
CRONOGRAMA DATA / PERÍODO HORÁRIO

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 12/01/2022 a 14/01/2022 Das 8h às 17h.

PUBLICAÇÃO DA LISTA PRELIMINAR DE INSCRITOS 19/01/2022 Até 23h59min

PRAZO DE RECURSO* DA LISTA PRELIMINAR DE INSCRITOS 20/01/2022 Das 8h às 17h.

PUBLICAÇÃO DA LISTA OFICIAL 21/01/2022 Até 23h59min

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DOS TÍTULOS 26/01/2022 Até 23h59min

PRAZO DE RECURSO* DO RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DOS TÍTULOS 27/01/2022 Das 8h às 17h.

RESULTADO FINAL 28/01/2022 Até 23h59min

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
EDITAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 /SEMED

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA/AL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
TAQUARANA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições legais, torna pública a realização do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
para provimento de cargos em caráter temporário do Município de Taquarana, mediante as condições estabelecidas neste Edital. Este Processo reger-
se-á de acordo com os termos da Constituição Federal; da Lei Orgânica do Município de Taquarana; da Lei Municipal nº 322, de 26 de junho de
2001, que consolida o quadro de contratações para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação; da Lei Municipal nº 599,
de 23 de dezembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratações de Monitores e demais professionais para atendimento das
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Taquarana e Resolução 001/2021/CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
TAQUARANA-CME.
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
1.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado sob a responsabilidade da Comissão designada pela Portaria Nº 001/2022 /SEMED;
1.2. O Processo Seletivo Simplificado será realizado em uma única etapa, constituída de análise de currículo de caráter eliminatório e classificatório
para os cargos descritos no ITEM 9.1 deste Edital.
1.3. Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo serão contratados observando-se estritamente a ordem de classificação por cargo, de acordo
com o número de vagas deste Processo Seletivo e mediante a necessidade e a conveniência da Secretaria Municipal de Educação, podendo ser
chamados os candidatos aprovados em classificação posterior ao número de vagas previsto para o cargo, conforme surgimento de novas vagas
durante a validade deste Processo Seletivo, que é de 6 (seis) meses, prorrogável por mais 5 (cinco) meses, em conformidade com o Art. 5º da Lei
Municipal Nº 599, de 23 de dezembro de 2015.
1.4. Este Processo Seletivo Simplificado será validado para o ano letivo de 2022, a contar da data de homologação do resultado final do referido
processo.
1.5. A contratação dar-se-á em conformidade à legislação vigente, com duração do ano letivo de 2022, conforme o item 1.3, ficando a contagem do
referido prazo a partir da data da assunção dos Profissionais de contrato temporário, nos termos deste edital.
1.6. A classificação obedecerá à ordem decrescente de pontuação do candidato.
1.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retificações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que
lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em quadros de aviso a serem publicados nos murais da Secretaria de Educação e no mural de
avisos da Prefeitura Municipal de Taquarana.
1.8. As funções vagas destinam-se para lotação em escolas da Rede Pública Municipal, na zona urbana e zona rural, de acordo com as necessidades e
Plano de Trabalho da Secretaria de Educação do Município de Taquarana/AL, sendo o candidato selecionado lotado em qualquer das unidades
escolares, conforme interesse e necessidade institucionais, exceto os candidatos às vagas da Educação de Jovens e Adultos.
1.9. Os candidatos às vagas destinadas à modalidade da Educação de Jovens e Adultos deverão se inscrever para as escolas localizadas nas
comunidades onde o candidato reside, atendendo ao disposto no Art. 71, parágrafo 4º da Resolução 001/2021/CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE TAQURANA - CME/TAQUARANA.
 

 
*Todos os Recursos deverão ser encaminhados em documento escrito a próprio punho datado e assinado e serão respondidos pela Comissão em até
24 horas após o fim do prazo para envio do recurso em questão.
 
