
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO

SEcRETARTA MUNtCtpAL DE EDUCAÇÃO, CtÊNCtA, TECNOLOcTA E TNOVAçÃO-SEMECT|
SEcRETARTA MUNTCTPAL DE ADMTNTSTRAçÃO-SEAD

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIF'ICADA DO MAGISTERIO MUNICIPAL
N" OO1/2017_PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO

O MUNICÍpIO UU COOÓ, atraves da Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação

- SEMECTI em conjunto com a Secretaria de Administração - SEAD, torna públicaarealizaçáo

do Processo de Seleção Pirblica Simplificada do Magistério Municipal, visando a contratação

temporária de professores para o Sistema Municipal de Educação.

I.DAS DISPOSIÇÔBS TRTT,rMINARES

1.l. O processo seletivo simplificado que visa à contratação temporária cie profissionais entre

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens, Adultos e Idosos - EJAI

acontecerá em uma única etapa, que consistirá em análise de currículos com titr"rlação

comprovada acompanhado de um plano anual de ensino, nos termos previstos neste edital.

1.2. A participação dos candidatos no Processo Seletivo Simplificado não implica

obrigatoriamente na sua contratação, ocorrendo apenas expectativa de convocação e contrataçdo.

Fica reservado à Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação de Codo -
SEMECTI, o direito de proceder às contratações em ordem de classiÍicação final e no prazo de

validade do Edital.

2.DAS INSCRIÇOES

2.1. As inscrições para o presente Processo Seletivo Simplificado serão gratuitas e realizadas,

exclusivamente, no Teatro do CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO DE

CODÓ, situado no Conjunto Vereda, Bairro São Francisco, próximo à Unidade Escolar

Adoaldo Gomes, antiga Escola Senador Edson Lobão, nesta cidade de Codó - MA.

2.2. O interessado deverá entregar no ato da inscrição uma via do seu currículo, acompaúado da

documentação necessária à comprovação das informações fornecidas e de um plano anual de

ensino para que sejam submetidos à banca examinadora, conforme o item 5.2 deste Edital.

2.3 Os planos de ensino deverão consta aárea cle conhecimento, ano e modalidade de ensino,

2.3. REQUTSTTOS

2.3.1. Para a contratação o candidato deverá satisfazer as seguintes condições:

I.Ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a);

IlPossuir, na data da inscrição, a escolaridade e requisitos básicos exigidos para o exercício da

função;

IllPossuir, na data da inscrição, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

IV.Não possuir contrato rescindido com a Administração Pública Municipal através de

administrativo disciplinar;
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V.Declarar conhecer e concordar com as exigências previstas neste Edital;

VI.Estar quite com as obrigações eleitorais;

VILTeT sido aprovado na Seleção Pública e classificado dentro do número de

2,3.2. Preencher os requisitos mínimos exigidos paÍa o cargo pretendido,

estipulado no quadro abaixo:

vagas oferecidas.

de acordo com o

CARGO REQUISITO MINIMO

Professor da Educação Infantil e anos
iniciais do Ensino Fundamental e EJAI -

Nível I

Licenciatura em Pedagogia, Formação na
modalidade Normal Superior, Admitindo col'no
formação rnínima, a oferecida em nível rnedio na
modalidade normal.

Professor de anos finais do Ensino
Fundamental e EJAI - Nível II

Licenciatur a na área de atuação

2.4. PROCEDIMENTOS

2.4.1. São procedimentos parua Inscrição:

a) Preencher completamente o Formulário de Inscrição (Anexo I), de acordo com o cargo para o

qual concorre no prazo e local estabelecido.

b) Entregar obrigatoriamente, no ato de inscrição, currículo atualizado impresso, contendo cópia

autenticada dos documentos necessários à comprovação da titulação informada (Diploma ou

Certificado de Graduação, Histórico e Certificado de Pós - Graduação) acompanhado de um

plano anual de ensino.

2.4.2. No ato da Inscrição, o candidato receberá um comprovante de Inscrição (Anexo I), apos

conferi-lo, certificando-se de que foi devidamente preenchido.

