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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Nº 01/2019 

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), no uso de 

suas atribuições legais, na forma do art. 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 447/2012 torna 

pública a abertura do Processo Seletivo Simplificado para o ano letivo de 2019, destinado à formação de 

cadastro de reserva para Contratação Temporária de Profissionais para a Rede Pública Municipal de 

Educação de São Gonçalo, sob condição de realização de Concurso Público para atendimento ao ano letivo 

de 2020, composto por:  

CARGO/FUNÇÃO  REQUISITOS  NÚMERO DE 
VAGAS  

JORNADA DE 
TRABALHO  

VENCIMENTO 
MENSAL  

ATRIBUIÇÕES  

Professor 
Docente I  

I - Curso de Licenciatura na 
disciplina específica – Língua 
Inglesa, Matemática, Língua 
Portuguesa, História, 
Geografia, Ciências, 
Educação Física e Arte. II – 
Comprovante de Graduação 
associado ao comprovante 
de conclusão da 
Complementação 
Pedagógica referente ao 
cargo a que concorre, 
quando for o caso.  
 

Língua 
Inglesa - 10 
 
Matemática – 
23 
 
Língua 
Portuguesa – 
22 
 
História – 09 
 
Geografia – 
09 
 
Ciências – 06 
 
Educação 
Física – 41 
 
Arte - 11 

 16h 
semanais 

R$ 1.395,26 
mais auxílio 
transporte 
 

Anexo I 

Professor 
Docente II 

I - Curso de Ensino Médio na 
modalidade Normal ou II – 
Curso Normal Superior ou III 
– Curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia a partir 
de 2006, conforme 
resolução CNE n° 1, de 15 de 
maio de 2006 ou IV – Curso 
de Licenciatura em 
Pedagogia com habilitação 
em Magistério das Séries 
Iniciais do Ensino 
Fundamental ou da 
Educação Infantil (quando 
for o caso). 

100 22h 
semanais 

R$ 1.055,01 
mais auxílio 
transporte 

Anexo I 
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Professor 
Docente II – 
Apoio 
Educacional 
Especializado 

Curso Normal em Nível 

Médio ou Curso Normal 

Superior ou Curso Superior 

completo em Pedagogia, 

preferencialmente com Pós-

Graduação em Educação 

Especial.  

100 22h 
semanais 

R$ 1055,01 
mais auxílio 
transporte 

Anexo I 

Professor 
Orientador 
Educacional 

I - Curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia a partir 
de 2006, conforme 
resolução CNE n° 1, de 15 de 
maio de 2006 ou II - Curso 
de Licenciatura em 
Pedagogia com habilitação 
em Orientação Educacional 
ou III – Curso de pedagogia 
associado à Pós-Graduação 
lato sensu em Orientação 
Educacional ou IV – Curso 
de Licenciatura em 
disciplinas do Magistério 
associado à Pós-Graduação 
Latu Sensu em Orientação 
Educacional. 

09 16h 
semanais 

R$ 1.395,26 
mais auxílio 
transporte 

Anexo I 

Professor 
Orientador 
Pedagógico 

I - Curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia a partir 
de 2006, conforme 
resolução CNE n° 1, de 15 de 
maio de 2006 ou II - Curso 
de Licenciatura em 
Pedagogia com habilitação 
em Orientação Pedagógica 
ou III – Curso de pedagogia 
associado à Pós-Graduação 
Lato Sensu em Orientação 
Pedagógica ou IV – Curso de 
Licenciatura em disciplinas 
do Magistério associado à 
Pós-Graduação Latu Sensu 
em Orientação Pedagógica. 

11 16h 
semanais 

R$ 1.395,26 
mais auxílio 
transporte 

Anexo I 

Auxiliar de 
Creche 

Ensino Médio Completo. 38 40h 
semanais 

R$ 998,00 
mais auxílio 
transporte 

Anexo I 
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1. DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTOS  

1.1. Período de inscrição: será realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, das 9h às 17h. 

1.2. Local: a inscrição e entrega de documentos serão realizadas somente na Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, Subsecretaria de Pessoal e Formação Continuada, com endereço na Av. Presidente 

Kennedy, 721, Estrela do Norte, São Gonçalo/RJ. 

1.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. É de inteira 

responsabilidade dos candidatos o conhecimento acerca dos prazos contidos neste Edital. 

 1.4. As atribuições específicas dos cargos públicos, oferecidos no presente certame, estão contidas no 

Anexo I. 

