
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001 /2015 

 
Irton Bertoldo Feller, Prefeito em exercício de Parobé, no uso de suas atribuições legais através 
da Secretaria Municipal de Educação COMUNICA a realização de Processo Seletivo Simplificado 
para seleção e contratação de PROFESSORES, em caráter excepcional, por interesse público, na 
forma prevista no inciso IV do Art. 37 da Constituição Federal, bem como a Lei Municipal nº 3.581 
de 22 de dezembro de 2014, conforme segue:  
 
I –DAS FUNÇÕES: 

Modalidade Vagas 
Carga 

horária 
Escolaridade exigida 

Salário 
base 

Coordenador do 
Programa Mais 

Educação 
34 

20 horas 
semanais 

Ensino Médio completo com 
Magistério e/ou Cursando Superior em 

qualquer área da Licenciatura 
R$ 868,37  

Superior Completo em qualquer área 
da Licenciatura 

R$ 1.389,40  

Professor de 
Educação Infantil 

Cadastro 
de 

Reserva 

30 horas 
semanais 

Ensino Médio completo com 
Magistério e/ou Cursando Licenciatura 

em Pedagogia - Anos Iniciais 
R$ 1.302,57  

Superior Completo, Licenciatura  em 
Pedagogia - Anos Iniciais 

R$ 2.084,10  

Professor de Séries 
Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Cadastro 
de 

Reserva 

20 horas 
semanais 

Ensino Médio completo com 
Magistério e/ou Cursando Licenciatura 

em Pedagogia - Anos Iniciais 
R$ 868,37  

Superior Completo,  Licenciatura em 
Pedagogia - Anos Iniciais 

R$ 1.389,40  

Professor de Séries 
Iniciais do Ensino 

Fundamental – Hora 
Atividade 

Cadastro 
de 

Reserva 

20 horas 
semanais 

Ensino Médio completo com 
Magistério e/ou Cursando qualquer 

curso de Licenciatura 
R$ 868,37  

Superior Completo em qualquer curso 
de Licenciatura 

R$ 1.389,40  

Professor de Séries 
Finais do Ensino 

Fundamental: 
Língua Inglesa e 

Artes 

Cadastro 
de 

Reserva 

20 horas 
semanais 

Cursando Superior em Licenciatura na 
área específica 

R$ 868,37  

Superior Completo em Licenciatura na 
área específica 

R$ 1.389,40  

 
1.1 –Das Atribuições: 

Coordenador do Programa Mais Educação 
Coordenar e supervisionar a aquisição, a guarda, a utilização e a distribuição de materiais e 
equipamentos para o desempenho das atividades em seus determinados macro campos; planejar  
juntamente com a equipe diretiva, professores do ensino regular o planejamento das atividades do 
Programa;  verificar se o processo de desenvolvimento do Programa está adequado aos princípios 
e fundamentos do atendimento as heterogeneidades e diversidades individuais e se atende às 
necessidades levantadas tanto no diagnóstico preliminar quanto no decorrer das atividades; 
orientar e auxiliar no desempenho do monitor, visando ajudá-lo em suas dificuldades; auxiliar na 
execução do Programa, em conjunto com os monitores, pedagogo e diretor; sugerir, nos casos de 
freqüência precária dos alunos, a adoção imediata das medidas pertinentes; verificar se as 
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atividades previstas no Plano de Atendimento Geral Consolidado estão sendo efetivamente 
executadas; promover um clima escolar favorável à aprendizagem e ao ensino, a partir do 
entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da qualidade das relações 
interpessoais. 
 