2.4.3. O candidato inscrito assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando

com as consequências de eventuais erros no preenchimento do Formulário de Inscrição, podendo

ser excluído do processo seletivo, caso sua inscrição não esteja de acordo com o estabelecido

neste Edital.

2.4.4. Não serão aceitas inscrições por outra via não prevista neste Edital, condicional ou

extemporânea.

2.4.5. No ato da inscrição, o candidato deverá se inscrever apenas para um cargo.

2.4.6. O candidato que efetuar mais de uma inscriçáo Íerá validada apenas a irltima efetuada.

2.4.7. A pessoa com deficiência, em caso de aprovação e classificação, apresentará Laudo

Médico que ateste sua deficiência.

2.4.8. As inscrições que não atenderem a todos os

tornadas sem efeito.

requisitos estabelecidos neste Edital serão

úú'
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2.4.9. A entrega presencial de documentos e currículo para realização de inscrição na presente

Seleção Pública Simplificada poderá ser realizada mediante procuração especíÍica, pública ou

particular. O instrumento procuratório deverá conter firma reconhecida em cartório e a inscrição

se efetivará mediante entrega do respectivo mandato, acompanhado dos documentos exigidos no

item 2.5.1 além de apresentação de documento original da carteira de identidade do(a)

procurador(a). Para cada candidato(a), deverá ser apresentada uma procuração que ficará retida.

2.4.10. A inscrição do(a) candidato(a) que apresentar documentação falsa ou incompleta será

cancelada a qualquer tempo pela Banca Examinadora responsável pela Seleção Pública

Simplificada. Verificada a ocorrência, tal fato será cientificado às autoridades competentes, para

que apurem eventual ocorrência de crimes e assim tomem as devidas providências legais.

2.4.11. A inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação das normas do processo de seleção,

contidas neste Edital.

2.4.12. As despesas decorrentes de eventuais deslocamentos, hospedagens e alimentação

correrão às expensas dos (as) candidatos (as).

3. DA SELEÇÃO

3.1. A Seleção Púrblica Simplificada será regidapor este Edital e sua realização dar-se-á em uma

única etapa: análise de currículo, com titulação devidamente comprovada acompanhado de um

plano anual de ensino.

3.2. Os documentos comprobatórios das informações contidas no currículo e na titulação, bem

como o plano anual de ensino deverão ser apresentados no ato de inscrição.

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS DE FORMAÇÃO, DA REMUNERAÇÃO E DA
AVALIAÇÃO
4.1. Os requisitos básicos de formação necessários à classiftcaçdolaprovação dos candidatos,

bem como a remuneração e a carga horária a ser desempenhacla encontram-se discriminados no

Anexo II deste Edital.

4.2- A avaliação dos requisitos básicos será realizada pela Banca Examinadora, composta por

docentes indicados pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA/Campus-Codó, Instituto

Federal de Educação clo Maranhão - IFMA/Campus- Codó, Unidade Regional de Educação

URE- Codó, Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMECTI,

Conselho Municipal de Educação - CME e Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

Codó - SINDESSERM. -.1 ,,1./
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s. Dos cRrrERros DE PONTUAÇÃO

5.1. O Processo cle Seleção Pirblica será realizado em uma ilnica etapa de caráter eliminatorio c

classificatório, a saber: análise do currículo colrr titulação comprovada acompanl-rado cle un-r

plano anual de ensino.

5.2. A análise do currÍculo com titulação deviclamente comprovada acompanhado de um plano

anual de ensino terá valor máximo de 10 (dez) pontos, sendo observada a seguinte tabela:

5.2.1. Tabela de pontuação:

5.3. O candidato que apresentar mais de um título, no mesmo nível, dentro dos critérios

constantes do item 5.2e seus subitens será pontuado apenas uma única vez.

5.4. A pontuação mínima e de 7,0 (sete) pontos. Caso o candidato não atinja essa pontuação, será

automaticamente eliminado da seleção.

5.5. A nota final dos(as) candidatos(as) no processo seletivo será obtida através do somatório

simples dos pontos considerados nos itens de avaliação da tabela constante no item 5.2.1.

5.6. Os(As) candidatos(as) serão ordenados(as) nas vagas, de acordo com o valor decrescente das

notas obtidas no processo seletivo.