1.5. Os candidatos interessados deverão entregar pessoalmente os documentos na sede da Secretaria 

Municipal de Educação, Subsecretaria de Pessoal e Formação Continuada,  em envelope pardo (tamanho A4) 

contendo na parte da frente o nome completo, o cargo pretendido, o endereço completo, telefones de 

contato e e-mail (ANEXO IV).  

1.6. Deverão constar no envelope identificado (ANEXO IV) os seguintes documentos, os quais serão 

conferidos e lacrados por um servidor da SEMED na presença do candidato e, ambos assinarão um recibo de 

entrega: 

a) O currículo detalhado (modelo no ANEXO III) do candidato (com informações claras a respeito de sua 

escolaridade, cursos e experiência profissional);  

b) A ficha de Inscrição (ANEXO II) devidamente preenchida pelo candidato que estará disponível no anexo 

deste Edital; 

 c) O Laudo Médico de comprovação de Deficiência, caso o candidato se declare deficiente, em 

conformidade com o Art. 37 do Decreto Federal nº 3298/991.4.  

d) A cópia de Diplomas (declaração ou certidão de conclusão recente), Certificados, Carteira de Trabalho 

(parte que conste contratação na área pretendida) e declarações de empregadores anteriores que comprove 

experiência profissional e Cópia do documento de identificação RG (ou outro documento oficial de 

identificação com foto) e CPF. Todas as cópias serão atestadas por um servidor da SEMED no ato da 

conferência; 

1.7. O candidato será responsável pela exatidão das informações contidas no seu currículo. Qualquer 

informação inexata ou informação não comprovada gera eliminação do candidato no processo; 

1.8. Não serão objetos de análise os envelopes apresentados em períodos ou local adverso ao indicado;  
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1.9. Em hipótese alguma serão aceitas inscrições condicionais e/ou extemporâneas: por correspondências, 

e-mail ou fax.   

1.10. O Candidato será responsável pela impressão de todos os formulários necessários para efetivação da 

inscrição. 

2 - DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

2.1. Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido;  

2.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado;  

2.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

2.4. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;  

2.5. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos no ato da inscrição;  

2.6. Se aposentado, o candidato deverá ser amparado pelas exceções previstas no inciso XVI do art. 37 da 

Constituição Federal de 1988; 

3. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

3.1. A pessoa com deficiência, assim entendida aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Art. 2º, Lei 

Federal N. 13.146/2015), tem assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo Simplificado, 

desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorre.  

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado em uma única etapa, sendo a Prova de Títulos, de 

caráter classificatório e eliminatório de acordo com o item 1.5 deste Edital, através da análise curricular e 

experiência profissional. 

4.2. Os critérios de pontuação a serem avaliados pela Comissão Técnica de Seleção estão dispostos na tabela 

a seguir: 
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PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE CRECHE) 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

Experiência 
Profissional 

Entidade Privada Entidade Pública No território do município, em 
setor público e na área de 
atuação. 

Até 01 ano 0,5 1,0 2,0 

A partir de 01 ano 1,0 (para cada ano de 
experiência) 

2,0 (para cada ano de 
experiência) 

3,0 (para cada ano de 
experiência) 

LIMITADO AO MÁXIMO DE 30,0 PONTOS 

CURSOS COMPLEMENTARES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

De 08 até 40 horas 2,0 

+40 h 3,0 

LIMITADO AO MÁXIMO DE 10,0 PONTOS 

CURSOS COMPLEMENTARES NA ÁREA EDUCACIONAL 

De 08 até 40 horas 2,0 

+40 h 3,0 
 

LIMITADO AO MÁXIMO DE 10,0 PONTOS 

 

PARA AS FUNÇÕES PÚBLICAS DE MAGISTÉRIO (PROFESSOR DOCENTE I, PROFESSOR DOCENTE II, DOCENTE II – 
APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PROFESSOR ORIENTADOR PEDAGÓGICO, PROFESSOR ORIENTADOR 

EDUCACIONAL) 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

Experiência 
Profissional 

Entidade Privada Entidade Pública No território do município em setor 
público e na área de atuação 

Até 01 ano 0,5 1,0 2,0 

A partir de 01 ano 1,0 (para cada ano de 
experiência) 

2,0 (para cada ano de 
experiência) 

3,0 (para cada ano de experiência) 

LIMITADO AO MÁXIMO DE 30,0 PONTOS 

FORMAÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

Pós-Graduação concluída 1,0 

Pós-Graduação na área de atuação Concluída 2,0 

Mestrado Concluído 3,0 

Mestrado na área de atuação concluído 4,0 

Doutorado Concluído 5,0 

Doutorado na área de atuação concluído 6,0 

LIMITADO AO MÁXIMO DE 10,0 PONTOS 

CURSOS COMPLEMENTARES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

De 08 até 40 horas 2,0 

+ 40 h 3,0 

LIMITADO AO MÁXIMO DE 5,0 PONTOS 

CURSOS COMPLEMENTARES NA ÁREA EDUCACIONAL (APROVADOS PELO MEC) 

De 08 até 40 horas 1,0 

+ 40 h  2,0 

LIMITADO AO MÁXIMO DE 5,0 PONTOS 

5. DA SELEÇÃO  
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5.1. A seleção será efetuada através da análise do currículo, dos documentos conforme os critérios dispostos 

nos itens 4.1 e 4.2.  