Professor de Educação Infantil 
Docência na Educação Infantil, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: Zelar  tanto  pelas  
necessidades  básicas  da  criança,  incluindo  a  troca  de  fraldas  e todo tipo de cuidados em 
relação à higiene e alimentação como por sua educação; Buscar  o  desenvolvimento  integral  da  
criança  (aspectos  físicos,  emocionais, afetivos, cognitivos e sociais), através de atividades 
lúdico-educativas; Promover o bem estar da criança, a ampliação de suas experiências e o 
estímulo de seu  interesse  pelo  processo  de  conhecimento  do  ser  humano,  da  natureza  e  
da sociedade; Elaborar e aplicar o planejamento diário das atividades a serem desenvolvidas com 
as crianças; Planejar e participar de todas as atividades e eventos, pertinentes a sua função; Atuar 
diretamente com o grupo de crianças conforme o planejamento; Observar e seguir as normas de 
rotina e orientação, estabelecidas pelo (a) diretor (a), supervisor (a) pedagógico (a) e equipe 
técnica; Encaminhar  crianças  com  suspeita  de  deficiências  visuais,  auditivas,  foniátricas, 
neurológicas ou outras à equipe técnica responsável para avaliação; Informar ao diretor (a) e 
supervisor (a) pedagógico (a) sobre o desenvolvimento das atividades nos grupos, com os 
resultados alcançados e problemas detectados; Proceder  avaliação  individual  das  crianças,  
assim  como  acompanhar  seu desenvolvimento durante o período escolar; Buscar  atualização  
constante  pela  participação  em  cursos  e  seminários,  para  o bom desempenho do seu 
trabalho. 
 
Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental 
Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da escola; Elaborar e 
cumprir seu plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Participar de reuniões de estudo, encontros, cursos, seminários e outros eventos, tendo em vista o 
seu constante aperfeiçoamento profissional; Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra 
tratamento discriminativo de cor, raça, sexo, religião e classe social e de alunos portadores de 
necessidades escolares especiais; Zelar pela aprendizagem do aluno; Manter e promover 
relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, alunos, pais e comunidade; 
Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; Ministrar os dias 
letivos e horas aulas estabelecidas; Realizar, individual e coletivamente a avaliação do próprio 
trabalho e da escola com vistas ao melhor rendimento do processo ensino-aprendizagem; 
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e qualificação 
profissional; Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao alcance dos fins educacionais da 
escola e do processo ensino-aprendizagem; Colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a Comunidade. 
 
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental 
Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da escola; Elaborar  e  
cumprir  seu  plano  de  trabalho  segundo  a  proposta  pedagógica  do estabelecimento de 
ensino; Participar de reuniões de estudo, encontros, cursos, seminários e outros eventos, tendo 
em vista o seu constante aperfeiçoamento profissional; Assegurar  que,  no  âmbito  escolar,  não  
ocorra  tratamento  discriminativo  de  cor,  raça, sexo, religião e classe social e de alunos 
portadores de necessidades escolares especiais; Zelar pela aprendizagem do aluno; Manter e 
promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, alunos, pais e comunidade; 
Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; Ministrar os dias 
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letivos e horas aulas estabelecidas; Realizar,  individual  e  coletivamente  a  avaliação  do  próprio  
trabalho  e  da  escola  com vistas ao melhor rendimento do processo ensino-aprendizagem; 
Participar  integralmente  dos  períodos  dedicados  ao  planejamento,  avaliação  e qualificação 
profissional; Incumbir-se  das  demais  tarefas  indispensáveis   ao  alcance  dos  fins  
educacionais  da escola e do processo ensino-aprendizagem; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a Comunidade. 
 
 
II - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
2.1 O presente processo seletivo simplificado visa prover os cargos ora especificados para 
contratação temporária, pelo período 06 (seis) meses a contar da data de publicação da Lei 
Municipal nº 3581/2014 de 22/12/2014 podendo ser prorrogado por igual período conforme 
necessidade do município. 
 
