
TAIPE
EDTTAL DE SELEqAO PUBLTCA 11/2021

CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO

O Municipio de ltaip6, estado de Minas Gerais, representado pelo Sr. Alexsander
Rodrigues Batista, Prefeito Municipal, no uso de suas alribuig6es legais e em
consonencia com a Legislagao Federal, Lei Municipal Complementar n.o '11, de
1411112017 (em especial crm a Lei Org6nica Municipal e Regime Jurldico dos
Funcionarios Prlblicos do Municipio de ltaipe), faz saber que ser6 realizado
Processo Seletivo Poblico para a sebgao de profissionais da educagao para o
ano de 2022. de acordo com regras a seguir:

I - DAS D|SPOS|96ES tNlCtAtS
1.1 - O processo de sebgao de candidatos para contrataqeo de prcfissionais em
regime de contratagao lemporeria, para atendimento as necessidades de
excepcional interesse p[blico da Rede Municipal de Ensino, conforme Lei
Complementar no 0l'1, de 1411112017 e Decreto 7812021, se.a realizado por
modalidade e disciplina no ambito da Secretaria Municipal da Educagao de
Itaip6/MG atrav6s de anelise curricular.
a) @; a inscrigao, classificagao,
chamada, entrega dos documentos e contratagao do profissional nos termos
deste Ediial.
b) As etapas de inscrigeo e classificagao previstas no item anterior serao
exclusivamente via iniernet atrav6s do sitio U44gJdpqtrg.goyil.
c) Cabera e Comissao de Avaliagao do Processo Seletivo nomeada pela
Secretaria Municipa!de Educagao a coordenageo geraldo processo de selegao
de que trata o item anterior.
1.2 - O cronograma das etapas de inscrigeo, convocageo e contratageo do
processo de sebgao dos candidatos 6 regulamentado por este edital conforme
constante no 4!@L
2 - DA REMUNERA9AO E JORNADA DE TRABALHO
2.1 - Para efeito de remunerageo sera observada a tabela de vencimentos dos
servidores constante do Plano de Cargos e Vencimentos LC N" 011, de
1411112017 e demais legislag6es posteriores referentes a revis6es gerais
aprovadas pelo Municipio de ltaip6.
2.2 - A carga horaria semanal do profissional do magist6rio (Professor e \
Especialista de Educagao) contratado em regime de designa€o temporeria para
o Ensino Regular 6 de 24 (vinte e quatro) horas semanais.

3 - DA TNSCRTqAO

Crit6rios para a selegao e contrata€o, em regime de contratagao temporAria, de
profissionais do magist6rio habilitados para atendimento es necessidades de
excepcional interesse p[blico da Rede Municipal de Ensino:
3.1 - As inscriqoes sereo realizadas por meio eletr6nico atraves do sitio
www.itaiDe.mo.qov.br na data e horerio previsto no cronograma em anexo.
3.2 - Sao requisitos para a prE-inscrigao:
I - Ser brasileiro nato ou naturalizado;
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ll - Se candidato eslrangeiro, apresentar a cedula de identidade de

estrangeiro (RNE) que comprove sua condigao
temporario/permanente - no pais:

lll - Ter, na data da convocrgao para escolha de vagas, a idade minima de 18
(dezoito) anos completos;
lV - Possuir a escolaridade e requisitos minimos
devidamente declarados na inscrigeo.

pelo cargo

V - N5o se enquadrar nas vedagoes contidas no inciso XVl, XVll e S 10 do art.
37 da Constituigao Federal de 1988, alteradas pela Emenda Constitucional
no19/98;
Vl - Nao ter contrato temporario rescindido pela Secretaria Municipal de
Educagao ou por outra Secretaria Municipal por falta disciplinar.
Vll - As informag6es inseridas pelo candidato no processo de inscriqao, que
resultareo na sua classificagao, devereo ser comprovadas no ato da designagao.
Vlll - O preenchimento dos dados no ato da inscrigao devera ser feito, completa
e coretamente, sob total responsabilidade do candidato.
lX - O candidato poder6 realizar at6 3 (trOs) inscrigoes de livre escolha,
observando, no ato da designa9ao, as normas vigentes para o ac[mulo de
cargos.
3.3 - Do tempo de servigo:
Para a inscrigao anual, o tempo de servigo exercido pelo candidato na Rede
Municipalde Ensino de ltaip6/MG, ser6 contabilizado at6 31/10/202'l

