
 

EDITAL DE ABERTURA N° 01/2019 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA ISABEL 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CADASTRAMENTO DE PROFESSORES 
EVENTUAIS 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Santa Isabel, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, para atender necessidade temporária, emergencial, de excepcional 
interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, Lei 130/2019 e Lei Municipal nº 2.832/2016, 
torna pública a abertura de inscrição e estabelece normas para a realização de Processo Seletivo 
Simplificado nº 01/2019 - SEDUC, ora denominado: PSS 01/19 – SEDUC 

 

I – O PSS 01/19 – SEDUC será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações e a sua 
execução caberá a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, designada pela Portaria 17.758, de 04 de 
abril de 2019. 

II – Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília - DF. 

III – O regime jurídico de contratação dos cargos oferecidos neste Edital será em regime especial de 
natureza jurídico administrativa, nos termos da Lei Municipal nº 2.832/16 e farão jus aos direitos prescritos 
naquela Lei e, subsidiariamente, na legislação pertinente e, o contratado temporariamente se sujeitará, 
também, às disposições da Lei Complementar Municipal nº 130/2009 no que diz respeito aos deveres, 
obrigações e responsabilidades, além do que dispuser a legislação ordinária e ainda, no que diz respeito às 
atribuições do cargo, ao que dispõe o Decreto nº 2.877 de 31 de Outubro de 1997, seus anexos e demais 
legislações vigentes. 

IV – O (a) candidato (a) deverá ler atentamente o presente Edital, sua inscrição, para quaisquer dos 
cargos implica na declaração de conhecimento e aceitação das suas condições e/ ou requisitos. 

V – Os extratos, relativos às etapas do PSS 01/19 - SEDUC, serão divulgados oficialmente em jornal de 
circulação local. 

VI – A divulgação oficial do conteúdo completo do presente Edital e demais publicações, relativos às 
etapas deste Processo Seletivo, até a sua homologação, serão publicados na Imprensa Oficial do Município, 
no endereço eletrônico http://www.publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#santaisabel ; afixados no mural de 
publicações da Prefeitura Municipal de Santa Isabel (Avenida da República, 530, Centro – Santa Isabel-SP), 
bem como no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Isabel, no endereço eletrônico 
www.santaisabel.sp.gov.br. 

VII – É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações referentes ao PSS 
01/19 - SEDUC. 

1. DAS VAGAS, FUNÇÕES, VENCIMENTOS, ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS: 

1.1. O PSS 01/19 - SEDUCé destinado a selecionar Professores Eventuais para atuar em 
Estabelecimentos da Rede Pública Municipal de Ensino, visando suprir ausências pontuais de até 14 
(quatorze) dias no que tange a afastamentos de professores por Licença para tratamento de saúde, faltas ou 
ausências justificadas ou injustificadas; outros afastamentos que ocasionarem carência temporária até 
quatorze dias (14), bem como a ausência de interessados cadastrados pelo concurso público CPPMSI nº 
001/2018. 

1.2. A validade do PSS 01/19 - SEDUCé de 1 (um) ano a contar da data de homologação, podendo ser 
renovado por igual período a critério da Prefeitura Municipal. 



1.3. As atribuições pertinentes às funções deste PSS 01/19 - SEDUC estão previstas em conformidade 
com as definições contidas na Legislação Municipal em vigor e, no caso de omissão ou contradição, no 
Código Brasileiro de Ocupações, bem como, com as demais leis pertinentes a matéria e neste Edital. 

1.4. O presente PSS 01/19 - SEDUC destina-se à cadastramento e convocação de Eventuais conforme 
quadro a seguir: 

 

Número Função Escolaridade / Exigências Salário R$ Taxa de 
Inscrição 

1 
PROFESSOR 
EVENTUAL 

(QDE) 

• Diploma/histórico ou 
certificado/histórico de 

Pedagogia ou 
Diploma/histórico ou 

certificado/histórico de 
Normal Superior 

(4 
horas/relógio) – 

R$ 67,65 -
remuneração 
do Professor 
de Educação 

Infantil I 

Nãoserácobrada 

• Diploma/histórico ou 
certificado/histórico de 

Pedagogia ou 
Diploma/histórico ou 

certificado/histórico de 
Normal Superior 

(4h30 
hora/relógio) - 

R$ 78,55 - 
remuneração 
do professor  

Ensino 
Fundamental I 

• Curso Superior de 
Licenciatura Plena com 
habilitação específica 

em área própria ou 
formação em área 
correspondente e 

complementação nos 
termos da legislação 

vigente. 

