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Edital de Processo Seletivo Simplificado N° 069/2013

Estabelece normas para seleção e contratação, em regime de
designação temporária, de profissionais do Magistério, não
habilitados, para atendimento a título precário as necessidades
de excepcional interesse público da rede estadual de ensino.

O SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição
que lhe foi conferida pela lei 3.043/75, e tendo em vista o disposto nos
artigos 31 a 38 da Lei Complementar nº. 115 de 13/01/98, no art. 23 e
28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 9394/96,
de acordo com o art. 3º da Resolução CNE/CEB nº. 01/2002, que institui
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo
e com fundamento no Decreto Nº 7.352/2010 e no Parecer CNE/CEB
Nº 01/2006, torna pública a abertura de inscrições para o Processo
Seletivo Simplificado, com vistas à contratação, em regime de designação
temporária, de profissionais do magistério, não habilitados, para
atuarem nas escolas de assentamento, da rede estadual,
considerando que:

- o Projeto Político - Pedagógico das escolas de assentamento baseia-
se na Pedagogia do Movimento, que possui organização curricular
própria, alternando períodos de formação na escola e na família/
comunidade, e utiliza instrumentos pedagógicos específicos;
- a população a ser atendida por essas instituições é composta por
crianças, jovens e adultos acampados e assentados da Reforma Agrária,
agricultores familiares e assalariados rurais.

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1 - O processo de seleção de candidatos para contratação de
professores, em regime de designação temporária, para atendimento
às necessidades de excepcional interesse público da rede estadual de
ensino, será realizado por modalidade e disciplina, no âmbito da
Superintendência Regional de Educação de São Mateus.

1.1 - Compreende-se como processo de seleção: a inscrição,
classificação, chamada e contratação de professores nos termos deste
Edital.

2 - Caberá à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado
da Educação a coordenação geral do processo de seleção de que trata
o caput deste artigo.

3 - Será constituída por ato do Secretário de Estado da Educação, uma
Comissão Regional formada por, no mínimo:
I – quatro técnicos da área de Gestão de Pessoas da SRE;
II – um técnico da área de Supervisão Escolar da SRE;
III - dois técnicos da modalidade de Educação do Campo.

DOS CARGOS/FUNÇÕES

4 - Os cargos objeto deste processo seletivo simplificado destinam-se
a atender necessidades da rede estadual de ensino conforme descrito
no Anexo I deste edital:

4.1 - O candidato à contratação em regime de designação temporária
irá atuar de acordo com a classificação e escolha na regência de classe
das escolas de assentamento (1º ao 9º ano do ensino fundamental e
EJA 1º e 2º segmentos).

5 - O cronograma das etapas do processo seletivo, chamada e
contratação do processo de seleção regulamentado por este edital serão
divulgados em editais próprios.

DAS INSCRIÇÕES

6 - Poderão se inscrever os candidatos brasileiros natos ou naturalizados,
com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da inscrição
e que atendam aos pré-requisitos constantes no Anexo I deste Edital.

7 - As inscrições serão realizadas no período de 28/11/2013 e 29/11/
2013 e de 02/12/2013 a 06/12/2013 de 12h às 17h, na Superintendência
Regional de Educação de São Mateus, localizada na Avenida Jones dos
Santos Neves, s/nº, Centro, São Mateus, CEP 29930-000.

8 - Para a inscrição o candidato deverá entregar, em envelope lacrado,
a seguinte documentação:
I – Cópia de CPF;
II – Cópia de Identidade;
III – Comprovante de formação acadêmica exigida como pré-requisito,
conforme Anexo I;
IV – Comprovantes para Prova de Títulos, conforme item. 10 e 11;
V – Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo II).

9 - O candidato poderá se inscrever em até 3 (três) disciplinas e/ou

modalidades em apenas um município, sendo um só envelope que
deverá conter as fichas de inscrição para cada disciplina.
10 - Os candidatos inscritos para as disciplinas da área das Ciências
Agrárias, Artes e Educação Física, poderão se inscrever em até 3 (três)
municípios, sendo um só envelope que deverá conter as fichas de
inscrição para cada disciplina e município.

11 - Deverá constar na parte externa do envelope, a identificação do
município e disciplina para a qual se inscreveu.

12 - Não serão analisados pela Comissão Regional de Processo Seletivo,
documentos entregues após a data limite estabelecida neste Edital.

13 - São condições para a inscrição:

I - Possuir formação acadêmica exigida como pré-requisito de acordo
com o Anexo I;
II - Não enquadrar-se nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII e §
10 do art. 37 da Constituição Federal de 1988, alteradas pela
Emenda Constitucional nº. 19/98, que trata da acumulação de
cargos;
III - Não ter contrato temporário rescindido pela Secretaria de Estado
da Educação por falta disciplinar;
IV - Possuir experiência em escolas de assentamento de pelo menos 6
(seis) meses.