5.7.Na contagem geral de pontos, não serão computados os pontos que ultrapassarem o li

estabelecido neste Edital.

mite
,f,/útr

ITEM DISCRIMINAÇAO VALOR
UNITÁRIO

PONTUAÇAO
MÁxIMA

OBSERVAÇAO

I CURRICULO 7,0
1.1 Licenciaturana ârea de atuação 4,0 4,0 Até um cllrso.

t.2 Curso de Especialização na
área de atuação.

)o 2,0 Até um curso.

1.3 Formação continuada na étrea

de atuação
0,5 1,0 Até clois cursos,

com no mínimo
60 horas.

II PLANO ANUAL DE
ENSINO

3'0

2.t Organrzação contemplando os

componentes clo processo
ensino aprendizagem.

1,0 1,0

2.2 Coerência didâtica entre os
componentes do plano de
ensino

1,0 1,0

2.3 Referênçias bibliográficas
aÍualizadas.

1,0 1,0

TOTAL 10,0

-"§B,nwry-
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6. DOS CRITÉRIOS DE DBSEMPATE

6.1. Em caso de empate entre os candidatos aprovaclos/classificados no Processo Seletivo

Simplificado, serão obedecidos os critérios de desempate, na ordem apresentada a seguir:

a) Possuir maior nota no Currículo;

b) Possuir maior nota no Plano Anual cle Ensino;

c) Possuir idade cronológica maior.

6.2.Fica assegurado, aos(às) candidatos(as) que tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta)

anos, nos termos do artigo 27,da Lei Federal n" 10.74112003 (Estatuto do ldoso), a idade mais

avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos outros previstos nas alíneas

anteriores.

6.3. Ocorrendo, ainda, o empate em idade, em função da data de nascimento, serão analisadas as

Certidões de Nascimento dos(as) canclidatos(as).

7. DAS VAGAS

7.1. Os candidatos classificados serão contratados conforme o número de vagas disponibilizadas

neste Processo de Seleção para professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação

de Jovens, Adultos e ldosos - EJAL

7.2. A lotação dos contratados será definida pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência,

Tecnologia e Inovação - SEMECTI e obedecerá a necessidade e conveniência da Administração

Pública.

7.3. Do total de vagas disponíveis, será assegurado o percentual de 50Á (cinco por cento) às

pessoas com cleficiência, desde qLle o número de vagas permita a aplicação desse percentual, e

que sua deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido.

7,4. As vagas reservadas às pessoas com deficiência não preenchidas por canclidatos em tais

condições serão revertidas aos demais candidatos habilitados na ampla concorrência, observada a

ordem classificatória.

8. DO CRONOGRAMA

8.1. O Cronograma do Processo de Seleção Simplificada obedecerá às etapas previstas no

calendário a seguir:

Divulgação do Edital: Dia 08102/2017

Recebimento dos Currículos e Planos de Ensino: Dia 09 e 10102/2017 das 08:00 às 12:00 e

das 14:00 às 18:00; Dia lll02l20L7 somente das 08:00 às 12:00.

Avaliação pela Banca Examinadora: Dia l0 e ll/0212017

Divulgação dos Candidatos Classificados: Dia 1310212017 qn
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Interposição de Recurso: Dia 1410212017

Resultado Final após recurso: Dia 1610712017,

8.2.DO RESULTADO FINAL E ASSINATURA DOS CONTRATOS

8.2.1, Após a apreciação dos recursos interpostos, o Resultado Final do Processo Seletivo

Simplificado será homologado e afixado no mural da SEMECTi, situada na Avenida 1o de maio,

s/n, São Pedro e no átrio da Prefeitura Municipal de Codo.

8.2.2. Os candidatos aprovados e classificados conforme o número de vagas oferecidas neste

Processo Seletivo serão convocados através de publicação no site oficial da Prefeitura Municipal

de Codó (codo.gov.ma.br) e no átrio cla Prefeitura Municipal de Codó localizada na Praça

Ferreira Bayma, 538, Centro.

