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EDITAL Nº002/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

“Edital de Processo Seletivo Simplificado para 

contratação por prazo determinado de profissionais 

habilitados para o Cargo de Professor de 

Matemática” 

 A Prefeitura Municipal de Tiradentes do Sul, por ordem de seu Prefeito Municipal 

Alceu Diel, faz saber, a quem interessar possa que realizará seleção de pessoal por 

processo seletivo simplificado, destinado a contratação temporária para o cargo de 01 

Professor de Matemática, elencado no objeto deste edital, e conforme estabelecido na Lei 

Municipal n.º 854/2017. 

 Realização de processo seletivo para preenchimento de vagas para o cargo de 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA. 

 As atribuições do cargo e os requisitos mínimos e desejáveis estão descritos, nos 

anexos deste edital. 

1. INSCRIÇÃO 

Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer 

pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 2, ou por intermédio 

de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato (com poderes 

especiais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apresentando, 

em ambos os casos, os seguintes documentos: 

1.1 - Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente preenchida e 

assinada; 

1.2 - Original e cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais 

sejam: carteiras ou cédulas de identidade, Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho e 

Previdência Social;  

1.3  - Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais; 

1.4 - Comprovante de nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, qual 

seja:Ensino Superior Completo na Área. 

1.5 - Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo I do presente 

edital, acompanhado de original e cópia autenticada dos títulos que comprovam as 

informações contidas no currículo. 

1.6 - Original e cópia dos comprovantes dos títulos apresentados, os quais requeiram 

análise para fins de pontuação. 

1.7 - Original e cópia de Diploma ou Certificado de Conclusão de Ensino Superior na 

Área. 

1.8 - Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição, no Setor de 

Protocolos, desde que o candidato apresente para conferência os originais juntamente com 

a cópia. 
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2. PRAZO DE INSCRIÇÃO E LOCAL PARA INSCRIÇÃO 

 

2.1 - O prazo para a inscrição será do dia 27 de março à 29 de março de 2017, no horário 

das 7h30min, às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, no Setor de Protocolos da 

Prefeitura de Tiradentes do Sul, Avenida Tiradentes, 1090. 

 

3 – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 - Encerrado o prazo fixado pelo item 2, a Comissão publicará, no MURAL de 

publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no prazo de um dia, edital 

contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.  

3.2 - Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor 

recursos escritos perante a Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresentação das 

razões que ampararem a sua resignação.  

3.3 - No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua 

decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições 

homologadas.  

3.4 - A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 3.1, no prazo 

de um dia, após a decisão dos recursos. 

 

4. - SELEÇÃO 

 

4.1 - A seleção será constituída por: 

a) Avaliação das inscrições e do currículo; 

b) Prova de títulos. 

4.2 - A etapa de avaliação das inscrições e dos currículos consiste na análise dos 

documentos que comprove a formação do candidato. Serão desclassificados os candidatos 

que não atenderem aos requisitos mínimos para o exercício do cargo descritos no anexo 

deste edital. 

4.3  - O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do 

Anexo II do presente Edital. 

4.4 - Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de 100 (cem) pontos. 

4.5 - A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de 

avaliação. 

4.6 - Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito 

público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital. 

4.7 - Nenhum título receberá dupla valoração. 

4.8 - Somente serão considerados os Certificados de Cursos de Qualificação 

expedidos com data a partir de 02 de janeiro de 2012. 

4.9 - A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos 

apresentados, em uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios: 
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Especificação/Cursos de 
Especialização 

Nº de 
Certificados 

Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima 

Pós-Graduação lato sensu 
(especialização na área de atuação) 

01 25 25 

 

Especificação/Cursos de 
Qualificação na área de atuação 

Nº de 
Certificados 

Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima 

Cursos de 20 horas 05 02 10 

Cursos de 40 horas 05 05 25 

Cursos acima de 40 horas 04 10 40 

 

5 - A Comissão nomeada pela Portaria nº 103/2017, fará a análise das inscrições e as 

deliberações da Comissão serão objeto de registros em ata. 

6 - A divulgação do resultado oficial será feita pela administração municipal no dia 31 de 

março de 2017, junto ao mural de publicações oficiais no centro administrativo. 

7 - O candidato terá após a publicação dos resultados o prazo de 01(um) dia útil para 

recurso, que será analisado pela comissão no prazo de 02 (dois) dias úteis e divulgado o 

resultado final. 

8 - O candidato que não possuir os requisitos mínimos exigidos, no ato da contratação, 

será automaticamente desclassificado, assumindo o candidato classificado na ordem 

seqüencial.   