(hora / aula = 
50 min) - R$ 

17,47 
remuneração 
do professor  

Ensino 
Fundamental II 

• Curso superior de 
Licenciatura Plena com 
habilitação específica  

em Educação Especial. 

(3h40 
hora/relógio) - 

R$62,02 
remuneração 
do professor  
da Educação 

Especial 

 

1.5.  O número de vagas previstas no presente Edital será acrescido daquelas que eventualmente venham 
a vagar no decorrer do prazo de validade do PSS 01/19 - SEDUC, obedecendo a lista de classificados, 
visando sempre o princípio do interesse e da continuidade dos serviços públicos. 

 

 

 



2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 

2.1.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e seus 
anexos e certificar-se que preenche todos os requisitos exigidos. A inscrição do candidato implicará no 
conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento. 

2.2. A inscrição poderá ser realizada para mais de um segmento, desde que seja comprovada a 
habilitação. 

2.3. A inscrição é pessoal e intransferível, sendo o candidato o único responsável por qualquer erro e/ou 
omissão, bem como pelas informações prestadas no formulário de inscrição por ele ou seu procurador legal. 

2.4. Em virtude do excepcional interesse público, as inscrições estarão abertas de 23 de abril  à 30 de 
abril de 2019 (nos dias úteis) e somente poderão ser realizadas pessoalmente, ou por procuração, na 
sede da Prefeitura, na Rua Vereador Roberto de Almeida nº93, Vila Nova (CAP próximo aos Serviços 
Municipais), das 09h (nove horas) às 16h (dezesseis horas). Não serão aceitas e ou recebidas inscrições 
via postal, fac-símile, ou similares. 

2.4.1. No último dia de inscrição (30 de abril de 2019): 

2.5. As inscrições presenciais serão realizadas pessoalmente ou por procuração. No caso de inscrição por 
procuração, instrumento público ou particular, será exigida a entrega do respectivo instrumento de mandato, 
acompanhado de cópia do documento de identidade do candidato e de seu procurador. A procuração ficará 
retida. 

2.6. O candidato assumirá as consequências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a 
inscrição. 

2.6.1. É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados informados na Ficha de Inscrição, 
inclusive e, principalmente, com relação à anotação do cargo que pretende concorrer. 

2.7 O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação no 
processo seletivo e no ato da convocação, comprovará que satisfaz as seguintes condições: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou emancipado na forma da Lei; 

c) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 

d) Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; 

e) Possuir escolaridade/pré-requisitos exigidos para a função; 

f) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função, achando-se no pleno 
gozo de seus direitos civis e políticos; 

g) Não estar aposentado pelo serviço público de qualquer dos entes federativos ou ser detentor de 
cargo, emprego ou função pública, exceto as ressalvas das letras “a”, “b” e “c” do inciso XVI do 
artigo 37 da Constituição Federal/1988. 

h) Preencher as exigências das funções segundo o que determina a Lei e a Tabela do item 1.2 do 
presente Edital  

i) Não ter sido dispensado por justa causa, demitido ou demitido a bem do serviço público de 
qualquer dos entes federativos nos últimos 05 (cinco) anos, a contar da data prevista para o 
início das atividades; e, 

j) Cópia simples do RG, CPF, Comprovante de Endereço, PIS, Carteira de Trabalho (página com 
número de série e qualificação profissional), comprovante de conta no Banco Santander. 