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

14 – O processo seletivo será realizado em ETAPA ÚNICA mediante
Prova de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório.

14.1 – A pontuação da prova de títulos atenderá aos critérios
estabelecidos no Anexo III.

15 – Será considerada como experiência profissional aquela prestada
exclusivamente em escolas de assentamento da rede estadual de
ensino e será comprovada por meio de declaração expedida pela SRE
em papel timbrado, especificando escola, cargo e período de atuação.

16 – A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-
requisito e prova de títulos se dará por meio de:

I – cópia do diploma do curso técnico exigido como pré-requisito;
II - cópia do Certificado de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” –
Especialização na área de Educação, com duração mínima de 360
(trezentos e sessenta) horas, com aprovação de monografia ou Certidão
de conclusão do curso, na versão original e cópia do respectivo histórico
escolar.

17 - A documentação a que se referem os Incisos de I a III deste
artigo deverá conter obrigatoriamente a identificação dos atos de
autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso
e credenciamento da Instituição de Educação Superior.

18 - Exigir-se-á revalidação do documento pelo órgão competente, em
se tratando dos incisos I a III deste artigo, realizado no exterior,
conforme dispõe o art. 48 § 2º e §3º da Lei 9394/98.

19 – Na hipótese da não comprovação dos pré-requisitos exigidos para
o cargo, o candidato estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo
de seleção.

20 – Os cursos de Pós-Graduação contidos nos incisos IV serão
considerados para fins de pontuação, desde que cumpridas às
exigências da Lei 5.580/98 e do Conselho Nacional de Educação (CNE),
de acordo com a resolução em que se enquadrar:
- Res. N° 12/83; ou
- Res. N° 03/99; ou
- Res. N° 01/01; ou
- Res. N° 01/07.

21 - Nos casos de empate na classificação dos candidatos, o desempate
obedecerá à seguinte ordem de prioridade:

I - maior tempo de exercício profissional em escolas de assentamento;
II - maior titulação apresentada;
III - maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento;

22 - A listagem de classificação dos candidatos será disponibilizada na
sede da Superintendência Regional de Educação de São Mateus, em
local visível.

DA REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

23 – A remuneração do profissional contratado em designação
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temporária será aquela fixada no momento da contratação baseada na
maior titulação apresentada.

23.1 – A mudança de nível prevista Lei Complementar Nº 115/98 (D.O
de 14/01/98) é exclusiva do servidor efetivo.

24 – Conforme Lei Complementar nº 115/98 (D.O. de 14/01/98) a
carga horária semanal do profissional do magistério contratado em
regime de designação temporária é de 25 (vinte e cinco) horas semanais
compostas de 18(dezoito) horas/aula e7(sete) horas/atividade.

24.1 – Por excepcional interesse da rede estadual de ensino a carga
horária semanal a que se refere o caput deste artigo poderá ser
modificada desde que respeitados os preceitos legais.

25 - Para efeito de remuneração, será observado o disposto nos Artigos
37 e 38 da Lei Complementar Nº. 115/98 (D.O de 14/01/98) e da Lei
428 (D.O. de 18/12/2007) – Alterada pela Port. Nº. 29-R (D.O. de 08/
05/2008), conforme quadro abaixo:

CARGO 
NÍVEL/ 

REFERÊNCIA 

REMUNERAÇÃO 
(CH 25h) 

Tabela em vigor         
QUALIFICAÇÃO 

MaPA II. 01 R$ 1.112,14  
Estudante de Licenciatura específica na 
disciplina pleiteada. 

MaPB III. 01 R$ 1.177,57 
Portador de curso superior de graduação 
concluído em área não específica do 
magistério. 

DA CHAMADA

26 - O preenchimento de vagas será feito em acordo com o disposto
no art. 31, seus incisos e parágrafo único, da Lei Complementar Nº.
115/98 (D.O. de 14/01/98).

27 - A chamada dos classificados será efetuada sob a coordenação da
Comissão Regional e deverá ser documentada em ata onde serão
registradas todas as ocorrências.

28 – A desistência ou o não comparecimento do candidato implicará na
sua reclassificação automática, devendo o candidato ser reposicionado
no final da listagem.

28.1 - Ao candidato é reservado o direito de obter apenas uma
reclassificação.

29 - O candidato, quando ESTUDANTE, deverá apresentar Atestado e/
ou Declaração, atualizado (a), na versão original do curso, acompanhada
do respectivo Histórico Escolar.