4 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
4.1 - O processo selelivo sera realizado em ETAPA UNICA, cuios crit6rios para
classificagao serao os seguintes:

5. PROFESSOR DE EDUCA9AO BASTCA PEB-| e PEB-lr

l- Candidato com habilibgao superior - licenciatura plena especifica - para a
fungeo a que se candidata do'lo a 90 ano na Rede l\4unicipal de Educagao de

ll - Candidato com habilitagao superior - licenciatura curta especifica - para a
fungao a que se candidata do lo ao 9o ano na Rede Municipal de Educagao de

lll - Candidato com habilitaqeo em magist6rio do 10 ao 5o ano para a funqeo a
e se candidata na Rede MuniciDal de Educacao de ltaip6;

lV -Candidato neo habilitado para a area especifica com autoriza€o para lecionar
na Rede Municipal de Ensino de ltaip6 expedida pela Superintendoncia de Ensino
do Estado da Educac5o de Minas Gerais para a funqro a

V- Candidato nao habilitado que trabalhou na fungao a que concorre at6 31 de
dezembro de 2021, cqa avaliagao pedag6gica tenha sido salisfatoria e

Secretaria Municipal de Educa
Vl - Candidato que encontra-se em curso de habilitagao especifica devendo ser
considerado para efeito de classificageo aquele que estiver em periodo mais
avanQado. Caso o mesmo curso tenha tempo de conclusao di\rerso a Comi
devere observar o maior percentual cursado e derinir como crit6rio

Y

a
classificacSo'
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6.ESPECIALISTAS DE EDUCAQAO BASICA

7.0 Em caso de emoate sereo considerados os seouintes crit6rios:

| - Licenciatura Plena em Pedagogia com habilM9ao em Odentaqao
Educacional e/ou Supervisao Escolar ou Normal Superior com
o6s-oraduacao em SuDervisao.

ComproYante

- Diploma
registrado ou
declara9ao de
conclusao de

curso
acompanhada
de hist6rico

escolar

- Certilicado de
curso de p6s-
graduagao /ato

sersu

ll - Licenciatura plena em qualquer Srea do conhecimento,
acrescida de p6s- gradua€o /afo sensu em: OrientaQao Educacional
ou Supervisao Educacional ou Coordena9ao Pedag6gica ou Gesteo
Escolarou GesEo Educacionalou Gesteo do Trabalho Pedag6gico ou
Gestao Escolar lntegrada: Administragao, Orienta9ao, Supervisao
e lnspeeao Escolar, dentre outras formag6es estruturadas no

ambito da organizaQ5o do trabalho pedag6gico e do processo

ensino-aprendizagem

1o - Possuir maior tempo de servigo na funqao a que se candidata na Rede
Municipal de Educaaeo de ltaip6;
2o-Ter trabalhado na Rede Municipal de Ensino de ltaip6 na funQao, a que

concore em 2021 e apresentar melhor avaliagSo pedag6gica satisfat6ria neste

3o - Maior idade

7.1- A comprovagao de experiencia profissional, para os candidatos dar-se-
a por meio de documento expedido pelo Departamento Municipalde Pessoal e
Recursos Humanos.
7.2- t vedada a conlagem cumulativa de tempo de servi9o prestado

concomitante em mais de um cargo, emprego ou fungao.
7.3- Na hip6tese da neo comprovagao dos requisitos minimos exigidos para o
cargo, o candidato estara SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo de

sebgao.
7.4- Na hip6tese da nao comprovaqao dos itens a serem considerados na prova

de tltulos. o candidato sere automaticamente RECLASSIFICADO para a posigao

referente a sua habilitaqao.
7.+-A listagem de classificagao dos candidatos sere disponibilizada no Quadro
de Pubticig,es da Secretaria Municipal de Educaieo situada e Rua Joao
Batista, 388, Centro- ltaip MG e no sitio: www-itaiPe.mq-aov.br.