5.2. Os certificados dos cursos deverão conter impressa a carga horária, sem a qual não serão considerados.  

5.3. As declarações e certidões expedidas para comprovação dos títulos deverão ser elaboradas em papel 

timbrado da instituição, identificada por pessoa jurídica, devidamente assinadas e carimbadas pela 

autoridade competente. 

5.4. Juntamente com os documentos comprobatórios de efetivo exercício da Carteira de Trabalho deverá 

conter a cópia da folha de identificação (folha com a foto do candidato).  

5.5. A classificação dos candidatos inscritos será feita em ordem decrescente do total de pontos obtidos, 

observadas as pontuações constantes nas tabelas do item 4.2.  

5.6. Na hipótese de ocorrer empate no resultado deste processo seletivo, será adotado como critério de 

desempate o candidato que apresentar maior pontuação no efetivo exercício profissional na área 

pretendida, seguido da pessoa com deficiência. Caso persista o empate será dada preferência ao candidato 

com idade maior. 

6. DO RESULTADO  

6.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado, no dia 20 de fevereiro de 2019, no 

site oficial da Prefeitura Municipal de São Gonçalo/RJ – www.saogoncalo.rj.gov.br e afixado no Mural da 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com endereço na Av. Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte, 

São Gonçalo/RJ. 

7. DOS RECURSOS  

7.1. Caberá apenas um recurso por candidato quanto ao resultado da classificação, desde que 

fundamentado, mediante requerimento (ANEXO V) apresentado no dia 21 de fevereiro de 2019, na 

Secretaria Municipal de Educação, Subsecretaria de Pessoal e Formação Continuada, com endereço na Av. 

Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte, São Gonçalo/RJ. 

7.2. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão conter dados que informem a identidade do 

reclamante, bem como seu endereço completo, e-mail e telefone.  

7.3. Serão rejeitados liminarmente os recursos protocolados fora do prazo determinado, os não 

fundamentados e os que não tiverem os dados necessários à identificação do candidato.  

7.4. As respostas dos recursos impetrados serão encaminhadas para o candidato no prazo de até 02 (dois) 

dias úteis, contados da data de apresentação dos recursos. 

8. DA CONTRATAÇÃO  
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8.1. O resultado final de classificação será divulgado no site oficial da Prefeitura no dia 26 de fevereiro. Os 

candidatos selecionados se apresentarão para formalização da contratação nos dias 27 e 28 de fevereiro, 

das 9h às 17h, na Sede da Secretaria Municipal de Educação, Subsecretaria de Pessoal e Formação 

Continuada, com endereço na Av. Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte, São Gonçalo/RJ.  

8.2. Por se tratar de contratação com prazo determinado, o eventual vínculo empregatício estabelecido com 

os profissionais selecionados não importa em continuidade de serviços por tempo indeterminado, e em 

nenhuma hipótese gera estabilidade contratual ou vínculo direto com órgãos administrativos da esfera 

federal e municipal, de acordo com os termos da Minuta de Contrato constante no Anexo VII deste Edital. 

8.3. No ato da contratação, o candidato deverá preencher o formulário (anexo VI) informando se possui 

vínculo com outro cargo público, de acordo com o disposto nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição 

Federal e o contido no § 5º do art. 16 da Lei nº 050/1991. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1. A necessidade da realização deste Processo Seletivo se deve ao fato de termos, no quadro da Secretaria 

Municipal de Educação, vagas provisórias a fim de substituir servidores licenciados ou afastados do cargo 

por necessidade desta administração, a servidores aposentados e exonerados a pedido, a servidores 

readaptados de função por solicitação médica e com parecer jurídico, ao aumento na demanda de 

atendimentos nas Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Educação de São Gonçalo.  

9.2. Os contratos terão duração de 10 (dez) meses, a contar de 01 de março de 2019, podendo ser 

rescindidos a qualquer época, antes desse prazo, por motivo de provimento de cargos, em decorrência de 

Concurso Público, ou por não atender à necessidade do serviço público.  