2. DAS INSCRIÇÕES
 
2.1- Serão realizadas de forma presencial no período descrito no cronograma do Processo Seletivo, na Quadra da Escola Maria Iraci Teófilo de
Castro, localizada na Rua 24 de Agosto, nº 82, Taquarana-Al, fone (82)3425-1586.
2.2- Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos (original e cópia): Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor
e Comprovante de Residência, Carteira de Trabalho, 1 foto 3x4, comprovação de escolaridade, Comprovação de Títulos, Curriculum Vitae, número
do NIS/PIS e ficha de inscrição conforme Anexo I deste Edital.
2.3- Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá apresentar os documentos exigidos neste edital, preencher e assinar
ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão.
2.4- Somente serão admitidas inscrições pessoais a serem efetivadas diretamente pelos candidatos ou por intermédio de procurador munido de
instrumento público ou particular de mandato e poderes especiais, em conformidade com o disposto no parágrafo único, artigo 9º, da Lei Municipal
nº 599/2015.
2.5- Uma vez efetivada a inscrição não haverá possibilidade de alteração, sendo do candidato a inteira responsabilidade pelas informações prestadas.
2.6- No ato da inscrição caberá ao candidato conhecer todas as regras pertinentes ao presente edital, e preencher os campos disponíveis com as
informações pessoais e de sua titulação.
2.7-A Secretaria Municipal de Educação - SEMED - não se responsabiliza por problemas de ordem técnica, falhas de comunicação ou outros fatores
que impossibilitem a inscrição dos candidatos, inclusive perda de prazos.
 
2.8-Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado, por ato da Comissão Especial, o candidato que:



 
Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
 
Agir com incorreção ou descortesia, para qualquer membro da equipe encarregada da conferência e avaliação dos documentos dos candidatos;
 
For responsável pela falsa identificação funcional;
 
Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação no processo seletivo;
 
Não atender determinações regulamentares da Secretaria Municipal de Educação;
 
Apresentar comportamento inadequado no momento ou decorrer da realização da entrega dos títulos.
 
2.9- Não será cobrado ao candidato qualquer taxa de inscrição.
 
DOS REQUISITOS PARA TODOS OS CARGOS
 
São requisitos para participar do Procedimento Seletivo Simplificado:
Ser brasileiro nato ou naturalizado;
Estar em gozo dos direitos políticos e civis;
Estar quite com as obrigações militares (sexo masculino);
Comprovar requisitos específicos exigidos da função no ato da convocação;
Não acumular cargo ou emprego público nas esferas, federal, estadual ou municipal, exceto o disposto no artigo 37, XVI da Constituição Federal;
Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público em consequência de infração funcional apurada através de processo administrativo
disciplinar.
Não possuir vínculo funcional formal e ou efetivo, público ou privado.
 
3.2. Os candidatos que não preencherem os requisitos supra e infra, serão automaticamente eliminados.
 
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
 
Será desclassificado o candidato que no ato da convocação não comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição.
 
4.1 Os candidatos serão submetidoss à análise curricular de caráter classificatório.
Estar na reserva técnica do Edital constitui mera expectativa de direito, não estando a Administração Pública condicionada a convocar os candidatos
aprovados, cujo número de classificação exceder quantidade de vagas previstas no Edital de Nº 001/2022.
 
4.3 - Para os cargos de Professor da Educação de Jovens e Adultos, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Alunos com
Necessidades Especiais a análise considerará a seguinte pontuação:
a. Curso Normal/Magistério ou cursando o 6º Período da Graduação em Pedagogia em Instituição reconhecida pelo MEC: 1,0 ponto.
b. Licenciatura Plena em Pedagogia: 2,0 pontos.
c. Especialização lato-sensu em área educacional dentro da área a que concorre a vaga – 1,0 ponto.
c. Mestrado em área educacional dentro da área a que concorre a vaga – 2,0 pontos.
d. Doutorado em área educacional dentro da área a que concorre a vaga – 3,0 pontos.
e. Comprovação de experiência profissional igual ou superior a 01 ano: 1,0 ponto.
 