v
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8 - PROFESSOR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SALA DE
RECURSO MULTIFUNCIONAL

REQUTSTTOS PARA TNSCRTQAO E EXERCiCtO DA FUN9AO:

Os candidatos devem ser professores que possuam bons conhecimentos em
sistema operacional Windows, navegaqao na internet, utilizagao de programas
educacionais, de programas de tecnologia assistiva, de editores de textos,
planilhas e outros programas, que tenham participado de cursos na Area de
educaqao especial, educageo inclusiva e/ou atendimento educacional
especializado, que possua cursos de LIBRAS e possua graduaQao na 6rea.

Obs. A carga-horeia sere de 24 horas semanais, com disponibilidade de
trabalho distibuida e intercalada para o tumo mafutino e vespertino.

CRITERIOS PARA CLASSIFICACAO

Habilitaqao e Escolaridade
Comprcvante

Simbolo de vencimento da
desionacao

-Licenciatura plena em Educageo Especial.
Diploma registrado ou
declaragao de conclusao
de curso acompanhada
do hist6rico escolar.

- Pedagogia com Cniase em Necessidades
Educacionais Especiais, P6s-gradua€o em
Educagao Especial ou Educagao lnclusiva ou
- Licenciatun plena em qualquer 6rea do
conhecimento cujo hist6rico comprove, no minimo,
360 horas de conte6dos da EducagSo Especial.

- Diploma registrado ou
declaragao de conclusao
de curso acompanhada
de hist6rico escolar

- Certificado de
graduagao.

p6s-

- 01 a 06 cursos com, no minimo, 160 horas cada, nas
areas de deficiCncia intelectual, surdez, fisica, visual
mUltipla e Transtomos Globais do Desenvotuimentc
(TGD), oferecidos por instituig6es de ensinc
credenciadas, priorizando-se o candidato qu€
comprovar maior n[mero de cursos em 6reas
distintas.

- Certilicados dos cursos
especificos.
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9- DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
9.1- O preenchimento das vagas sere efetuada atrav6s de Edital de Convocaqao
pela Secretaria Municipal da Educagao conforme a necessidade apresentada e
devidamente justificada, documentada em ata langada em livro pr6prio.
9.2- Para fins de atendimento ao preenchimento, efetuagao de escolha de vagas
e formalizagao do contrato, o candidalo devere OBRIGATORIAMENTE
apresentar a documentaqao comprobat6ria dos itens declarados no ato do
comparecimenlo, conforme determina o Anexo Unico do presente Edital.
9.3- Para atendimento ao inicio do ano letivo de 2022 e para suprimento de
vagas remanescentes e aquelas que surgirem no decorrer do ano letivo, a
classificagao realizada neste processo seletivo deverd ser obedecida, sem que
haja novas inscrigoes, salvo quando nao houver candidatos classilicados para o
conte0do ou ano.
9.4-Em conformidade ao Artigo 37, inciso XVl, alineas a, b, c da Constituigao
Federal/1988, o prorissional conlralado para exercer cargo priblico em
designa9ao temporaria, devere atentar-se a acumulaqeo legal de cargos
piblicos, bem como a compatibilidade de horarios.
9.5- E de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educagao a divulgagao
das vagas e convocagao dos candidatos class:ficados por meio de Edital Piblico.

10- FORMALTZA9AO DO CONTRATO

io.i-Para efeito de formalizagao do contrato o candidato convocado sera
encaminhado ao Departamento Municipal de Pessoal e Recursos Humanos,
munidode@para que seja
.ealizada a designageo, constando neste termo se 6 carqo vaoo ou em
substituicao de servidor e por qual oerlodo. horario de trabalho e local da lotacao.