9.3. Todas as publicações relativas a este Processo Seletivo, inclusive convocações para contratação e 

eventuais alterações deste Edital serão divulgados no Diário oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de São 

Gonçalo.  

9.4. O candidato aprovado deverá manter junto à Secretaria Municipal de Educação, durante o prazo de 

validade deste Processo Seletivo, seu endereço atualizado visando eventual convocação, não lhe cabendo 

qualquer reclamação, caso não seja possível a Secretaria Municipal de Educação convocá-lo por falta desta 

atualização.  

9.5. O candidato aprovado, quando convocado para contratação, deverá apresentar todos os documentos 

necessários para o exercício do cargo/função para o qual foi selecionado.  

9.6. Os candidatos classificados neste Processo Seletivo deverão aguardar a chamada para contratação, que 

ocorrerá observando rigorosamente a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas para o 

cargo/função.  
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9.7. A apresentação do candidato para a contratação ocorrerá na data prevista neste Edital. Não 

comparecendo no prazo, o candidato perderá o direito da contratação, sendo eliminado do Processo 

Seletivo.   

9.8. O candidato aprovado poderá ser chamado a qualquer tempo, conforme necessidade da Rede Pública 

Municipal de Educação de São Gonçalo. 

9.9. O candidato aprovado, em atividade, poderá ser dispensado a qualquer tempo, em função de sua 

avaliação de desempenho insatisfatória ou pela demanda da Rede Pública Municipal de Educação de São 

Gonçalo. 

9.10. Os casos omissos serão decididos pelo Secretário Municipal de Educação. 

 

São Gonçalo, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Marcelo Conceição de Azeredo 
Secretário Municipal de Educação 
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 ANEXO I  

Cargo Público Atribuições 

 
Docente I – Língua 

Inglesa 

Ministra aulas de Língua Inglesa com compromisso e competência, realizando o seu 
trabalho de acordo com o plano de curso e dentro da proposta pedagógica da Unidade 
Escolar. Segue o Regimento Escolar e Resoluções pertinentes ao cargo, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação. Direciona os alunos ao conhecimento e a aplicação 
das leis fonéticas e semânticas, da morfologia, da sintaxe, da etimologia, das normas 
gramaticais, visando a interpretação e a análise crítica de obras literárias da Língua 
Inglesa. Mantém atualizado o diário de classe, sendo de sua inteira responsabilidade o 
registro da frequência dos alunos, das notas, da matéria lecionada e do número de 
aulas previstas e ministradas; Elabora e aplica provas, teste e outros métodos usuais 
de avaliação de conhecimentos, baseando-se nas aulas ministradas e nos estudos 
desenvolvidos pela classe, para formar um conceito sobre o rendimento de cada 
aluno; Procede à avaliação contínua de seus alunos, segundo o sistema de avaliação da 
Rede Pública Municipal.  

 
 
Professor Docente I – 

Matemática 

Ministra aulas de Matemática com compromisso e competência, realizando o seu 
trabalho de acordo com o plano de curso e dentro da proposta pedagógica da Unidade 
Escolar. Segue o Regimento Escolar e Resoluções pertinentes ao cargo, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação. Prepara o plano do curso, determinando a 
metodologia a ser seguida de acordo com os objetivos, para obter o melhor 
rendimento escolar; Elabora e aplica provas, teste e outros métodos usuais de 
avaliação de conhecimentos, baseando-se nas aulas ministradas e nos estudos 
desenvolvidos pela classe, para formar um conceito sobre o rendimento de cada 
aluno; Mantém atualizado o diário de classe, sendo de sua inteira responsabilidade o 
registro da frequência dos alunos, das notas, da matéria lecionada e do número de 
aulas previstas e ministradas; Procede à avaliação continua de seus alunos, segundo o 
sistema de avaliação da Rede Pública Municipal. 

 
 
Professor Docente I – 

Língua Portuguesa 

Ministra aulas de Língua Portuguesa com compromisso e competência, realizando o 
seu trabalho de acordo com o plano de curso e dentro da Proposta Pedagógica da 
Unidade Escolar. Segue o Regimento Escolar e Resoluções pertinentes ao cargo, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Promove estudos da Língua Portuguesa, 
através de textos escolhidos e exposições teóricas e da leitura e análise crítica de obras 
literárias, para possibilitar aos alunos a aquisição de conhecimentos relativos à origem 
e a evolução da língua pátria e as normas e o aperfeiçoamento das habilidades de 
comunicação e expressão, da sensibilidade artística e da capacidade de discernimento 
crítico; Elabora e aplica testes e provas e outros métodos de avaliação, baseando-se 
nas aulas ministradas e nos trabalhos desenvolvidos pela classe, para verificar o grau 
de aproveitamento e formar um conceito de cada aluno; Mantém atualizado o diário 
de classe, sendo de sua inteira responsabilidade o registro da frequência dos alunos, 
das notas, da matéria lecionada e do número de aulas previstas e ministradas; Procede 
à avaliação contínua de seus alunos, segundo o sistema de avaliação da Rede Pública 
Municipal. 