30 - Após a chamada inicial para atendimento ao início do ano letivo de
2014, terá continuidade o procedimento de chamada em rigorosa ordem
de classificação para suprimento de vagas remanescentes e das que
surgirem no decorrer do ano letivo.

DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

31 – Para efeito de formalização do contrato, fica definida a
apresentação de cópia legível dos seguintes documentos:
I - CPF;
II - Identidade;
III – título de eleitor com comprovante da última votação;
IV – carteira de trabalho profissional onde conste fotografia, número/
série, data de expedição, filiação, local de nascimento e página de
contrato do primeiro emprego, caso possua;
V – PIS/PASEP (se possuir);
VI – comprovante de residência;
VII – comprovante de conta bancária do BANESTES (se possuir);
VIII – informar o ano do primeiro emprego.
IX – formação acadêmica/titulação, conforme Incisos de I a III do inciso
16 deste Edital;
X – certificado de reservista.

DAS IRREGULARIDADES

32 – Eventuais irregularidades constantes no processo de seleção e
contratação de professores em regime de designação temporária serão
objeto de sindicância sob a responsabilidade da Corregedoria/SEDU, e
os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 231 da
Lei Complementar Nº. 46/94 (D.O. de 31/01/94).

DO RECURSO

33 - O candidato deverá formalizar pedido de recurso por escrito à

Comissão Regional de Processo Seletivo, no prazo determinado no anexo IV.

33.1 - Os recursos apresentados serão julgados no prazo determinado
no anexo IV.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

34 - O ato de designação temporária para o exercício do cargo de
professor é de competência da Gerência de Gestão de Pessoas da SEDU,
atendidas as disposições contidas nos artigos 31 a 38 da Lei
Complementar nº. 115/98 (D.O. de 14/01/98) e demais normas contidas
neste Edital.

35 – Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas
contidas neste Edital.

36 – Este processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser
prorrogado por até igual período, a partir da data de divulgação da
homologação do resultado final ou enquanto durar a listagem de reserva
técnica.

37 – Caberá ao candidato, quando convocado, apresentar todos os
documentos originais exigidos, para conferência e autenticação das
cópias.

38 – Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de
trabalho determinado pela Superintendência Regional de Educação de
São Mateus, no ato de sua convocação e em atendimento à excepcional
necessidade do Projeto político - Pedagógico das escolas de
assentamento. Na impossibilidade de cumprimento o candidato
formalizará desistência sendo automaticamente conduzido ao final da
lista de classificação.

39 – A avaliação de desempenho do profissional contratado na forma
deste edital, quando for evidenciada a insuficiência de desempenho
profissional, acarretará:

I. Rescisão imediata do contrato celebrado com a Secretaria de Estado
da Educação, respeitada a legislação vigente;
II. Impedimento de ser novamente contratado pela Secretaria de Estado
de Educação pelo prazo de 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Aplica-se o inciso II deste artigo ao candidato que
rescindir o contrato com a SEDU.

40 – A avaliação de desempenho do profissional levará em
consideração:
I – assiduidade;
II – observância do cumprimento do Projeto Politico - Pedagógico das
Escolas dos Assentamentos.

41 – A aprovação neste processo seletivo simplificado não assegura
ao candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser
convocado, seguindo rigorosa ordem de classificação.

42 – De acordo com a legislação processual civil em vigor, fica eleita a
Comarca de Vitória como foro competente para julgar as demandas
judiciais decorrentes do presente processo seletivo simplificado.

43 – Os casos omissos serão decididos pela Comissão Central da
Secretaria de Estado da Educação e, em última instância, pelo Secretário
de Estado da Educação.

Vitória, 25 de novembro de 2013.
KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES

Secretário de Estado da Educação

ANEXO I

MODALIDADE DISCIPLINAS 
PRÉ-

REQUISITOS/ 
HABILITADOS 

ATRIBUIÇÕES MUNICÍPIOS 

EJA 1º 
Segmento 

 
 

 
Estudantes a partir 
do 5º período do 

curso de 
Licenciatura em 
Pedagogia e/ou 
Normal Superior  

 
 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes às disciplinas: Português, Artes, 
Matemática, Ciências, História e Geografia, 
integradas aos Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo, avaliações coletivas, 
finais, de Habilidade e Convivência, bem como a 
confecção da Pasta da Realidade; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e do 
colegiado de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, 
dos Colegiados Escolares, das Assembleias, do 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 

Conceição da Barra
Jaguaré 
Linhares 

Montanha 
Nova Venécia 

Pancas 
Pedro Canário 

Pinheiros 
Ponto Belo 
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EJA 1º Segmento
/Assentamento

 

de professores; 
6 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
7 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
8 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

Ensino 
Religioso 

Licenciatura em 
qualquer área do 
conhecimento 
acrescida de curso 
de formação 
específica em 
ensino religioso 
com carga horária 
mínima de 180 
horas. 
 