 

2.8. Para efetuar a inscrição presencial o (a) candidato (a) deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) O candidato deverá comparecer a partir das 09 horas do dia 23/04/2019 até às 16 horas do 
dia 30/04/2019 na Rua Vereador Roberto de Almeida nº93, Vila Nova (CAP próximo aos Serviços 
Municipais), para realizar o preenchimento do formulário de inscrição; 

b) No ato da inscrição os candidatos deverão trazer originais dos documentos (Carteira de 
identidade – RG, CPF, cursos de formação e experiência (que comprovem as informações 
declaradas na ficha de inscrição). 

c) O formulário de inscrição será preenchido pelos representantes da Secretaria Municipal de 
Educação – SME que emitirá o respectivo comprovante de inscrição. 

 
2.9. Não será aceita inscrição por fac-símile, correio eletrônico ou fora do período estabelecido neste 
Edital. 
 
2.10 A comprovação das exigências contidas no item 2.7, deste Capítulo, será obrigatória quando 
da convocação, sob pena de desclassificação automática, não cabendo recurso. 
 
2.11 O candidato deverá acompanhar todas as informações referentes às fases da presente seleção 
pública, assim como a classificação final por meio do site http://www.santaisabel.sp.gov.br, e Imprensa 
Oficial do Município, disponível no seguinte endereço eletrônico 
http://www.publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#santaisabel ,sendo o acompanhamento de 
responsabilidade do candidato. 

2.12 As informações prestadas na documentação de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, ficando a Administração no direito de excluí-los da seleção caso fique comprovada a 
inveracidade dos dados fornecidos na ficha de inscrição ou o não preenchimento e comprovação de 
informações requeridas na mesma. 
 
2.13 Efetuada a inscrição não será admitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos, 
sujeitando-se o candidato ao indeferimento da inscrição quando da não apresentação da documentação 
prevista neste Edital. 

2.14 O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na 
ficha de inscrição. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas 
as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que o candidato seja classificado neste Processo Seletivo 
Simplificado. 

2.15 Ficam impedidos de participar do presente processo seletivo o candidato: 

2.15.1 aposentado por invalidez ou compulsoriamente; 

2.15.2 que exerce cargo, emprego ou função em acúmulo ilegal; 

 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1 DA AVALIAÇÃO 

 

3.1.1 Nos termos do art. 5º, §6º da Lei Municipal nº 2.832/2016, o PSS 01/19 - SEDUC dar-se-á por 
avaliação de títulos e experiência docente, de caráter classificatório, cuja análise e avaliação objetiva 
do Currículo Profissional será realizada por Comissão designada pela portaria n.º 17.758 de 04 de 
abril de 2019. 

3.1.2 Serão aceitos para a comprovação da experiência os registros em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS ou Declaração oficial expedida por órgão/instituição pública, desde que contenha as 
informações necessárias para a contagem de tempo de serviço, conforme modelo constante do 



Anexo IV deste Edital. 
 
 

4. DA PROVA DE TÍTULOS 
 
4.1 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, valerá 100 (cem) pontos e constituir-se-á da avaliação dos 

títulos apresentados pelos candidatos de acordo com os critérios definidos neste Edital. 
 

4.2. A avaliação dos títulos será realizada pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado; 

4.2.1 Serão considerados como títulos apenas os relacionados na tabela abaixo, limitada a pontuação total 
da prova de títulos e obtidos até a data de encerramento das inscrições. 

4.2.2 Os títulos descritos deverão ser entregues pelo candidato à Banca Examinadora, nos dias e horários 
estabelecidos neste edital, juntamente com os seguintes documentos (original e cópia) 

I -  Comprovação de Ensino Superior emitido por instituição reconhecida pelo MEC;  
II -  Ficha de inscrição (Anexo I) a ser preenchida pelos representantes da Secretaria Municipal de 

Educação – SME; 
III -  Original da Carteira de identidade ou CNH (modelo novo com foto) ou documento oficial de Órgão de 

Classe e CPF; 
IV -  Diploma/histórico ou certificado/histórico de: Pedagogia ou Normal Superior;  
V -  Diploma/histórico ou certificado/histórico de: Segunda graduação (licenciatura); 

VI -  Certificado/histórico de: Especialização na área da educação; 

VII -  Diploma/histórico ou certificado/histórico de: Mestrado e/ou doutorado na área da educação; e, 

VIII -  Comprovação de tempo de autuação como docente. 