 
Professor Docente I – 

História 

Ministra aulas de História com compromisso e competência, realizando o seu trabalho 
de acordo com o plano de curso e dentro da proposta pedagógica da Unidade Escolar. 
Segue o Regimento Escolar e Resoluções pertinentes ao cargo, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação. Direciona os alunos à investigação dos acontecimentos 
humanos e sociais, progressos e contemporâneos, das características cronológicas dos 
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mesmos, e à interpretação das razões lógicas, econômicas, sociais e políticas que 
fazem a história. Elabora e aplica testes e provas e outros métodos de avaliação, 
baseando-se nas aulas ministradas e nos trabalhos desenvolvidos pela classe, para 
verificar o grau de aproveitamento e formar um conceito de cada aluno; Mantém 
atualizado o diário de classe, sendo de sua inteira responsabilidade o registro da 
frequência dos alunos, das notas, da matéria lecionada e do número de aulas previstas 
e ministradas; Procede à avaliação contínua de seus alunos, segundo o sistema de 
avaliação da Rede Pública Municipal. 

 
 
Professor Docente I – 

Geografia 

Ministra aulas de Geografia com compromisso e competência, realizando o seu 
trabalho de acordo com o plano de curso e dentro da proposta pedagógica da Unidade 
Escolar, direcionando os alunos ao estudo da terra em seus diferentes aspectos, como 
clima, sistemas morfológicos, oceanos e mares, geografia humana, industrial e agrária, 
cosmografia e outros. Segue o Regimento Escolar e Resoluções pertinentes ao cargo, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Elabora e aplica testes e provas e 
outros métodos de avaliação, baseando-se nas aulas ministradas e nos trabalhos 
desenvolvidos pela classe, para verificar o grau de aproveitamento e formar um 
conceito de cada aluno; Mantém atualizado o diário de classe, sendo de sua inteira 
responsabilidade o registro da frequência dos alunos, das notas, da matéria lecionada 
e do número de aulas previstas e ministradas; Procede à avaliação continua de seus 
alunos, segundo o sistema de avaliação da Rede Pública Municipal. 

 
 
Professor Docente I – 

Ciências 

Ministra aulas de Ciências com compromisso e competência, realizando o seu trabalho 
de acordo com o plano de curso e dentro da Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 
Segue o Regimento Escolar e Resoluções pertinentes ao cargo, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação; Elabora e aplica testes e provas e outros métodos de 
avaliação, baseando-se nas aulas ministradas e nos trabalhos desenvolvidos pela 
classe, para verificar o grau de aproveitamento e formar um conceito de cada aluno; 
Mantém atualizado o diário de classe, sendo de sua inteira responsabilidade o registro 
da frequência dos alunos, das notas, da matéria lecionada e do número de aulas 
previstas e ministradas; Procede à avaliação contínua de seus alunos, segundo o 
sistema de avaliação da Rede Pública Municipal. 

 
 
Professor Docente I – 

Educação Física 

Ministra aulas de Educação Física com compromisso e competência, realizando o seu 
trabalho de acordo com o plano de curso e dentro da proposta pedagógica da Unidade 
Escolar; Segue o Regimento Escolar e Resoluções pertinentes ao cargo, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação.  Organiza eventos esportivos na Escola; Avalia e 
possibilita atividades físicas na Unidade de Ensino; Elabora e aplica testes e provas e 
outros métodos de avaliação, baseando-se nas aulas ministradas e nos trabalhos 
desenvolvidos pela classe, para verificar o grau de aproveitamento e formar um 
conceito de cada aluno; Mantém atualizado o diário de classe, sendo de sua inteira 
responsabilidade o registro da frequência dos alunos, das notas, da matéria lecionada 
e do número de aulas previstas e ministradas; Procede à avaliação contínua de seus 
alunos, segundo o sistema de avaliação da Rede Pública Municipal. 

