
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

CARGOS VAGAS VENCIMENTO C.H.Semanal HABILITAÇÃO

Professor  Ed.

Infantil  e  Séries

Iniciais

 

23

 

R$ 1.060,75

 

25h

Diploma  de  Pedagogia  com

habilitação  para  séries  iniciais,

Certificado em Curso de Nível

Médio  com  Habilitação  de

Formação  de  Docentes

(Magistério) ou Curso Normal a

Distância  no  Magistério  ou

acadêmicos  do  último  ano  de

Pedagogia.

Professor  de

Inglês

 

02

 

R$ 1.498,66

 

40h

Diploma  de  formação  superior

com  licenciatura  Plena  em

Letras  e  habilitação  em

Português/Língua  Estrangeira

Moderna  Inglês  ou acadêmicos

do último ano de Letras.

Professor  Ed.

Física

02 R$ 2.002,73 40h Graduação em Educação Física

com registro no órgão da classe

ou acadêmicos do último ano.

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 042/2015

A  PREFEITA  DO  MUNICÍPIO  DE  SENGÉS,  ESTADO  DO
PARANÁ,  ELIETTI  JORGE,  TENDO  EM  VISTA  A
NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO, E A SOLICITAÇÃO APRESENTADA
PELA  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE
SENGÉS/PR,  NO  USO  DAS  ATRIBUIÇÕES  LEGAIS,  COM
FUNDAMENTO NA LEI Nº. 003/2005, DE 14 DE MARÇO DE
2005, E NO ARTIGO 80, INCISO X DA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE SENGÉS/PR,
 
CONSIDERANDO o dever constitucional do Município de ofertar
escolaridade  básica  na  modalidade  de  Educação  Infantil  e  Ensino
Fundamental (séries iniciais) à população;
 
CONSIDERANDO  a necessidade de suprir os Estabelecimentos de
Ensino  para  a  Zona  Rural  e  Urbana  da  Rede  Municipal com
professores regentes, em caráter excepcional e temporário, na forma
do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal;
 
CONSIDERANDO  a  urgência  e  a  necessidade  de  contratar
Professores Substitutos para a Educação Infantil e Séries Iniciais do
Ensino Fundamental,  e  a necessidade de manter  a regularidade  na
oferta da Educação Básica, assegurando as substituições emergenciais
em decorrência dos afastamentos, atendendo as situações em que haja
prejuízo na prestação de serviços públicos essenciais.
 
RESOLVE TORNAR PÚBLICO
 
O presente Edital,  que  estabelece  instruções  especiais  destinadas à
realização de Teste Seletivo de forma Simplificada, para contratação
de  professores  nas  áreas/disciplinas  de  Educação  Infantil  e  séries
iniciais  (1º  a  5º  ano)  do  Ensino  Fundamental,  Educação  Física  e
Língua Estrangeira (Inglês), para atuar nos Estabelecimentos da Zona
Rural e Urbana da Rede de Ensino do Município.
 
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A Seleção Simplificada, de que trata este Edital,  é  destinada a
selecionar  profissionais  aptos  a  serem  convocados  para  atuar  nos
Estabelecimentos  de  Zona  Rural  e  Urbana  da  Rede  Municipal,
exclusivamente para atender à necessidade temporária, de excepcional
interesse público, suprindo as vagas existentes, na conformidade do
disposto nos incisos IV e VII, do art. 2º da Lei Municipal nº 003/2005.
2- DO REGIME JURÍDICO
2.1. A contratação ocorrerá em Regime Especial, com fundamento no
artigo  37,  inciso  IX  da  Constituição  Federal,  na  Lei  na  Lei
n.003/2005, de 14 de março de 2005 e artigo 80, inciso X da Lei
Orgânica do Município de Sengés/PR e, portanto, não cumprirá direito
a estabilidade.
2.2. O Contrato terá vigência de até 12 meses, a partir da data de sua
assinatura.
3. ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES
 

 
3.1.  Os  vencimentos  acompanharão  os  reajustes  concedidos  aos
demais servidores públicos municipais de Sengés/PR.
 
4- DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação,
sita  na  Rua  Santa  Terezinha  nº  15,  no  período  de.1.4  30/01/15  a
04/02/15, das 8 h às 11 h. e das 13 às 17 h.
4.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.
4.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a
tácita aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste
Edital.
4.4. As inscrições serão gratuitas.
No ato da inscrição, o candidato .5.4 deverá comparecer pessoalmente
no endereço e nos horários e prazos indicados no item 4.1, ou por
intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular
de  mandato  (com  poderes  especiais  para  realizar  sua inscrição),
(Anexo I) em ambos os casos preenchendo os seguintes requisitos:
4.5.1. Ter 18 (dezoito) anos completos;
4.5.2.  Ficha  de  inscrição  devidamente  preenchida  e  assinada,
conforme  (Anexo  I)  deste  Edital,  acompanhado  de  cópia  dos
documentos e títulos que confirmam as informações contidas na ficha:
a) Prova de quitação das obrigações Militares e eleitorais no país.
b) Declaração de Acúmulo de Cargo, (Anexo III).
c)  Declaração  de  que  não  foi  demitido  ou  exonerado  do  serviço
público federal, estadual, distrital ou municipal em consequência de
aplicação  de  pena  disciplinar  nos  últimos  dois  anos,  contados  de
forma retroativa a partir da data da contratação; de que não perdeu o
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- Curso de Formação Docente em Nível Médio