Paregrato unico - Ao arlorizat a convocaqao do candidato para contratagao
deverd ser observado pela Secretaria Municipal de Educa€o a existencia do
cargo conforme Plano de Cargos e Salerios, sendo que em caso de nao
existencia, deverd o Departamento Municipal de Pessoal e Recursos Humanos
e Pessoal indeferir sumariamente a contratagao e comunicar a Secretaria de
Educa9ao, tornando sem efeito o ato autorizativo.
10,2-O contrato temporArio ser6 firmado por prazo determinado com termo Iinal
maximo a ser considerado o Ano Letivo Escrlar e em caso de substituiQeo de
litular legalmente afastado pelo periodo estabelecido no documento de
afastamento, sendo permitida a conlrahgao de candidato para o exercicio da
fungao nos seguintes casos:
I - Em substituigao de servidor em licenga para trato particular - Licen9a sem
vencimento;
ll - Em substituigao de servidor que esteja devidamente afastado para ocupagao
de cargo de conflanga ou comissao regularmente precedida de Decreto de
Nomea€o;

x

Tol.: {3ll
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lll - Em substitui€o de servidor que esteja afastado por tempo superior
a 15(quinze) dias,

.I1 - DAS IRREGULARIOADES
11.1 - Eventuais irregularidades constantes no processo de selegao e
contratagao de Profissionais da Educageo em regime de designaqao temporaria
serao objeto de sindicancia sob a responsabilidade da ComissSo.
12- DAS DtSPOStgoES FtNAIS E TRANSI6R|AS
12.1- O ato de Autorizagao para designagao tempordria para o exercicio da
fungao pUblica e de competdncia da Secretaria Municipal da Educa9ao.
12.2- Os documentos originais acompanhados de c6pias somente serao
exigidos no ato da contratagao, onde os mesmos serao conferidos pela
Secretaria Municipal de Educagao.
12.3-Fica estabelecida a avaliagao de desempenho do proflssional em
designagao bmporaria ao final de cada semeslre letivo. Esta avaliaqao sera
realizada pela equipe T6cnica Pedagogica da Secretaria Municipal de Educagao.
'12.4- Nenhum candidato podere alegar desconhecimento das normas contidas
neste Edital.
12.5- Este processo seletivo tere validade por todo o perlodo escolar letivo de
2022 a paf]n da data de publicagao da homologagSo do resultado flnal, ou
enquanto durar a listagem de reserva t6cnica.
12.6- Cabera ao candidato, quando convocado, apresentar todos os
documentos originais exigidos, para confe€ncia e autenticaQao das c6pias,
conforme ANEXO UNICO deste edital.
12.7- Os candidatos estarao sujeitos ao cumprimento do hor6rio de trabalho
determinado pela Secretaria Municipalda Educagao, no ato da convocageo e em
atendimento a excepcional necessidade da Rede Municipalde Ensino.
12.8- A avaliagao de desempenho do profissional contratado na forma deste
edital, quando for evidenciada a insuficiancia de desempenho profissional,
acatfelata:
l- Resciseo imedaata do contralo celebrado com a
Educagao;
ll - lmpedimento de ser novamente contratado pela
Educagao no prazo de 60 (sessenta) dias.
12.9- A aprovagao neste processo seletivo simplificado nao assegura ao
candidato a sua contratagao, mas apenas a expectativa de ser convocado
seguindo a ordem de classificagao.
'13.0- A classificagao ser6 divulgada conforme cronograma anexo a este Edital
podendo o candidato que se julgar prejudicado impetrar recurso do dia
07h2 a ogl'1212021 de 07:00 es 1 'l:00hs; 13:00 is 16:00hs que sera
encaminhada para anelise a Comissao de Avaliagao do Processo Seletivo
Simplificado no'l'1/2021.
13.1 - Ap6s ultrapassado esta fase recursal, sera o resultado final publicado e
submetido a Secrebria Municipal de Educagao e Prefeito Municipal para
homologagao.

Secretaria Municipal da

Secretaria Municipal da

T.l.i (3S
55.



TAIPE

13.2-Fica eleita a Comarca de Novo Cruzeiro/MG como foro competente para
julgar as demandas judiciais decorrentes do presente Processo Seletivo
Simplificado previsto neste Edital.

Itaip6/MG, 19 de Novembro de 2021.

,,-: lAna a Kamos rerretra Ltsooa . ;

Secretdria Municipal da Educagao ,.,'u Bana; ryry
Analia Ramos Ferreira Lisboa

Alexsander Rodrigues Batista
Prefeito Municipal
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