grande 

Serra da Boa Vista 

Sítio Jardim 

Serra do Caldeirão 

Serra do Aperto 

SETOR D Serra do Simões 

Serra do Marinheiro 

Serra da Torre 

LAGOA DO 
BARRO 

DISTRITO DE LAGOA DO BARRO – SEDE E SÍTIOS 
ADJACENTES 

Sítio Catolé do Leite 

Sítio Catolé 

Sítio Ponta da Serra 

Sítio Conceição 

Sítio Serrinha 

Sítio Ladeira Alta 



 
 

 
 

MORAES DISTRITO DE MORAIS – SEDE E SÍTIOS ADJACENTES 

Sítio Ramalhete 

Sítio Sangradouro 

Sítio Santa Cruz 

Sítio Geraldo 

Sítio Santo Antonio 

Sítio Barro 

Sítio do Morais 

Sítio Graça 

Sítio Sipaúba 

Sítio Flamengo 

Sítio Tamanduá 

Sítio Algodões 

BOM 
JARDIM 

DO 
ARARIPE 

DISTRITO DE BOM JARDIM DO ARARIPE – SEDE E 
SÍTIOS ADJACENTES 

Serra do Maracujá 

Serra do Marinheiro 

Serra do Bom Jardim 

Sítio Pajeú 

Sítio Saquinho 

NASCENTE DISTRITO DE NASCENTE – SEDE E SÍTIOS 
ADJACENTES 



 
 

 
 

Sede 

Sítio Bonito 

Sítio Alho 

Sítio Cachoeira 

Sítio Campina 

GERGELIM DISTRITO DE GERGELIM – SEDE E SÍTIOS 
ADJACENTES 

Sítio Capim 

Sítio Gabinete 

Sítio Lagoa Fechada 

Sítio Pitombeira 
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