Ou 
 
Estudante a partir 
do 5º período de 
qualquer 
licenciatura na 
área de educação 
acrescida de curso 
de formação 
específica em 
ensino religioso 
com carga horária 
mínima de 180 
horas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Ensino Religioso, 
integrada aos Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo, avaliações coletivas, 
finais, de Habilidade e Convivência, bem como a 
confecção da Pasta da Realidade; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e do 
colegiado de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, 
dos Colegiados Escolares, das Assembleias, do 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
7 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
8 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

Conceição da Barra
Jaguaré 
Linhares 

Montanha 
Nova Venécia 

Pancas 
Pedro Canário 

Pinheiros 
Ponto Belo 

Agropecuária 

Graduação em 
Agronomia OU 
 
Curso técnico em 
agropecuária OU 
 
 
 
 
Estudante a partir 
do 5º período do 
curso de 
Agronomia.  

. 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina Agropecuária, integrada aos 
Temas Geradores; 
2 - Relacionar teoria e prática no processo 
educativo, nas áreas de horticultura, horto 
medicinal, criação de animais e jardinagem; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo, avaliações coletivas, 
finais, de Habilidade e Convivência, bem como a 
confecção da Pasta da Realidade; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e do 
colegiado de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, 
dos Colegiados Escolares, das Assembleias, do 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
7 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
8 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

Conceição da Barra
Jaguaré 
Linhares 

Montanha 
Nova Venécia 

Pancas 
Pedro Canário 

Pinheiros 
Ponto Belo 

1º ao 5º ano do
Ensino

Fundamental/Esco
las

uni/pluridocentes/
Assentamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º ao 5º ano 
do 

Ensino 
Fundamental/E

scolas 
uni/pluridocent

es/ 
Assentamento  

 
 
 
 
 
 

 
Estudantes a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
Pedagogia e/ou 
Normal Superior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes às disciplinas: Português, Matemática, 
Ciências, História e Geografia, integradas aos 
Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo, avaliações coletivas, 
finais, de Habilidade e Convivência, bem como a 
confecção da Pasta da Realidade; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e do 
colegiado de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, 
dos Colegiados Escolares, das Assembleias, do 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
7 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
8 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

Conceição da Barra
Jaguaré 
Linhares 

Montanha 
Nova Venécia 

Pancas 
Pedro Canário 

Pinheiros 
Ponto Belo 

Santa Tereza 
São Mateus 

 

Artes 

Estudante a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura  em 
Educação Artística 
OU 
Estudante a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
Pedagogia ou 
normal Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Artes, integrada aos 
Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo, avaliações coletivas, 
finais, de Habilidade e Convivência, bem como a 
confecção da Pasta da Realidade; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e do 
colegiado de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, 
dos Colegiados Escolares, das Assembleias, do 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
7 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
8 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

Conceição da Barra
Jaguaré 
Linhares 

Montanha 
Nova Venécia 

Pancas 
Pedro Canário 

Pinheiros 
Ponto Belo 

Santa Tereza 
São Mateus  

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Ensino Religiosos,  

Ensino 
Religioso 

Licenciatura em 
qualquer área do 
conhecimento 
acrescida de curso 
de formação 
específica em 
ensino religioso 
com carga horária 
mínima de 180 
horas. 
 
Ou 
 
Estudante a partir 
do 5º período de 
qualquer 
licenciatura na 
área de educação 
acrescida de curso 
de formação 
específica em 
ensino religioso 
com carga horária 
mínima de 180 
horas. 
 
 
 
 
 

integrada aos Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo, avaliações coletivas, 
finais, de Habilidade e Convivência, bem como a 
confecção da Pasta da Realidade; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e do 
colegiado de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, 
dos Colegiados Escolares, das Assembleias, do 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
7 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
8 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 
 
 
 

Conceição da Barra
Jaguaré 
Linhares 

Montanha 
Nova Venécia 

Pancas 
Pedro Canário 

Pinheiros 
Ponto Belo 

Santa Tereza 
São Mateus 

 

 Agropecuária 

Graduação em 
Agronomia OU 
 
Curso técnico em 
Agropecuária OU 
 
 
Estudante a partir 
do 5º período do 
curso de 
Agronomia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Agropecuária,  integrada 
aos Temas Geradores; 
2 - Relacionar teoria e prática no processo 
educativo, nas áreas de horticultura, horto 
medicinal, criação de animais e jardinagem; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo, avaliações coletivas, 
finais, de Habilidade e Convivência, bem como a 
confecção da Pasta da Realidade; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e do 
colegiado de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, 
dos Colegiados Escolares, das Assembleias, do 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
7 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
8 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