(Magistério)

10 pontos

-  Curso  Superior  específico  para  Educação

Infantil e ou Séries Iniciais (Pedagogia).

30 pontos

- Outro curso Superior na área de Educação. 10 pontos

- Curso de Especialização, na área pretendida. 20 pontos

- Formação Continuada (certificado com 40 horas

ou mais), nos últimos dois anos.

05 pontos por curso (com limite de 10 pontos)

- Cursos ofertados pela Secretaria Municipal de

Educação de Sengés/PR, nos últimos 05 anos.

02 pontos por curso (com limite de 10 pontos)

-  Tempo  de  serviço  -  serão  considerados  os

últimos  10  (dez)  anos,  dentro  do  período  de

30/11/04 a 30/11/14, nas Séries Iniciais do Ensino

Fundamental e Educação Infantil.

01 ponto para cada ano, num total de 10 pontos, da

seguinte forma:

O candidato deverá informar o tempo de serviço real

em anos, meses e dias;

A  fração  igual  ou  superior  a  seis  meses  será

convertida em ano completo pelo sistema TSS;

As  frações  inferiores  a  seis  meses  serão

desconsideradas da pontuação final.

 

cargo  em  razão  de  ordem  judicial  transitada  em  julgado  a  ser
cumprida, ou em cumprimento, bem como que não sofreu rescisão
contratual por justa causa em quaisquer das esferas da administração
direta ou indireta. (Anexo IV)
d) Cédula de identidade;
e) C.P. F;
f) Título de eleitor;
g) Comprovante de Escolaridade, conforme quadro acima;
4.6. Ficha de Pontuação devidamente preenchida e assinada (Anexo
V).
 
5. DA AVALIAÇÃO
5.1.  O  Teste  Seletivo  Simplificado  consistirá  na  avaliação  dos
documentos apresentados pelo candidato, referentes à escolaridade, o
tempo de serviço e os títulos de aperfeiçoamento Profissional e terá
caráter classificatório.
5.2. Na avaliação será atribuída pontuação de 0 (zero) a 100 (cem)
somando-se os itens referentes à escolaridade, ao tempo de serviço e
ao aperfeiçoamento profissional.
5.3. Serão aceitos para comprovação de escolaridade os seguintes
documentos: Certidão de Conclusão ou Histórico Escolar do Curso
realizado, Médio ou Superior, na área pretendida.
5.3.1. Histórico Escolar com as disciplinas já estudadas e declaração
de  matrícula  com  frequência,  onde  conste  que  está  cursando  no
mínimo o 2º ano de graduação.
5.4. Comprovantes de Aperfeiçoamento Profissional:
a) Certidão de Conclusão ou Histórico Escolar de Curso Superior, na
área pretendida.
b)  Certidão  de  Conclusão  ou  Histórico  Escolar  de  outro  Curso
Superior, na área educacional.
c) Comprovante de Curso de Especialização, na área educacional, com
um mínimo de 360 horas.
d) Comprovante de Curso de Aperfeiçoamento, na área educacional,
com no mínimo de 40 horas, desde que realizado nos últimos 02 (dois
anos).
e)  Comprovante  de  cursos  ofertados  pela  Secretaria  Municipal  de
Educação de Sengés com no mínimo de 08 horas (últimos cinco anos)
5.5. Tempo de Serviço:
a) Tempo de experiência na Educação Infantil e Séries Iniciais (não
será considerado aquele já contado para efeito de aposentadoria).
b)  Quando  utilizar  a  CTPS,  esta  deverá  estar  acompanhada  de
fotocópia das páginas de identificação do trabalhador, e da página de
registro do contrato de trabalho.
c) Cópia do contrato de Trabalho Emitido, assinado pelo Responsável
pela Instituição, comprovada a função pretendida.
d) O tempo trabalhado em mais de um emprego, no mesmo período,
será considerado uma única vez.
e)  As  fotocópias  serão  conferidas  pelo  funcionário  que  receber  a
inscrição, na presença do candidato, e anexadas à ficha de inscrição.
5.6. A avaliação será realizada pela Comissão Examinadora designada
pelo Chefe do Poder Executivo.
6. DA PONTUAÇÃO
6.1. A pontuação será atribuída conforme especificações nos subitens
abaixo:
 

 
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1. A classificação provisória será divulgada, com suas respectivas
pontuações, obedecendo os critérios de pontuação do item 6, através
de Edital,  no dia 09/02/2015, que será publicado no site oficial do
Município: www.senges.pr.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios
do Paraná, no seguinte endereço: www.diariomunicipal.com.br/amp
8. DESEMPATE
8.1. Em caso de empate de notas, terá preferência o candidato que
possuir maior tempo de experiência em docência na Educação Básica
(Educação Infantil e Séries Iniciais).
8.2. Persistindo o empate será considerado o(a) candidato(a) de maior
idade.
 