8.2.3. A convocação que trata o item anterior destina-se à apresentação dos documentos pessoais

e prof,rssionais dos aprovados e classificados, bem como à formalização do contrato de prestação

de serviços junto à Secretaria Municipal de Administração.

8.2.4. O não cumprimento do disposto no item anterior (Realização de Cadastro Funcional e

Assinatura de Contrato) importará em eliminação do(a) candidato(a), sendo imediatamente

convocado(a) o(a) classificado(a) se guinte.

9 DO PRAZO DB VALIDADE

9.1. O prazo de valiclade do presente Processo Seletivo Simplificado será equivalente ao período

letivo de 2017 .

9.2.Fica eleito o Foro da Cidade de Codó/MA, para dirimir quaisquer questões relacionadas à

reahzaçáo do Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital.

10.DAS DTSPOSTÇÕBS FINAIS

10.1. Nenhum (a) canclidato(a) poclerá alegal clesconhecimento clo presente eclital ou cle qualquer

outra norma e comunicação posterior, regularmente divulgados, relativos a este processo, ou

utilizar-se de artiÍjcios que venham a prejudicar o Processo de Seleção Simplificada.

10.2. Os candidatos poderão interpor recurso no prazo de 01(um) dia, após a divulgação do

resultado, conforme modelo constante clo Anexo III deste Edital.

10.3, Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria Geral do Município de Codó/MA.

10.4. O(A) candidato(a) classificado(a) deverá manter atualizados seus dados para contato

(endereço, telefone, e-mail, etc.) junto à Secretaria Municipal de Educação,Ciência, Tecnologia e

Inovação - SEMECTI e Secretaria de Administração - SEAD, sendo de sLra inteira

responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualizaçáo.

úF'
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10.5. A qualquer tempo, poder-se-á anular a classificação ou a contratação temporária do (a)

candidato (a), desde que verificada falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer

irregularidade dos documentos apresentados.

10.6. A Banca Examinadora será destituída após a seleção e divulgação do resultado Íinal,

10.1.É, vedada a inscrição nesta Seleção Pública SimpliÍicada de professores efetivos que tenha

02 (duas) matrículas no Sistema Municipal de Ensino de Codo-MA ou em outra esfera da

Administração Pública.

Codó-MA, 08 de fevereiro de 2017 .

Secretária Municipal

Secretária Municipal de Administração - SEAD

e Invocação - SEMECTI

CastroDigital.com.br



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO

SECRETAR|A MUN|CTPAL DE EDUCAçÃO, CtÊNC|A, TECNOLOGTA E TNOVAçÃO-SEMECTT
SEcRETARTA MUNTCT pAL DE ADMt NTSTRAÇÃO-SEAD

ANEXO I - MODELO DE REQUERTMENTO DE INSCRIÇÃO

No de Inscrição

l, A inscrição tto prccesso seletivo simpliJicado implictr, clesde logo, o reconltecimenlo e a trícilo oceiÍtçíio pelo
candidnto das condições esÍsbeleciclas no Edilal,
2. Não serd admitida sob nenhuma hipólese, complententuçiio docuruetrtol após o enlrega daJicha de inscrição,
3. O(A) candidato(o) declura que fis informações e dodos preslados nesÍu Ficha de Inscrição siio verduleirus,
4. O(A) corrdidaÍo(a) decloro eslor cieníe que a inexatidíio de clodos e ou irregularidtdes dos tlocumenlos
apresenÍados, nrcsnto que veriJicados posÍeriorntenÍe, intplicarõo na nulidude da presente inscrição e dos aÍos
dela clecorretúes, setn prejuízo tla adoção de medidas de ordem «lminisírutiva, civil ou criminil.
5. O(A) candidoÍo(t) deverú obrigaíoritntente preencher a Jicha de inscriçiio, após ./inalizarh e validadu pelo
recebedor duronle o olendiruenÍo e serú destacado o prolocolo de recebimenÍo

Data: I rle 2017.