Conceição da Barra
Jaguaré 
Linhares 

Montanha 
Nova Venécia 

Pancas 
Pedro Canário 

Pinheiros 
Ponto Belo 

Santa Tereza 
São Mateus 

 

 
 
 
 

Assentament
o 

Ensino 
Fundamental   
6ª ao 9ª ano 

E 
EJA 2º 

Segmento 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Língua 
Portuguesa 

 
 
 

 
 
Estudantes a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
Letras/Português  
 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Língua Portuguesa, 
integrada aos Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo,  experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 
Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 
colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 
consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 
7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assentament
o 

Ensino 
Fundamental   
6ª ao 9ª ano 

E 
EJA 2º 

Segmento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estudantes a partir 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Matemática, integrada 
aos Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo,  experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 
Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 
colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 
consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 
7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 

Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
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do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
Matemática. 
 

8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

 
 
 
 
 

Ciências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudantes a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
Biologia 
 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Ciências, integrada aos 
Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo,  experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 
Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 
colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 
consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 

Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Assentament

o 
Ensino 

Fundamental   
6ª ao 9ª ano 

E 
EJA 2º 

Segmento 
 
 
 
 
 
 
 

7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

 
 
 

Geografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudante a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
Geografia 
 

 1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Geografia, integrada aos 
Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo,  experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 
Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 
colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 
consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 
7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
 
 
 
 
 
 

História 
 
 
 
 
 
 
 

Estudante a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
História 
OU 
Licenciatura em 
Pedagogia ou 
Normal Superior  
 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de História, integrada aos 
Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo,  experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 
Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 
colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 

Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
 
 
 
 
 
 
 
 

de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 
consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 
7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 
1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Artes, integrada aos 
Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo, experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 

Artes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estudante a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
Educação Artística 
OU 
Estudante a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
Pedagogia ou 
Normal Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 
colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 
consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 
7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ensino 
Religioso 

 
 
 
 
 
 

Licenciatura em 
qualquer área do 
conhecimento 
acrescida de curso 
de formação 
específica em 
ensino religioso 
com carga horária 
mínima de 180 
horas. 
 
Ou 
 
Estudante a partir 
do 5º período de 
qualquer 
licenciatura na 
área de educação 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Ensino Religioso, 
integrada aos Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo,  experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 
Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 

Conceição 
Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acrescida de curso 
de formação 
específica em 
ensino religioso 
com carga horária 
mínima de 180 
horas. 
 

saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 
colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 
consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 
7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Espanhol 
 
 
 

 
 
Estudantes a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
Letras/Espanhol 
OU 
 
Estudantes a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura  em 
Pedagogia ou 
Normal Superior  e 
curso avulso 
espanhol com 
carga horária  
mínima 120 horas 
 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Espanhol, integrada aos 
Temas Geradores; 
 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo,  experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 
Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 
colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 
consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 
7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 
e Superintendência Regional de Educação.  

Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estudantes a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
Letras/Inglês e 
curso avulso inglês 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Inglês, integrada aos 
Temas Geradores; 
2 - Acompanhar projetos de pesquisa e leitura; 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo,  experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 
Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 
colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
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EXECUTIVO

Inglês 
 
 
 

com carga horária  
mínima 120 horas 
OU 
Estudantes a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura  em 
Pedagogia ou 
Normal Superior e 
curso avulso inglês 
com carga horária  
mínima 120 horas  
 

escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 
consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 
7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
 
 
 

 
Assentament

o 
Ensino 

Fundamental   
6ª ao 9ª ano 

E 
EJA 2º 

Segmento 
 
 

Educação 
Familiar 

Curso técnico em 
Agropecuária OU 
 
Estudantes a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
Pedagogia ou 
Normal Superior  
 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Educação Familiar, 
integrada aos Temas Geradores; 
2 - Relacionar teoria e prática no processo 
educativo, nas áreas de horticultura, horto 
medicinal, criação de animais e jardinagem. 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo,  experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 
Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 
colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 

Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 
7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

Prática na 
Propriedade 

Familiar 

Graduação em 
Agronomia OU 
 
Curso técnico em 
Agropecuária OU 
 
 
 
 
Estudantes a partir 
do 5º período do 
curso de 
Licenciatura em 
Pedagogia ou 
Normal Superior  

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Prática na Propriedade 
Familiar, integrada aos Temas Geradores; 
2 - Relacionar teoria e prática no processo 
educativo, nas áreas de horticultura, horto 
medicinal, criação de animais e jardinagem. 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo,  experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 
Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 
colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 
consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 
7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 
e Superintendência Regional de Educação. 

Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agricultura 
 

 
Graduação em 
Agronomia OU 
 
 
Curso técnico em 
Agropecuária OU 
 
 
Estudante a partir 
do 5º período do 
curso de 
Agronomia  
 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Agricultura, integrada 
aos Temas Geradores; 
2 - Relacionar teoria e prática no processo 
educativo, nas áreas de horticultura, horto 
medicinal, criação de animais e jardinagem. 
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo,  experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 
Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 

Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 
consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 
7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 

e Superintendência Regional de Educação. 

 
Assentament

o 
Ensino 

Fundamental   
6ª ao 9ª ano 

E 
EJA 2º 

Segmento 
 
 

Zootecnia 

Graduação em 
Agronomia OU 
 
 
Curso Técnico em 
Agropecuária OU 
Curso Técnico em 
Zootecnia OU 
 
Estudantes a partir 
do 5º período do 
Curso de 
Agronomia  
OU Zootecnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Preparar e ministrar aulas de acordo com a 
metodologia da Pedagogia do Movimento 
referentes à disciplina de Zootecnica, integrada 
aos Temas Geradores; 
2 - Relacionar teoria e prática no processo 
educativo, na área de criação de animais;  
3 - Acompanhamento pedagógico de turmas: 
preparar e acompanhar visitas e viagens de 
estudo, cursos, intervenções, palestras, atividades 
de retorno, planos de estudo,  experiências no 
Tempo Escola e Tempo Comunidade, estágio 
supervisionado, avaliações coletiva, finais, de 
Habilidade e Convivência, bem como a confecção 
da Pasta da Realidade e o preenchimento de 
Planejamento e Reflexão; 
4 - Orientação e acompanhamento da auto-
organização da vida de grupo dos estudantes 
(momentos de chegada, cafés, lanches, almoços, 
saídas, situações de conflitos na convivência, 
reuniões das comissões da auto-organização e dos 
colegiados de estudantes, eventos festivos, 
esportivos e culturais);  
5 - Participar obrigatoriamente das reuniões de 
planejamento coletivo da equipe de professores, 
e, quando convidado, das reuniões de famílias, da 
diretoria dos Colegiados Escolares, Assembleias, 
Conselho de Escola ou da coordenação da equipe 
de professores; 
6 - Planejar e executar atividades do setor 
administrativo, pedagógico e agropecuário da 
escola, de acordo com suas atividades 
complementares que serão definidas no início do 
seu exercício pelo coletivo dos professores em 
consenso com a comunidade escolar e local e a 
Superintendência Regional de Educação; 
7 - Participar de formações e demais atividades 
promovidas pela SEDU, SRE e das instâncias do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
8 – Cumprir com as obrigações de escrituração, 
ética profissional, assiduidade, etc; 
9 – Outras, definidas pelo consenso da 
Coordenação da Escola, dos Colegiados, Escolares 
e Superintendência Regional de Educação.  

Conceição da Barra 
Jaguaré 
Linhares 
Pedro Canário 
Pinheiros 
Ponto Belo 
São Mateus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

EDITAL Nº                /2013  

Nome: 
  

Tel. Resid.: 
  

Celular: 

  

Contato:

  

CPF: 
  

CI: 

  Órgão Expedidor:   

Endereço: 
  

             INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO INDIQUE A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA 

  

  

  

  
Assinale a Modalidade para qual se 
inscreve: 
 

  

Documentação para inscrição e contagem de pontos 
 

  EJA 1º Segmento   Cópia de Identidade 

 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental  Cópia do CPF 

 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e EJA 
2º Segmento 

 Cópia do Diploma 

  
  Certidão ou Declaração de conclusão de curso 

  Cópia do histórico escolar  
 

 

  Atestado e/ou Declaração - quando estudante 

   Cópia do Certificado do curso de Pós-Graduação 
"Lato Sensu" Especialização 

 
 

Indique a disciplina para a qual se 
inscreve: 

 
Cópia do Certificado do curso de Pós-Graduação 
"Stricto Sensu" Mestrado 

 

  
Cópia do Certificado do curso de Pós-Graduação 
"Stricto Sensu" Doutorado 

 

  
Certificado de Curso (Programa Escola Ativa) 
para candidatos de 1º ao 5º ano 

 

    
Certificado de Curso de Formação Continuada na 
área da Educação (80 a 179 Horas). 

 

 Indique o Município para o qual se inscreve:   
Comprovante de experiência profissional, em 
escolas de Assentamento.  