 
 

Professor Docente II 
 
 

 
 

Ministra aulas com compromisso e competência, realizando o seu trabalho de acordo 
com o plano de curso e dentro da Proposta Pedagógica da Unidade Escolar; Segue o 
Regimento Escolar e Resoluções pertinentes ao cargo, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação. Utiliza técnicas de ensino e aplica procedimentos pedagógicos, 
considerando currículos, conteúdos específicos, atividades, área de estudos e 
disciplina pertinentes; Solicita a assistência da orientação educacional em prol do 
aluno; Aplica testes, provas e exercícios práticos e corrige os trabalhos executados 
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pelos estudantes; Mantém registros de acompanhamento do progresso e 
aproveitamento dos estudantes, livros de presença e outros assentamentos de 
natureza pedagógica; Recomenda a promoção e o encaminhamento de crianças e 
adolescentes para ingresso nas etapas de ensino mais avançadas, através de avaliação 
do aproveitamento; Mantém atualizado o diário de classe, sendo de sua inteira 
responsabilidade o registro da frequência dos alunos, das notas, da matéria lecionada 
e do número de aulas previstas e ministradas; Procede à avaliação continua de seus 
alunos, segundo o sistema de avaliação da Rede Pública Municipal. 

 
 
Professor Docente II – 

Apoio Educacional 
Especializado 

Ministra aulas com compromisso e competência, realizando o seu trabalho de acordo 
com o plano de curso e dentro da proposta pedagógica da Unidade Escolar; Segue o 
Regimento Escolar e Resoluções pertinentes ao cargo, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação. Atua em classe regular com alunos com deficiência, incluídos, 
que necessitem de auxílio em suas atividades de vida diária atendendo-os em suas 
necessidades. Planeja e executa adaptações curriculares necessárias ao pleno 
desenvolvimento do estudante. Atua em salas de recursos multifuncionais na 
realização do atendimento educacional especializado. Mantém atualizado o registro da 
frequência dos alunos atendidos, das notas, da matéria lecionada e do número de 
aulas previstas e ministradas; Procede à avaliação contínua de seus alunos, segundo o 
sistema de avaliação da Rede Pública Municipal. 

 
 
Professor Docente I – 

Artes 

Ministra aulas de Artes com compromisso e competência, realizando o seu trabalho de 
acordo com o plano de curso e dentro da proposta pedagógica da Unidade Escolar. 
Segue o Regimento Escolar e Resoluções pertinentes ao cargo, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação. Direciona ao estudo da Arte vinculada à Educação; Utiliza 
procedimentos pedagógicos, recursos, estratégias e metodologia para ensinar 
diferentes linguagens artísticas e seus elementos estruturadores; Elabora e aplica 
testes e provas e outros métodos de avaliação, baseando-se nas aulas ministradas e 
nos trabalhos desenvolvidos pela classe, para verificar o grau de aproveitamento e 
formar um conceito de cada aluno; Mantém atualizado o diário de classe, sendo de sua 
inteira responsabilidade o registro da frequência dos alunos, das notas, da matéria 
lecionada e do número de aulas previstas e ministradas; Procede à avaliação contínua 
de seus alunos, segundo o sistema de avaliação da Rede Pública Municipal. 

 
 
Professor Orientador 

Educacional 

Participa da elaboração e revisão do Projeto Político Pedagógico e de sua execução. 
Elabora o seu plano de ação em consonância com a proposta pedagógica da Escola. 
Segue o Regimento Escolar e Resoluções pertinentes ao cargo, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação. No desenvolvimento das atividades, viabiliza o trabalho 
pedagógico coletivo, acompanha a frequência e rendimento dos alunos, facilita o 
processo comunicativo da Comunidade Escolar, participa de reuniões e de Conselhos 
de Classe. Analisa, com a equipe docente, o perfil de resultados alcançados pelos 
alunos, logo após o Conselho de Classe, a fim de diagnosticar os índices de aprovação e 
reprovação, propondo alternativas de melhoria, superação ou correção dos desajustes 
detectados; Orienta as crianças e os adolescentes sobre os princípios elementares de 
conduta individual e social através do desenvolvimento de hábitos e atividades, 
visando a sua integração junto à comunidade; Atende estudantes em suas dificuldades 
de aprendizagem, estabelece orientações aos estudantes e aos responsáveis e realiza 
os encaminhamentos devidos. Trabalha em integração com o Orientador Pedagógico e 
demais membros da Comunidade Escolar. 