Tabela de Títulos 

Cursos e experiências 
(Os Diplomas devem ser 
reconhecidos pelo MEC) 

 

Pontuação por Item 

 

Pontuação Máxima 

a) Diploma ou 
certificado/certidão de 
conclusão de curso 
acompanhado de histórico 
escolar de: Doutorado em 
Educação ou áreas afins da 
Educação 

Especial 

35 35 

b) Diploma ou 
certificado/certidão de 
conclusão de curso 
acompanhado de histórico 
escolar de: Mestrado em 
Educação ou áreas afins da 
Educação 

Especial 

25 25 

c) Certificado de 
especialização na área da 
educação ou áreas afins da 
educação especial – carga 
horária mínima de 360 horas. 

5  

10 



d) Diploma ou 
certificado/certidão de 
conclusão de curso 
acompanhado de histórico 
escolar de segunda 
graduação (licenciatura ou 
áreas afins da educação 
especial) 

10  

10 

e) Diploma ou 
certificado de conclusão de 
curso acompanhado de 
histórico escolar da 
Licenciatura completa em 
Pedagogia ou Curso 
completo Normal Superior 
(equivalente a licenciatura em 
Pedagogia) 

 

10 

 

10 

f) Comprovação de 
tempo de atuação como 
docente. (modelo constante 
noAnexo IV deste Edital) 

5 

(a cada 180 dias) 

10 

 

4.3. DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEMPATE: 
 
4.3.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente em função dos pontos obtidos 

na análise curricular. 
4.3.2. Na hipótese de igualdade de nota final terá preferência o candidato que, nessa ordem, 

tiver: 
a) Maior idade; 
b) Grau de Escolaridade; 
c) O que tiver maior tempo de experiência docente devidamente comprovado; 
d) No caso de empatados na ordem de classificação, o que tiver idade igual ou superior 

a 60 (sessenta) anos, dar-se-á preferência, nos termos da Lei Federal nº 10.741, de 
01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) 

e) o candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 
 
 

4.3.3. A classificação e o credenciamento no presente processo seletivo, não gera nenhum 
direito subjetivo à convocação do candidato. 

 

5. DO RECURSO 
 

a. O prazo para interposição de recurso contra o indeferimento das inscrições e pontuação dos 
títulos, será de 2 (dois) dias úteis contados da data da divulgação no site: 
www.santaisabel.sp.gov.br; na Imprensa Oficial do Município, no endereço eletrônico 
http://www.publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#santaisabel 

b. O recurso deverá ser protocolado com preenchimento do formulário especifico, conforme 
Anexo III, na Rua Vereador Roberto de Almeida nº93, Vila Nova (CAP próximo aos Serviços 
Municipais),no horário das 8h às 16h30m e endereçado à Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado. 

5.1 Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem. 
 

5.2 No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente haver 



alteração dos resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do mesmo. 

 
 

5.3 A decisão do recurso será dada a conhecer, coletivamente, através
 de divulgação no  endereço eletrônico www.santaisabel.sp.gov.br; na Imprensa Oficial do 
Município, no endereço eletrônico http://www.publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#santaisabel; e 
afixados no mural de publicações da Prefeitura Municipal de Santa Isabel. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 A presente seleção terá validade de um ano podendo ser prorrogado por igual prazo. 
. 

6.2 Sobre a remuneração do profissional  haverá incidência da contribuição ao Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS e Imposto de Renda, quando couber. 

6.3 Fica vedada a realização de serviços extraordinários pelos professores eventuais 

6.4 O chamamento se dará quando a Administração julgar conveniente e obedecerá rigorosamente a 
listagem de Classificação Final dos candidatos. 

6.5 A convocação para eventuar nas funções constante da tabela 1.1, ocorrerá de acordo com a necessidade 
da Administração. O professor eventual, não se vinculará ao plano de cargo, carreira e salário do 
magistério municipal. 

6.6 Não compete ao professor eventual participar da hora atividade, bem como do planejamento escolar. 

6.7 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. 

6.8 Decorridos 90(noventa) dias da homologação da presente seleção pública e não caracterizando qualquer 
óbice, é facultada a incineração das fichas de inscrição, currículo profissional, cópias simples dos 
documentos apresentados. 