4.4 - Para os cargos de Professor da Educação Infantil e Professor dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) a análise considerará a seguinte pontuação:
a. Curso Normal/Magistério: 1,0 ponto.
b. Licenciatura Plena em Pedagogia: 2,0 pontos.
c. Especialização lato-sensu em área educacional dentro da área a que concorre a vaga – 1,0 ponto.
c. Mestrado em área educacional dentro da área a que concorre a vaga – 2,0 pontos.
d. Doutorado em área educacional dentro da área a que concorre a vaga – 3,0 pontos.
e. Comprovação de experiência profissional igual ou superior a 01 ano: 1,0 ponto.
 
4.5 - Para o cargo de Professor de AEE (Sala de Recursos) a análise considerará a seguinte pontuação:
a. Licenciatura Plena em Pedagogia: 2,0 pontos.
b. Especialização lato-sensu em Educação Especial e Inclusiva ou Educação Especial – 2,0 pontos.
c. Mestrado em área educacional – 2,0 pontos.
d. Doutorado em área educacional – 3,0 pontos.
e. Comprovação de experiência profissional igual ou superior a 01 ano: 1,0 pontos.
 
4.6 - Para o cargo de Intérprete de LIBRAS a análise considerará a seguinte pontuação:
a. Licenciatura Plena em Pedagogia: 2,0 pontos.
b. Curso de Libras: 1,0 ponto.
c. Especialização lato-sensu em Educação Especial e Inclusiva ou Educação Especial – 1,0 ponto.
c. Mestrado em área educacional – 2,0 pontos.
d. Doutorado em área educacional – 3,0 pontos.
e. Comprovação de experiência profissional igual ou superior a 01 ano: 1,0 pontos.
 
4.7 - Para os cargos de Professor das demais áreas de atuação a análise considerará a seguinte pontuação:
a. Licenciatura Plena no curso ao qual concorre à vaga: 2,0 pontos.
c. Especialização lato-sensu em área educacional dentro da área a que concorre a vaga – 1,0 ponto.
c. Mestrado em área educacional dentro da área a que concorre a vaga – 2,0 pontos.
d. Doutorado em área educacional dentro da área a que concorre a vaga – 3,0 pontos.
e. Comprovação de experiência profissional igual ou superior a 01 ano: 2,0 pontos.



CARGOS QUANTIDADE

DE VAGAS

REQUISITOS JORNADA

SEMANAL

SALÁRIO

R$

Professor dos Anos Iniciais

(1º ao 5º ano)

08 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em Pedagogia devidamente reconhecido pelo MEC ou Curso Normal (Magistério) 20h 1.443,12

Professor da Educação

Infantil

06 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em Pedagogia devidamente reconhecido pelo MEC ou Curso Normal (Magistério) 20h 1.443,12

Professor da Educação de

Jovens e Adultos - EJA

40 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em Pedagogia devidamente reconhecido pelo MEC ou Curso Normal (Magistério)

ou Declaração de cursando o 6º Período do Curso de Graduação em Pedagogia.

17h 1.226,72

Professor de Educação

Física

01 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em Educação Física. 20h 1.443,12

Professor de Língua

Portuguesa.

01 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em Letras devidamente reconhecido pelo MEC. 20h 1.443,12

Professor de Língua Inglesa. 01 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em Letras Inglês devidamente reconhecido pelo MEC. 20h 1.443,12

Professor de Matemática 01 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em Matemática devidamente reconhecido pelo MEC. 20h 1.443,12

Professor de História 01 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em História devidamente reconhecido pelo MEC. 20h 1.443,12

Professor de Geografia 01 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em Geografia devidamente reconhecido pelo MEC. 20h 1.443,12

Professor de Ensino

Religioso

01 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em História, Filosofia, Ciências Sociais, Psicologia (+ curso de especialização em

área Educacional) ou Teologia + curso de especialização em área Ensino Religioso), devidamente reconhecidos pelo MEC

20h 1.443,12

Professor do AEE (Sala de

Recursos)

04 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em Pedagogia devidamente reconhecido pelo MEC + Especialização em Educação

Especial ou Educação Especial e Inclusiva.