 

    Total de Pontos  

  

  

  

                

                  
                          

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO NA REDE PÚBLICA (MUNICIPAL, ESTADUAL e FEDERAL) 

    - Acumula      - Não acumula            

                                        

DENOMINAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO (se possuir outro cargo/função): Órgão: 
                 

                                
                                          

                     
                                          

Assinatura legível do candidato 
                                          

ANEXO II
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EXECUTIVO

ANEXO III

Critérios de pontuação - Prova de Títulos
p ç

 1. REFERENTE AO TEMPO DE SERVIÇO 
Experiência em regência em Escolas de Assentamento da 

Rede Estadual de Ensino. 

12 meses a 23 meses e 29 dias – 3 pontos 

24 meses em diante – 6 pontos 

 
2. REFERNTE A QUALIFICAÇÃO 

Categoria I - Formação Acadêmica/Titulação  Valor Atribuído 

C. Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Educação ou na própria área de 
conhecimento da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao 
desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. 

06 

D. Pós-Graduação “Latu Sensu” em Educação do Campo: Interculturalidade cargo e 
Campesinato em Processos Educativos. 

 
07 

 

Categoria II - Formação Acadêmica/Titulação  Valor Atribuído 

CURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA COM CARGA 
HORÁRIA MÍNIMA DE  140 HORAS ( PARA PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO – 
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

01 

CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO COM CARGA 
HORÁRIA DE 80 A 179 HORAS CONCLUÍDO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 
2008 A NOVEMBRO/2013 

0,5  

ANEXO IV
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

AÇÃO INSTÂNCIA DATA/PERÍODO 

Divulgação oficial do Edital que regulamenta o 
processo SEDU 

26/11/2013 

Período de inscrição Comissão Regional 

28 e 29/11/2013 e de 
02/12/2013 a 
06/12/2013 

Análise e classificação dos candidatos Comissão Regional 28/11 a 10/12/2013 

Divulgação do resultado parcial do processo seletivo 
Comissão Regional 

11/12/2013 

Período de recursos Comissão Regional 12 a 13/12/2013 

Análise dos recursos Comissão Regional 12 a 16/12/2013 

Divulgação da classificação final 
SRE 18/12/2013 

Protocolo 119901
===============================================================================================

A GERENTE DE GESTÃO DE
PESSOAS, no uso da delegação de
competência que lhe foi atribuída
através Portaria Nº 077-R de 11
de agosto de 2011, publicada em
12 de agosto de 2011, resolve:

ORDEM DE SERVIÇO nº 1096-S,
de 21/11/2013 – Retificar a
Ordem de Serviço nº 144-S,
publicada no Diário Oficial de 14/
03/2013, referente ao DT-M ERIKA
TOGNERI DE FREITAS, nº
funcional 2471663, vínculo 19,
declarando que a carga horária é
de 09 horas semanais. (Proc. nº
64491463).

ORDEM DE SERVIÇO nº 1097-S,
de 21/11/2013 – Retificar a
Ordem de Serviço nº 147-S,
publicada no Diário Oficial de 18/
03/2013, referente ao DT-M
IDELMAR NUNES DA SILVA
CETTO, nº funcional 3440028,
vínculo 1, declarando que o
período é de 27/02/2013 a 27/05/
2013. (Proc. nº 64483207).

ORDEM DE SERVIÇO nº 1098-S,
de 21/11/2013 – Retificar a
Ordem de Serviço nº 186-S,
publicada no Diário Oficial de 05/
03/2013, referente ao DT-M
ALESSANDRA REGINA DE
ALMEIDA BERGAMASCHI, nº
funcional 640235, vínculo 7,
declarando que o cargo é
Professor B-V.1. (Proc. nº
64516032).

ORDEM DE SERVIÇO nº 1099-S,
de 21/11/2013 – Retificar a
Ordem de Serviço nº 409-S,
publicada no Diário Oficial de 11/

06/2013, referente ao DT-M
FERNANDA GALVÃO BRANDÃO,
nº funcional 3468194, vínculo 1,
declarando que o cargo é
Professor A-II.1. (Proc. nº
62777890).

ORDEM DE SERVIÇO nº 1100-S,
de 21/11/2013 – Retif icar a
Ordem de Serviço nº 314-S,
publicada no Diário Oficial de 10/
05/2013, referente ao DT-M
MARLENE SILVA SPERANDIO
LOUREIRO, nº funcional 331323,
vínculo 3, declarando que o cargo
é Professor B-IV.1. (Proc. nº
64503399).

ORDEM DE SERVIÇO nº 1101-S,
de 21/11/2013 – Retif icar a
Ordem de Serviço nº 410-S,
publicada no Diário Oficial de 11/
06/2013, referente ao DT-M
SHEIZY ZAMPIRIS DE ANDRADE
DINATO, nº funcional 2854643,
vínculo 10, declarando que o cargo
é Professor A-II.1. (Proc. nº
62787616).