 
 

Participa da elaboração e revisão do Projeto Político Pedagógico e de sua execução; 
Participa ativamente com professores e equipe pedagógica da elaboração dos projetos 
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Professor Orientador 

Pedagógico 

pedagógicos desenvolvidos pela Escola; Garante tempo e espaço para reflexão e 
discussão sobre a prática pedagógica e a relação com os alunos; Orienta e acompanha 
os professores, oferece sugestões para o desenvolvimento e melhoria do seu trabalho 
pedagógico; Atualiza-se constantemente, estimulando a realização de projetos 
conjuntos entre professores para diagnosticar problemas de ensino aprendizagem e 
adotar medidas pedagógicas preventivas; Atua junto aos professores no processo de 
avaliação para classificação e reclassificação dos alunos; Planeja e coordena as 
reuniões de pais, o conselho de classe e as reuniões semanais de natureza pedagógica; 
Verifica e confere os diários de classe e fichas de registro individual, orientando quanto 
ao preenchimento; Segue o Regimento Escolar e Resoluções pertinentes ao cargo, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Articula e integra o trabalho 
desenvolvido para melhoria do processo ensino-aprendizagem; Trabalha em 
integração com o Orientador Educacional e demais membros da Comunidade Escolar. 

 
 

Auxiliar de Creche 

Auxilia a criança nas atividades diárias na Creche, na troca de fraldas e roupas, orienta 
o banho, o uso do banheiro e outras ações de higiene;  
Acompanha a turma em suas atividades pedagógicas, no período das refeições e no 
repouso da criança; 
Contribui na organização do espaço escolar; colabora com o professor e demais 
membros da equipe pedagógica nas ações realizadas na Escola. 
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ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO – N 001/2019 

 

 
 

Nº da Inscrição 

Cargo Pretendido:  Pessoa com Deficiência 
(  ) sim (  ) não Nome Completo do (a) Candidato (a): 

 
Identidade: Órgão Emissor: Sexo:  M (  ) F (  ) 
CPF: Data de Nascimento:     /    / Título Eleitoral: 

 

Estado Civil: E-mail: 
Endereço: 
 

 

Bairro: 

Município: Estado: Fone: (    ) 
Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de abertura deste Processo 

Seletivo, responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas. 
 

São Gonçalo, ........./........./2019 
 

________________________ 
Assinatura do Candidato 

Via da Coordenação do Processo Seletivo 

 

================================================================= 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INSCRIÇÃO PARA 

PROCESSO SELETIVO - N 001/2019 

Nº da Inscrição 

Cargo Pretendido: 
Nome Completo do (a) Candidato (a): 
 
 
São Gonçalo, ........./........./.......... 

 
__________________________ 

Assinatura do Responsável pelo recebimento 
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ANEXO III 

 

CURRICULUM VITAE 

 

I – DADOS PESSOAIS 

NOME COMPLETO (sem abreviaturas) 

ENDEREÇO CIDADE / UF CEP 

TELEFONE E-MAIL ESTADO CIVIL 

DATA DE   
NASCIMENTO     
DIA   MÊS  ANO  
       /        / 

NATURALIDADE/UF NACIONALIDADE SEXO IDENTIDADE / ÓRGÃO EXP. 

CPF           CARGO PRETENDIDO REGISTRO DA CATEGORIA (QUANDO HOUVER) 

II – FORMAÇÃO 
 
 
 
 

III – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
 
 
 
 

IV – CURSOS COMPEMENTARES NA ÁREA EDUCACIONAL E/OU DE ATUAÇÃO 
 
 
 
 
 

CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES FEITAS POR MIM EM RESPOSTA ÀS PERGUNTAS ANTERIORES 
SÃO VERÍDICAS, COMPLETAS E CONDIZENTES COM MEUS CONHECIMENTOS E MINHA 
CONVICÇÃO.  
 

SÃO GONÇALO, ________ de ______________ de __________.  
 

_______________________________________________________________  
ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO IV  

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Nº 01/2019 
NOME COMPLETO (sem abreviaturas) 
CARGO PRETENDIDO: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONES: 
E-MAIL 

DOCUMENTOS APRESENTADOS (CÓPIA):  
 

(  ) Ficha de Inscrição 
(  ) Currículo 
(  ) Laudo Médico de comprovação de Deficiência (caso o candidato se declare deficiente)  
(  ) Diplomas (Formação)  
(  ) Certificados (cursos complementares),  
(  ) Carteira de Trabalho (parte que conste contratação na área pretendida e folha de identificação - folha 
com a foto do candidato) 
(  ) Declarações de empregadores anteriores que comprove experiência profissional 
(  ) IDENTIDADE 
(  ) CPF  
 
 
 

...........................................................   ..............................................................................               
 Assinatura do candidato                       Assinatura do Responsável pelo recebimento 
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ANEXO V  

 

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO PROCESSO SELETIVO Nª 001/2019 

 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO/REQUERENTE: 
IDENTIDADE 
CARGO PRETENDIDO 
DO OBJETO DE RECURSO (explicar a decisão que está contestando): 

 
 

 DOS ARGUMENTOS: 
 
 

 
DOS ANEXOS DE SUPORTE PARA O RECURSO: (opcional) 

 

 
 

.................................................................... 
Assinatura do Responsável pelo Protocolo 

 
 Data:____/____/2019. Hora: _______ . 