9 - O preenchimento das vagas deste edital não é obrigatório, não gerando, portanto, 

qualquer expectativa da contratação ou formação de banco de reservas. Caberá a 

Administração Municipal julgar a necessidade ou não, do preenchimento das vagas deste 

edital. 

10 - O regime de contratação dos candidatos aprovados será Estatutário, efetuado através 
de contrato administrativo, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. 

 

Tiradentes do Sul, 24 de março de 2017. 

 

ALCEU DIEL 

Prefeito de Tiradentes do Sul 

 

Registre-se e Publique-se 

Jordana Diel Traesel 

Secretária de Administração 
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Anexo I 

Edital 002/2017 – Processo Seletivo Simplificado 

Cargo: Professor de Matemática 

1 - DAS ATRIBUIÇÕES:  

a) Descrição Sintética: Participar do processo de planejamento e elaboração da 

proposta pedagógica da escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as 

operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento 

da qualidade do ensino. 

b) Descrição Analítica: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 

pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; 

zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar 

estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de 

observação dos alunos; participar de atividades extra-classe; realizar trabalho integrado 

com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas–aula estabelecidos; 

colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 

Conforme estabelecem a Legislação vigente (Leis Municipais n.º 716, de 13/03/2013 e n.º 

722 de 16/04/2013). 

2 –DOS REQUISITOS: Os requisitos mínimos, para o cargo são conforme segue: 

 Curso Superior em Matemática; 

 Idade mínima 18 anos completos; 

3 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

 Magistério e Pós Graduação em Matemática 

 Experiência Comprovada em sala de aula, na Área de Matemática 

 Sorteio Público; 

Tiradentes do Sul, 24 de março de 2017. 

 

ALCEU DIEL 

Prefeito 
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Anexo II 

 

Edital 002/2017 – Processo Seletivo Simplificado 

 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

 

CARGO DE INTERESSE: __________________________________________________  

 

1. DADOS PESSOAIS  

1.1 Nome completo:_______________________________________________________  

1.2 Filiação: _____________________________________________________________  

1.3 Nacionalidade: ________________________________________________________  

1.4 Naturalidade: _________________________________________________________  

1.5 Data de Nascimento: ___________________________________________________ 

1.6 Estado Civil: __________________________________________________________ 

 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: __________________________________ 

2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: ________________________________________ 

2.3 Título de Eleitor______________________ Zona: _______ Seção: ________ 

2.4 Número do certificado de reservista:_______________________________________  

2.5 Endereço Residencial: _________________________________________________  

2.6 Endereço Eletrônico: __________________________________________________ 

2.7 Telefone residencial e celular: ___________________________________________ 

2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: __________________________ 
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3. ESCOLARIDADE  

3.1 GRADUAÇÃO  

Curso/área:____________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:____________________________________________________ 

Ano de conclusão:______________________________________________________ 

 

3.2 PÓS-GRADUAÇÃO  

3.2.1 ESPECIALIZAÇÃO  

Curso/área:_________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:_________________________________________________ 

Ano de conclusão:___________________________________________________ 

 

4. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À 

FUNÇÃO  

Curso/área:__________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:__________________________________________________ 

Data de início:____________________ Data de conclusão:____________________ 

Carga Horária:________________________________________________________ 

 

Curso/área:__________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:__________________________________________________ 

Data de início:____________________ Data de conclusão:____________________ 

Carga Horária:________________________________________________________ 

 

Curso/área:__________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:__________________________________________________ 

Data de início:____________________ Data de conclusão:____________________ 

Carga Horária:________________________________________________________ 
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Curso/área:__________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:__________________________________________________ 

Data de início:____________________ Data de conclusão:____________________ 

Carga Horária:________________________________________________________ 

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Local e Data. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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FICHA DE INSCRIÇÃO: EDITAL 002/2017 

Cargo Pretendido: Nº INSCRIÇÃO:  

Nome:    

Endereço: CPF:  

Data de Nascimento: RG:  

Título de Eleitor: PIS/PASEP:  

Email:  Tel.:  

Filiação:   

Grau de Instrução:   

Documentos apresentados:   

   

   

   

Títulos apresentados:   

   

   

   

Outros:   

   

Experiência no cargo:   

   

Declaro, que as informações acima foram por mim prestadas, sendo sua veracidade de 

minha total responsabilidade. 

 Tiradentes do Sul, ............. de março de 2017. 

 

Assinatura do Candidato 

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

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Inscrição n.º: 

 

Nome Candidato: 

Data: Assinatura: 

 

 

Responsável:      Assinatura e carimbo 