20h 1.443,12

 
4.8 – Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios:
a. apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a sessenta anos;
b. tiver maior nível de formação escolar comprovada;
c. apresentar maior carga horária em cursos realizados nos últimos cincos anos dentro da área a que concorre a vaga;
d. Apresentação de certidão de casamento civil;
e. Apresentação de certidão de nascimento indicando o quantitativo de filhos.
d. Submeter-se a Sorteio em ato público, conforme o Art. 32, incisos do IV da Lei Municipal Nº 599/2015 a ser realizado em local e horário
previamente definido pela Comissão, na presença dos candidatos interessados, conforme Parágrafo Único do artigo 32 da Lei supracitada.
 
5. DOS RECURSOS
 
5.1- Serão admitidos recursos devidamente fundamentados e apresentados por escrito a Comissão do Processo Seletivo Simplificado junto a
Secretaria Municipal de Educação, dentro do prazo de 24 horas a partir da divulgação dos resultados que serão afixados no quadro de avisos da
referida Secretaria. Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido, não serão aceitos, sendo considerados para tanto a data e horário do protocolo
de entrada na Secretaria.
 
6. DO RESULTADO FINAL
 
6.1- Concluídos os trabalhos de apuração do Processo Seletivo Simplificado, a Comissão encaminhará ao Prefeito Municipal o resultado final do
PSS, que deverá ser homologado no prazo de um dia.
6.2 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, será lançado Edital com a classificação geral dos candidatos aprovados,
quando, então, passará a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.
6.3 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do
resultado final.
6.4 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços.
6.5 Os candidatos selecionados terão o prazo máximo de até 03 (três) dias para entregar a documentação e assumir a vaga.
6.6 Será tornado sem efeito o chamamento do candidato que não assumir a vaga no prazo determinado, bem como quando não apresentar a
documentação exigida no prazo estabelecido perdendo, automaticamente a vaga oferecida, facultando ao Município, o direito de convocar o próximo
candidato por ordem de classificação.
6.7 Caso o candidato não deseje assumir de imediato, poderá, mediante requerimento próprio, solicitar para passar para o final da lista dos aprovados
e, para concorrer, observada sempre a ordem de classificação e a validade do Processo Seletivo, a novo chamamento uma só vez.
6.8 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente
neste Edital, conforme o disposto no Art. 40 da Lei Municipal 599/2015.
 
7. DA CONTRATAÇÃO
 
7.1 O candidato classificado será convocado para contratação temporária por Edital publicado no mural da Prefeitura Municipal de Taquarana, tendo
o candidato o prazo de 03 (três) dias para assinatura do contrato temporário.
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
8.1- A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do certame, tais como se
encontram neste edital estabelecidas.
8.2- Os candidatos habilitados do Processo Seletivo Simplificado, na hipótese de mudança de endereço para correspondência deverão comunicar tal
alteração junto a Comissão do PSS.
8.3 – Os Servidores selecionados e convocados no presente certame prestarão serviços através de contratação temporária ao Município de Taquarana
– AL, em conformidade com a Lei nº 322, de 26 de junho de 2001 e a Lei 599, de 23 de dezembro de 2015.
 
9. DOS CARGOS
9.1. Os cargos, jornada de trabalho, vagas, remuneração e requisitos:
 



Intérprete de LIBRAS 01 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura devidamente reconhecido pelo MEC + Especialização em Educação Especial ou

Educação Especial e Inclusiva ou Curso de Libras.

20h 1.443,12

Auxiliar de

Desenvolvimento Infantil

03 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em Pedagogia devidamente reconhecido pelo MEC ou Curso Normal (Magistério)

ou Declaração de cursando o 6º Período do Curso de Graduação em Pedagogia.

20h 1212,00

Cuidador de Alunos com

Necessidades Especiais

06 Diploma de Nível Superior Completo em curso de Licenciatura em Pedagogia devidamente reconhecido pelo MEC ou Curso Normal (Magistério)

ou Declaração de cursando o 6º Período do Curso de Graduação em Pedagogia.

20h 1212,00

 
Taquarana-AL, 06 de janeiro de 2022.
 
GERALDO CÍCERO DA SILVA
Prefeito
 
JOSÉ GILBERTO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
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