9. DOS RECURSOS
9.1.O candidato poderá interpor Recurso da classificação provisória,
nos dias 10/02/2015 e 11/02/2015, no período das 8 às 11 horas.
9.2. Os recursos deverão ser formalizados por escrito e protocolados
na  Secretaria  Municipal  de  Educação,  não  sendo  consideradas  as
reclamações verbais;
9.3. Para a interposição de recursos previstos neste Edital, o candidato
deverá  expor  por  escrito  com  precisão  o  ponto  de  insurgência,
mediante razões claras, consistentes e fundamentadas neste Edital;
9.4  .  Não  serão  protocolados  recursos  que  não atendam  aos  itens
acima relacionados ou com erros do candidato no preenchimento da
inscrição.
9.5.  Os  recursos  serão  analisados  pela  Comissão  Examinadora,
designada pelo Chefe do Poder Executivo, que formalmente emitirá
parecer conclusivo. A lista dos pareceres deferidos e indeferidos serão
publicados no endereço eletrônico . www.senges.pr.gov.br e no Diário
Oficial  dos  Municípios  do  Paraná,  no  endereço
www.diariomunicipal.com.br/amp
10. CLASSIFICAÇÃO FINAL
10.1 Após a análise conclusiva dos recursos, a Classificação Final será
publicada no endereço eletrônico www.senges.pr.gov.br e no Diário
Oficial  dos  Municípios  do  Paraná  ,  no  endereço
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www.diariomunicipal.com.br/amp
 
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1.  Após  a  divulgação  da  lista  dos  aprovados,  no  teste  Seletivo
Simplificado, objeto deste Edital, cumpridas as formalidades legais de
praxe, formalizar-se-á o respectivo Contrato Administrativo entre as
partes, atendendo-se integralmente o disposto na Legislação inerente.
11.2. Se no decorrer da vigência do contrato oriundo do presente Teste
Seletivo ocorrer casos emergenciais que ensejarem suplementação de
jornada, uma vez que os professores do quadro próprio do Magistério
forem insuficientes para tal, poderá ser ofertada a suplementação aos
aprovados no presente, sendo que o horário excedente será de mais 20
(vinte) horas semanais, e a remuneração será acrescida de R$ 848,60
(oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos).
11.3.  Os  critérios  para  escolha  do  professor  para  a oferta  de
suplementação de jornada serão obedecidas as seguintes prioridades:
 
• Professor que atue na Instituição onde a vaga está em aberto.
• Professor que tenha disponibilidade de horário.
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1.A  inscrição  no  Teste  Seletivo  Simplificado  implicará  na
aceitação, por parte dos candidatos, das normas contidas neste Edital.
12.2.Comprovada,  a  qualquer  tempo,  ilegalidade  nos  documentos
apresentados,  o  candidato  será  excluído  do  Teste  Seletivo
Simplificado  e,  se  necessário,  tal  situação  será  comunicada  ao
Ministério Público.
12.3.O candidato será eliminado  da  Lista de  Classificação,  se  nos
últimos dois anos tiver se enquadrado em uma das situações:
a)  Demissão  ou  Exoneração  do  Serviço  Público,  decorrente  de
aplicação de penalidade.
b) Rescisão Contratual, em decorrência de justa causa.
c) Rescisão Contratual em Regime Especial por ausência ao serviço
por mais de 7 (sete) dias úteis consecutivos, sem motivo justificado;
12.4. O candidato classificado que não tiver interesse em aceitar a
vaga  ofertada  deverá  assinar  o  termo  de  desistência da  mesma,  e
novamente poderá aguardar outra vaga, retornando para o final da lista
de espera, sendo a vigência da espera de acordo com a validade deste
Edital.
12.5. Não havendo interesse de voltar para a Lista de Classificação o
candidato poderá ser eliminado. Seu nome será eliminado da Lista de
Classificação  através  de  sua  assinatura  no  Termo  de Desistência,
constando que não há interesse de sua parte continuar participando das
vagas que ainda lhe poderão ser ofertadas durante a validade deste
Edital.
12.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora.
 
Município de Sengés, em 28 de janeiro de 2015.
 
ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal
 
ANEXO I
 
PROCURAÇÃO
 
Por  este  instrumento  particular  de  Procuração
_________________________________
(nome),  RG  n.º  ___________________,  de
nacionalidade_______________,  estado  civil_______________,
profissão________________________,residente  e  domiciliado
em_______________________(Município),  no
endereço________________________
________________________________,  nomeia  e  constitui  seu
bastante  procurador
_____________________________________________(Nome  do
Procurador), RG n.º ______________,estado civil ______________,
profissão  _______________,  residente  e  domiciliado
em____________________________________________(Município),
no endereço__________________________________________, com
a finalidade de apresentar documentação do outorgante na Secretaria
Municipal de Educação de__________________________________,
por  ocasião  da  inscrição  do  TESTE SELETIVO  SIMPLIFICADO
2015, para a função de ________________, referente ao ano letivo de
________, podendo o outorgado assinar todos os atos necessários para
o cumprimento do presente.
 
Sengés______, _____de ___________________de 201___.
 
________________________ __________________________
 
Assinatura do Outorgante Assinatura do Outorgado
 
ANEXO II
FICHA DE INCRIÇÃO – TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO -
2015
1. DADOS PESSOAIS
1.1 Nome completo:
1.2.Filiação:
1.3 Nacionalidade:
1.4 Naturalidade:
1.5 Data de Nascimento:
1.6 Estado Civil:
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor:
2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF:
2.3 Título de Eleitor: Zona: Seção:
2.4 Número do certificado de reservista:
2.5 Endereço Residencial:
2.6 Endereço Eletrônico:
2.7 Telefone residencial e celular:
2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado:
3. ESCOLARIDADE
3.1 Ensino Médio:
3.2 Graduação:
3.3 Outra Graduação:
3.4 Pós-graduação:
4. CURSOS :  FORMAÇÃO CONTINUADA (certificados  com 40
horas ou mais), nos últimos 2 anos.
4.1 Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão: Carga Horária:
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ITENS PONTUAÇÃO

- Curso de Formação Docente em Nível Médio (Magistério).  

-  Curso  Superior  específico  para  Educação  Infantil  e  ou  Séries  Iniciais

(Pedagogia).

 

- Outro curso Superior na área de Educação.  

- Curso de Especialização, na área pretendida.  

- Formação Continuada (certificado com 40 horas ou mais), nos últimos dois

anos.

 

-  Cursos ofertados  pela Secretaria  Municipal  de  Educação de  Sengés,  nos

últimos 05 anos.

 

- Tempo de serviço - será considerado os últimos 10 (dez) anos, dentro do

período de 30/11/04 a 30/11/14, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e

Educação Infantil.

 

Total de pontos  

4.2 Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão: Carga Horária:
4.3 Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão: Carga Horária:
4.4 Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão: Carga Horária:
4.5 Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão: Carga Horária:
5. CURSOS:  Ofertados pela Secretaria  Municipal  de Educação de
Sengés/PR (nos 2 últimos anos)
5.1 Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão: Carga Horária:
5.2 Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão: Carga Horária:
5.3 Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão: Carga Horária:
5.4 Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão: Carga Horária:
5.5 Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão: Carga Horária:
 
Declaro  ser  responsável  pelos  dados  informados  e  documentos
anexados.
 
Data: ______/______/______
 
_____________________
Assinatura do Candidato(a)
 
ANEXO III
 
DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS
 
Eu,_____________________________________________  RG
__________ declaro sob pena de responsabilidade, que não exerço
cargo, emprego ou função atividade no âmbito  do Serviço Público
Federal, Estadual ou Municipal, ou ainda em Autarquias, Fundações,
Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas subsidiárias e
sociedades controladas  direta ou indiretamente pelo Poder Público,
bem como não percebo proventos decorrentes de aposentadoria em
cargo ou função pública.
Por ser expressão de verdade, firmo a presente.
 
SENGÉS, ___ de ___________ de 2015.
 
__________________________________________
Assinatura do declarante
 
ANEXO IV
 
DECLARAÇÃO
 
Eu,_____________________________________________,  portador
(a)  do RG n.___________________,  inscrito  (a) no CPF sob o nº
________________________________,  DECLARO  para  todos  os
efeitos legais, não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício
profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de
suspensão ou demissão, bem como rescisão contratual por justa causa,
aplicada por  qualquer órgão público ou entidade da esfera federal,
estadual ou municipal.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.
 
Sengés/PR, ________ de ________________de 2014.
 
_______________________________________
DECLARANTE
 
ANEXO - V
 
FICHA DE PONTUAÇÃO
NOME:_______________________________________________DATA___________________

 

 
_______
ASSINATURA DO CANDIDATO

Publicado por:
Renata Cristina Giro

Código Identificador:78460604

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO
PARANÁ no dia 29/01/2015. Edição 0677
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o
código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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