Vitória, 21 de novembro de 2013.
SIMONE APARECIDA AGRIZZI

Gerente de Gestão de
Pessoas_SEDU

Protocolo 119539
======================================================================================
* A GERENTE DE GESTÃO DE
PESSOAS, no uso da delegação de
competência que lhe foi atribuída
pela Portaria nº 077-R, de 11/08/
2011, publicada no Diário Oficial
de 15/08/2011, resolve:

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1054-
S, DE 18/11/2013 – Retificar a
Ordem de Serviço nº 177-S,

publicada no Diário Oficial de 28/
03/2013, referente ao DTM –
VIVIANE GOMES DE CARVALHO
PIRES, nº funcional 484080,
vínculo 19, declarando que o
Cargo é de Professor P-V.1. (Proc.
nº 64386120).

 * Reproduzida por ter sido
publicada com incorreção.

Vitória, 18 de novembro de 2013.

SIMONE APARECIDA AGRIZZI
Gerente de Gestão de Pessoas –

SEDU
Protocolo 119542

=====================================================================================
RESUMO DO CONTRATO

Nº. 169/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 003/2013 – LOTE 02
Processo nº 60875925

Contratante: Estado do Espírito
Santo, por intermédio da
Secretaria de Estado da Educação
– SEDU.

Contratada: ESTRUTURAL
Construtora e Incorporadora Ltda

Objeto: Prestação de Serviços de
Manutenção Preventiva e Corretiva
na EEEFM Sizenando Pechincha,
localizada no município de Serra.

Valor Total: R$ 140.700,43 (cento
e quarenta mil setecentos reais e
quarenta e quinhentos e cinco mil
quatrocentos e sessenta e nove
reais e sessenta e um centavos).

Vigência: terá início no dia
subsequente ao da publicação do
resumo do contrato no Diário
Oficial e terá duração de 180
(cento e oitenta) dias.

Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho:
12362085816730000
Elemento de Despesa: 449051
Fonte: 0102000001 e 0331000000

Processo nº 64367240/2013
Protocolo 119602

======================================================================================
RESUMO DO CONTRATO

Nº. 173/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 003/2013 – LOTE 02
Processo nº 60875925

Contratante: Estado do Espírito
Santo, por intermédio da
Secretaria de Estado da Educação
– SEDU.

Contratada: ESTRUTURAL
Construtora e Incorporadora Ltda

Objeto: Prestação de Serviços de
Manutenção Preventiva e Corretiva
na EEEFM Jones José do
Nascimento, localizada no
município de Serra.

Valor Total: R$ 251.322,20
(duzentos e cinquenta e um mil
trezentos e vinte e dois reais e
vinte centavos).

Vigência: terá início no dia
subsequente ao da publicação do
resumo do contrato no Diário
Oficial e terá duração de 150(cento
e cinquenta) dias.

Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho:
12361072116720000
Elemento de Despesa: 449051
Fonte: 0102000001 e 0331000000

Processo nº 64423948/2013
Protocolo 119604

============================================================================
RESUMO DO CONTRATO

Nº. 177/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 004/2013 – LOTE 04
Processo nº 60875925

Contratante: Estado do Espírito
Santo, por intermédio da
Secretaria de Estado da Educação
– SEDU.

Contratada: Construtora Schmidt
Ltda

Objeto: Prestação de Serviços de
Manutenção Preventiva e Corretiva
na EEEF Bairro Boa Vista,
localizada no município de São
Gabriel da Palha.

Valor Total: R$ 29.591,22 (vinte
e nove mil quinhentos e noventa e
um reais e vinte e dois centavos).

Vigência: terá início no dia
subsequente ao da publicação do
resumo do contrato no Diário
Oficial e terá duração de 60
(sessenta) dias.

Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho:
12361072116720000
Elemento de Despesa: 449051
Fonte: 0102000001 e 0331000000

Processo nº 64433056/2013
Protocolo 119607

=======================================================================
RESUMO DO CONTRATO

Nº. 178/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2013 – LOTE 05
Processo nº 60875925

Contratante: Estado do Espírito
Santo, por intermédio da
Secretaria de Estado da Educação
– SEDU.

Contratada: Samon –
Saneamento e Montagens Ltda.

Objeto: Prestação de Serviços de
Manutenção Preventiva e Corretiva
na EEEF Assisolina Assis de
Andrade, localizada no município
de Vila Velha.

Valor Total: R$ 5.196,56 (cinco
mil cento e noventa e seis reais e
cinquenta e seis centavos).

Vigência: terá início no dia
subsequente ao da publicação do
resumo do contrato no Diário
Oficial e terá duração de 90
(noventa) dias.