III - DAS INSCRIÇÕES: 
3.1 Os interessados(as) deverão comparecer nas dependências da Secretaria Municipal de 
Educação de Parobé, sita à Rua Vera Cruz, 701 – Centro, munidos da ficha de inscrição 
devidamente preenchida e assinada (ANEXO I), currículo e documentos pertinentes a função 
pretendida, original e cópia, no período de 26 a 28 de janeiro de 2015, no horário  das 13h às 
16h. 
3.2 Para realizar a inscrição o candidato deverá apresentar original e cópia legível dos seguintes 
documentos: Carteira de Identidade (RG), CPF, Titulo de Eleitor, Certidão de Quitação Eleitoral 
atualizada, Alvará de Folha Corrida atualizado, comprovante de residência atual, Certificado de 
Reservista ou de Dispensa Militar (para homens), 1 foto 3x4 atualizada, comprovante de 
escolaridade exigido para a função pretendida e documentos que comprovem o tempo de 
experiência a ser considerado na avaliação. 
 
IV - DO PROCESSO SELETIVO: 
4.1 O processo seletivo será conduzido pela comissão de avaliação nomeada pela Portaria n° 
220/2015, e dar-se à em quatro etapas conforme descrito na tabela a seguir:  

Critério Metodologia Nota mínima 
Nota 

máxima 

Entrega dos 
documentos, 

ficha de inscrição 
e currículo 

- Entregar a documentação completa, conforme item 
III; 
- Entregar a Ficha de inscrição devidamente 
preenchida e assinada; 
- Entregar Currículo conforme ANEXO II; 
- Esta etapa é eliminatória e dar-se à no ato da 
inscrição; 

Obrigatório Obrigatório 

Avaliação 
curricular  

- Experiências anteriores na área de atuação 
(não serão considerados os itens não comprovados 

através de documentos) 

5 pontos para 
cada período 
de 06 meses 

30 pontos 

- Experiência e atuação do profissional em escolas 
municipais, nas áreas afins  

(não serão considerados os itens não comprovados 
através de documentos) 

1 ponto para 
cada período 
de 06 meses 

10 pontos 

- Atividades acadêmicas pertinentes a área: 
seminários, palestras, cursos de extensão (carga 

horária mínima de 3 horas) 

1 ponto para 
cada título 

apresentado 
10 pontos 
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V- HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
5.1 Encerrado o prazo fixado no edital para as inscrições, a Comissão publicará, no painel de 
publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site www.parobe.rs.gov.br/editais, no dia 29 de 
janeiro de 2015, a relação de inscrições homologadas por função, e em ordem alfabética. 
5.2 Os candidatos que não tiverem suas inscrições homologadas poderão interpor recursos 
escritos perante a Comissão, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a publicação da 
Homologação das inscrições, mediante a apresentação das razões que amparem o pedido de 
revisão.Tal solicitação deverá ser realizada no setor de Protocolo da Prefeitura de Parobé. 
5.3 Em caso de necessidade de revisão da Homologação das inscrições, a relação final será 
publicada no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site 
www.parobe.rs.gov.br/editais, no prazo de até 01 (um) dia útil após a decisão dos recursos. 
 
VI – AVALIAÇÃO CURRICULAR 
6.1 No período de 04 a 05 de fevereiro de 2015 a comissão responsável fará a análise da 
documentação apresentada pelos inscritos que tiveram sua inscrição homologada.  
 
VII – CLASSIFICAÇÃO PARCIAL 
7.1 A Classificação Parcial, por função, estará disponível no mural de publicações da Prefeitura e 
no site www.parobe.rs.gov.br no dia 06 de fevereiro de 2015. 
7.2 Os candidatos poderão interpor recursos escritos perante a Comissão, no prazo de até 02 
(dois) dias úteis após a publicação da Classificação Parcial, mediante a apresentação das 
razões que amparem seu pedido de revisão. Tal solicitação deverá ser realizada no setor de 
Protocolo da Prefeitura de Parobé. 
 