Assinatura do Candidato

NOME COMPLETO

DATA DE NASC: SEXO: TEL:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: UF: STROO CIVIL:

PAI:

MAE:

CPF: RG:
DATA DE EXPEDIÇAO

ORGÃO EXPEDIDOR

E-MAIL:

INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE:

SEDE EDUCAÇÃODOCAMPO

( ) Professor da Educação Infantil ( ) Professor da Educação Infantil

( )Professorde loao5oano ( )Professorde loao5oano

( )Professor6oao9oano--(área: ) ( )Professor6oao9oano-(área: )

( ) Professor EJAI - Nível I ( ) Professor EJAI- Níve ll

( ) Professor EJAI - NÍvel II ( ) Professor EJAI - Nível ll

OBS: Neste campo deverá ser marcada apenas uma opção.

POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS: OSIM ()NÃO

Protocolo de entrega

Assinatura do recebedor:

lnscrição No. Data da entrega t20t7
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ANEXO il - QUADRO DE VAGAS PARA A SELEÇÂO S|MPL|F|CADA

CARGO REOUISITOS

VAGAS

CARGA HORARIA REMUNERAÇAOAmpla Concorrência Pessoa com
Deíiciência

Professor (a) Educação

lnfantil

Licenciatura em Pedagogia / Normal

Superior ou nivel médio na

modalidade normal
20 01 20(vinte) horas R$1 149,42

Prolessor (a) Enslno

Fundamental - 1o ao 50

an0

Licenciatura em Pedagogia / Normal

Superior ou nivel médio na

modalidade normal 60 03 20(vinte) horas
R$1 149,42

Professo(a) Ensino

Fundamental - 6o ao 9o

an0

Licenciatura na área

Linoua Portuouesa - 11

03 20(vinte) horas
R$1.149,42

ln0lês - 05

História - 04

Geoqrafia -04

Ciências - 05

Reliqião - 02

Artes - 04

Educação Física - 03

Filosofia - 02

Prole§so(a) de Jovens,

Adultoseldosos-Nível
I

Licenciatura em Pedagogia / Normal

Superior ou nível mádio na

modalidade normal

05
01 20(vinte) horas

R$1.149,42

Professo(a) de Jovens,

Adultoseldosos-Nivel
il

Licenciatura na área,

Linqua Portuquesa - 02

01 20(vinte) horas
RS'1 149,42Matemática - 02

História - 01

EDUCAÇÃO D0 CAMPo

CARGO REOUISITOS

VAGAS

CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÂOAmpla Concorrência Pessoa com
Deficiência

Professor (a) Educação

InÍantil

Licenciatura em Pedagogia / Normal

Superior ou nÍvel médio na

modalidade normal 15 01 20(vinte) horas

R$1 149,42

Professor (a) Ensino

Fundamental - 1o ao 5o

an0

Licenciatura em Pedagogia / Normal

Superior ou nivel médio na

modalidade normal, 60 03 20(vinte) homs

R$1.149,42

ProÍessor (a) Ensino

Fundamental - 6o ao 90

an0

Licenciatura na área Línouâ Portuouesa - 18

03 20(vinte) horas

R$'1,149,42Matemática - 18

Inqlês - 02

História - 04

Geoqraíia - 03

Ciências - 04

Artes - 02

Educaçáo Fisica - 05

Filosofia - 02

Professor (a) de Jovens,

Adultos e ldosos - Nivel I

Licenciatura em Pedagogia / Normal

Superior ou nivel médio na

modalidade normal 03 20(vinte) horas

R$1,149,42

Professor (a) de Jovens,

Adultos e ldosos - Nivel ll
Llcenciatura na área. Línqua Portuquesa - 02

20(vinte) horas
R$1,149,42Matemática - 02

ffiffiH
&à.ô.{.dli§§ l'llrlirli', X
E.iWW

SEDE

t\,4âtêmáfraâ - 1l I

TOTAL: 50

Total:.05', ......'':'r

TOIAL: stl .i. .
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ANEXO III - MODELO DE RECURSO

A Comissão Organizadora da Seleção Pública Simplificada 2011 de que Írata o Edital no

01120t7.

Nome do(a) Canclidato(a):

Cargo/Função:

Justificativa do Candidato - Razões da solicitação do recurso:

Codó-MA, _ de de 2017 .

10

CastroDigital.com.br