 

 
................................................................... 

Assinatura do Candidato  
 

Data: ____/____/2019. Hora: _______ 

 

======================================================================= 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INSCRIÇÃO PARA 

PROCESSO SELETIVO - N 001/2019 

Nº da Inscrição 

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO DE ANÁLISE DE RECURSOS 
Cargo Concorrido: 
Nome do (a) Candidato (a): 

 
São Gonçalo, ........./........./.......... 

 
__________________________________ 
Assinatura do Responsável pelo recebimento 

Via Candidato 

 

 

ANEXO VI 
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ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO REFERENTE 

AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2019, POR TEMPO 

DETERMINADO, PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA 

DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E CONTRATADO(A). 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ, sob o número 

28.636.579-0001-00, com sede na rua Dr. Feliciano Sodré, número 100, Centro, São Gonçalo, Estado do Rio 

de Janeiro, doravante denominado de CONTRATANTE, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, neste ato representado pelo Sr. MARCELO CONCEIÇÃO DE AZEREDO, Secretário Municipal de 

Educação, (qualificação completa) residente e domiciliado neste Município, e do outro lado o contratado(a), 

qualificação completa, endereço completo, doravante denominado CONTRATANTE (a), resolvem celebrar o 

presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, regido pela CLT, com 

fundamento no inciso XI, do art. 37 da Constituição Federal, na forma da lei Municipal de nº 447/2012, 

mediante as seguintes clausulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente contrato tem por objetivo a contratação temporária de profissionais para a Rede Pública 

Municipal de Educação, conforme Edital do Processo Seletivo Simplificado 01/2019, considerando a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, cabendo ressaltar que o CONTRATADO (A) 

exercerá a função de ________________. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

O presente CONTRATO terá validade por 10 meses, tendo inicio em 01 de março de 2019 e término em 31 

de dezembro de 2019. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Não será admita a prorrogação do presente contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA: DA REMUNERAÇÃO 

A remuneração mensal bruta a ser paga pela contratante ao contratado(a) será de _________, incluindo 

repouso semanal remunerado, para o referido cargo. Será pago também o valor de ______, referente ao 

auxílio transporte. 
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CLAUSULA QUARTA: DOS DEVERES DO CONTRATADO(A) 

Fica obrigado o contratado(a) a acatar e obedecer as ordens, comunicados, portarias, circulares e 

regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que lhe forem confiadas, compatíveis com a função 

para qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e 

probidade, bem como, observar as normas emitidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

CLAUSULA QUINTA: DA CARGA HORÁRIA 

A carga horária semanal do contratado(a), que exercerá a função de ____________, será de _____horas 

semanais. 

CLAUSULA SEXTA: DOS DESCONTOS 

A CONTRATANTE poderá descontar do salário do CONTRATADO(A), o valor referente ao danos e prejuízos 

por ele(a) causados por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, bem como, dos estabelecidos em lei. 

CLAUSULA SÉTIMA: DA RECISÃO 

As partes poderão rescindir o contrato unilateralmente, antes de expirado o seu prazo, aplicando-se nesta 

hipótese o artigo 481 da CLT. 

CLAUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente contrato serão oriundas da fonte 04.  

Por estarem de pleno acordo com o teor das clausulas acima, celebram o presente CONTRATO em 03 (três) 

vias de igual teor. 

São Gonçalo , _____ de março de 2019 

_______________________________________ 
(contratante Secretário Municipal de Educação) 

___________________________________ 
Contratado(a) 

Testemunhas: 

1- Nome:__________________________________CPF:__________________. 
 

2- Nome:__________________________________CPF:__________________. 
 

 

 

CRONOGRAMA 
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ETAPAS DATA 
Divulgação do Edital 11 de fevereiro de 2019 

Inscrições 14 e 15 de fevereiro de 2019 
Resultado de Classificação 20 de fevereiro de 2019 

Recursos 21 de fevereiro de 2019 

Resultado dos Recursos Até 25 de fevereiro de 2019 

Resultado Final de Classificação 26 de fevereiro de 2019 

Contratação 27 e 28 de fevereiro de 2019 

Início do Exercício 01 de março de 2019 

 

 

 