6.9 Caberá a Senhora Prefeita Municipal a homologação do Processo Seletivo. 

Santa Isabel, 22 de abril de 2019. 

 

 

 

FABIA DA SILVA PORTO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

ALINE GEMA CARAÇA FRANCO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 



ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

EDITAL DE ABERTURA Nº01/2019 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA ISABEL 

         NOME DO CANDIDATO:   
Nº INSCRIÇÃO   RG:   CPF:   
EMAIL:   Contato:   

         Este formulário deverá ser preenchido com apresentação de RG e CPF originais. O candidato deverá 
apresentar original e cópia de todos os documento abaixo relacionados: 

         
SIM CURSOS DE FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PONTUAÇÃO 

POR ITEM 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

  
Diploma/histórico ou certificado/histórico de Pedagogia ou 
Diploma/histórico ou certificado/histórico de normal superior   10 

  Segunda Graduação (licenciatura)   10 

  1º Certificado de Especialização / histórico escolar (360h)   5 

  2º Certificado de Especialização / histórico escolar (360h)   5 

  Diploma/histórico ou certificado/histórico de Mestrado   25 

  Diploma/histórico ou certificado/histórico de Doutorado   35 

  
Comprovação de Experiência- Certidão de tempo de serviço (5 
pontos a cada 180 dias)   10 

         TOTAL   
         

CATEGORIA: PEB I PEI I PEE PEB II 
      

 
         (    ) DEFERIDO. EM CONFORMIDADE com o edital de abertura Nº 01/2019 SME 

          (    ) INDEFERIDO. NÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE com o edital de abertura Nº 01/2019 SME 

         

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA 
CADASTRAMENTO DE PROFESSOR EVENTUAL - EDITAL Nº01/2019 - SME. DECLARO AINDA, SOB AS PENAS 

DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 

         Data:  _____/______/_________ Assinatura do Candidato:     

         

        

  
 
 
 
         



 
 
 

PROTOCOLO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA 
CADASTRAMENTO DE PROFESSORES EVENTUAIS 

       

Nº 
INSCRIÇÃO   

 Nome do Candidato:             

         Data:  _____/______/_________ Recebido por:       



 

ANEXO II 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2019-SEDUC SINTESE DAS 

ATRIBUIÇÕES 

a) Ministrar aulas conforme sua área de atuação de formaeventual; 
b) Acompanhar e atender sempre aos alunos sob suaresponsabilidade; 
c) Suprir a ausência do professor de educação infantil ou básicatitular; 
d) Buscar informações, quando necessárias, junto aos docentes e equipe pedagógica, para compor dados 

que possam favorecer seutrabalho; 
e) Ter conhecimento do Projeto Político Pedagógico da Secretaria de Educação; 
f) Observar a disciplina da Unidade Escolar, concernente aos deveres eproibições 



 
 

ANEXO III 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº (01/2019-SEDUC) 

 
 

MODELO DE REQUERIMENTO DE RECURSO 

OBS.: LER ATENTAMENTE O CAPÍTULO REFERENTE À RECURSO DESTE EDITAL ANTES DE 
PROCEDER AO PREENCHIMENTO DESTE FORMULÁRIO. 

 
Ao Senhor Presidente da Comissão do Processo Seletivo Público para preenchimento de vaga na 

função de Professor Eventual 
Nome: (preencher esse campo) 

N.º de inscrição (preencher esse campo) 

Questionamento: (preencher esse campo) 

 
 

Embasamento: (preencher esse campo) 

 
Data: / /  

Assinatura:  



 

 

 
 

ANEXO IV 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (01/2019-SEDUC) 

 
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA (em papel timbrado) 

 
Declaro, sob as penas da Lei, para fim de comprovação de experiência Docente, 
para preenchimento  de vaga na função de
 Professor Eventual, que o Sr(a), RG.
 nº,UF   ,nascidoem  /
 / exerceu atividades neste órgão/instituição, noperíodode
 / /  a / /
 ,totalizando  dias. 

 
 
 

Local e data 
 

Assinatura e carimbo da autoridade responsável (firma reconhecida) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