VIII – HOMOLOGAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS 
8.1 A Homologação Final dos resultados desta seleção estará disponível no mural de publicações 
da Prefeitura e no site www.parobe.rs.gov.br no dia 11 de fevereiro de 2015. 
8.2 Não será possível solicitar revisão de resultado para esta etapa. 
 
IX–CONSIDERAÇÕES FINAIS 
9.1 A comissão de avaliação deste processo seletivo simplificado, nomeada através da Portaria n° 
220/2015, deverá realizar a elaboração do presente edital, avaliação e acompanhamento de todo 
o processo de seleção, bem como elaborar ata para registrar as reuniões, na qual conste a 
classificação dos candidatos.  
9.2 A divulgação do edital e das demais etapas desta seleção dar-se-á mediante afixação de listas 
pormenorizadas por função junto a Secretaria Municipal de Educação.  
9.3 O presente Edital será publicado no painel de Publicações do Município, sendo que seu 
extrato será publicado em Jornal de grande circulação, e também em caráter informativo na 
internet, pelo site www.parobe.rs.gov.br.  
9.4 É obrigação ao candidato acompanhar todos os editais e demais publicações referentes ao 
andamento do presente Processo Seletivo Simplificado.  
9.5 Verificada a ocorrência do empate em relação aos pontos apurados por dois ou mais 
candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que 
comprovar: 

a) Maior tempo de atuação especificamente nesta área;  
b) Maior tempo de atuação em áreas afins;  
c) Maior pontuação em atividades acadêmicas;  
d) Sorteio em ato publico, em local e horário previamente definido pela Comissão, na 

presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, correio eletrônico 
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ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.  
9.6 A aplicação do critério de desempate será efetivada antes da publicação da lista final dos 
selecionados.  
9.7 Os casos omissos serão avaliados pela comissão examinadora do processo seletivo 
simplificado.  
9.8 As vagas serão preenchidas gradativamente, conforme necessidade do Município. 
 
 
X - OUTRAS INFORMAÇÕES: 
10.1 Em caso de dúvidas, os candidatos poderão buscar informações junto a Secretaria Municipal 
de Educação, pelo telefone(51) 3953 1044. 
 
 

Prefeitura Municipal de Parobé, 13 de janeiro de 2015. 
 
 
 

Irton Bertoldo Feller 
Prefeito em Exercício 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001 /2015 
 
FUNÇÃO PRETENDIDA: 
             
 
Nome do completo do candidato(a): _________________________________________________  

Nome da Mãe:_______ _________________________________________________  

Nacionalidade: ___________  ___________________  

Sexo:(  ) Masculino / (  ) Feminino Data de Nascimento: ____/____/ _______  

CPF: ________________________ _____ RG:___________________________  _  

Titulo de Eleitor nº:____________________________Zona:________ Seção:    

Endereço:__  _____________________________________________,Nº. : _________  

Complemento:______ ___________________ Bairro:__________________________  

Cidade:_________________________________________UF:_____ 

Telefone: (___)__________________ Celular:(__)________________  

E-mail:_____________________________________________________________  

Declaro estar ciente e aceitar todas as regras previstas no Edital. 

 
Assinatura do candidato:________________________________________________ 

 
Parobé, _____ de ___________________ de 2015. 
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ANEXO II do Edital nº 001/2015 

Modelo de Currículo 

 
Nome completo:            
Estado Civil:             
Endereço:             
Telefone:             
Endereço eletrônico:            
Cargo Pretendido:            
 
Formação Profissional 
Empresa:              
Cargo:              
Período:              
 
Experiência Profissional 
Empresa:              
Cargo:              
Período:              
 
Empresa:              
Cargo:              
Período:              
 
Experiência em atividades sociais e comunitárias 
Instituição:              
Atividades:              
Período:              
 
Instituição:              
Atividades:              
Período:              
 
Participação em cursos, palestras e/ou congressos 
Instituição:              
Tema do evento:             
Duração:              
 
     ,   de      de 2015. 
 
 

Assinatura do candidato 


