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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJ US
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL N.º 14 /2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A ESCOLHA DE MONITOR DE
DISCIPLINA ELETIVA EM CARÁTER TEMPORÁRIO A FIM DE ATENDER O
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL DA
REDE DO MUNICÍPIO - PACAJUS CE

O Município de Pacajus, através da Secretaria de Educação, no
uso das suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal 774/2020, torna
publico o Edital que estabelece as normas para a abertura de inscrições e a
realização de PROCESSO SELETIVO SIMPtlFICADO destinado a escolha de
MONITOR(ES) DE DISCIPLINAS ELETIVAS para atendimento da Unidades de
Ensino com jornada em tempo Integral, mediante as condições a seguir:
1. DA COMISSÃO ORGANIZADORA

1.1.

A Seleção será promovida pela Prefeitura Municipal de Pacajus por meio

da Secretaria de Educação sob a Coordenação e Execução da Comissão
Organizadora, com atribuições e competências previstas no ANEXO I deste Edital
e constituída por 05 (cinco) membros devidamente nomeados sob Portaria.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2. 1.

O processo será regido por este Edital, seus Anexos, eventuais retificações

e instruções específicas; O presente Edital será publicado no Diário Oficial deste
Município

e

no

website

da

Prefeitura

Municipal

de

Pacajus

www.pacajus.ce.gov.br , assim como publicitado nas redes sociais, em outros
canais de comunicação, murais de fácil visualização inclusive

na

sede da

Secretaria de Educação, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade do
candidato e demais interessados, acompanhar em tempo hábil todos os atos
posteriores, tais como retificações, comunicados, avisos, convocações, editais,
dentre

outras

pertinentes

os

atos

posteriores,

tais

como

comunicados, avisos, convocações, dentre outros pertinentes.
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2.2.

Maiores informações relativas a este processo podem ser adquiridas

através do e-mail s.educacaopacajus@gmail, ou presencialmente, na sede da
Secretaria de Educação, localizada na Rua Tabelião José Gama Filho, 121 2,
nesta cidade de Pacajus/CE, no horário de 8:00h às 13h.

3. DO PROJETO APRENDIZAGEM INTEGRAL

3. 1. O PROJETO APRENDIZAGEM INTEGRAL visa garantir o acesso à
educação em excelência na ampliação da oferta do ensino em tempo integral;
melhorar o processo de ensino-aprendizagem e assim como

elevar os

indicadores educacionais, através do apoio e da atuação dos MONITORES DE
DISCIPLINAS ELETIVAS nas escolas públicas da rede municipal de ensino.
3.2.

As ações de monitoria serão desenvolvidas nas unidades escolares desde

a educação infantil ao ensino fundamental no auxílio de professores e demais
profissionais que atuam na educação, nas salas de aula regulares, de tempo
integral, para acompanhar os alunos nas atividades que compõem a parte
diversificada, quais sejam, recreação, reforço escolar de língua portuguesa e
matemática, incentivo a leitura e atividades socioeducativas, culturais e esportivas
implementadas no turno e contra turno.
3.3.

O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO tem objetivo de escolher

interessados para desempenhar atividades de MONITORES com vistas à
formação de cadastro de reserva e contratação por tempo determinado, a partir
do retorno às aulas, conforme estabelecido no protocolo de retomada gradual às
atividades de Ensino em razão da situação de pandemia, atendendo a
necessidade temporária de excepcional interesse do ensino público, no âmbito da
Secretaria de Educação de Pacajus, nas seguintes modalidades:
1- Monitor de Disciplinas Eletivas Pedagógicas e de Protagonismo;

li - Monitor de Disciplinas Eletivas Artísticas Culturais e Esportivas;
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3.4. As atribuições, requisitos gerais e específicos de cada modalidade constam
no Anexo li, do presente Edital, que são de observância obrigatória pelo
candidato antes de sua inscrição.
4. DO REGIME DE TRABALHO

4.1.

O candidato convocado será integrado ao serviço público municipal, por

tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse do ensino público, conforme a Lei Municipal nº /2020.
5. DA CARGA HORÁRIA:

5.1.

A carga horária a ser cumprida pelo MONITOR DE APRENDIZAGEM será

de 40 ( QUARENTA ) horas semanais, distribuídas

preferencialmente de

segunda a sexta-feira, de forma corrida ou com intervalos, no turno da manhã,
tarde, e EXCEPCIONALMENTE aos sábados, de acordo com a necessidade do
ensino.
6. DO QUADRO DE VAGAS:

6.1 . A presente seleção destina-se ao preenchimento de 48 ( quarenta e oito )
vagas a serem preenchidas e 87( oitenta e sete ) para cadastro de reserva,
distribuídas de acordo com a carência das unidades escolares da rede municipal
de ensino, conforme discriminado abaixo:
MODALIDADE
Monitor de Disciplinas Eletivas Pedagógicas e de
Protaaonismo
Monitor de Disciplinas Eletivas Artísticas Culturais e
Esportivas

QTD
VA GAS
35
10

PDF

CR

02

73

01

14

PDF - Portador de Deficiência Física;
CR - Cadastro de Reserva;

7. DAS INSCRIÇÕES

7.1

As inscrições realizar-se-ão dias 01/06/2020 e 02/06/2020, no horário de

08h00min. às 13h00min, na Sede da Secretaria Municipal de Educação.
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7 .2.

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar apenas:

1- Ficha de Inscrição, devidamente preenchida com todos os dados solicitados,
sem emendas e/ou rasuras, assinada pelo candidato (Anexo Ili);

li - Foto, tamanho 3x4 centímetros, colorida, recente, afixada na Ficha de
Inscrição;
Ili- Curriculum Vitae;

IV - Comprovação de Escolaridade conforme indicado no formulário de inscrição;
7.3.

A inscrição é presencial, gratuita e implica o conhecimento das instruções e

a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e
demais instrumentos regulamentadores, bem como, de eventuais retificações
posteriores, comunicados e avisos, dos quais não poderá o candidato discordar
ou alegar desconhecimento.
7.4.

Ao se inscrever o candidato além de preencher corretamente a Ficha de

Inscrição deve indicar a qual vaga pretende concorrer, onde as informações
constantes no formulário são de inteira responsabilidade do candidato, de modo
que, a não veracidade ou inexatidão acarretarão, em qualquer época, o
cancelamento da inscrição, a anulação de todos _os atos decorrentes, sem
qualquer ônus para a Administração ou prejuízo das sanções administrativas,
civis e penais cabíveis.
7.5.

No ato da inscrição será presencia, podendo ser agendada previamente

pelo telefone 85. 99434-6612, não sendo acatada inscrição mediante procuração
e ainda não será juntado protocolos de documentos pessoais que não estejam
listados no ítem 7.2 deste edital, devendo ser entregues apenas quando da
convocação dos aprovados para contratação.
7.6.

Não será admitida alteração após efetivação da inscrição,

sendo

considerada apenas a primeira ficha protocolada.
7.7.

Serão

considerados

inválidos

os

requerimentos

protocolados

intempestivamente ou que não atendam as disposições contidas neste Edital,
sendo de pronto, indeferidos.
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7 .8.

No ato da inscrição será entregue ao candidato o Comprovante de

Inscrição constando número sequencial, data e hora de protocolado.
7.9.

A relação nominal com o resultado de inscrições deferidas e indeferidas

será divulgada na data provável de 03/06/2020 (sexta-feira).
7.1 O. Os candidatos que se sintam prejudicados com o resultado final da seleção
poderão interpor recurso devidamente fundamentado, de forma clara e objetiva,
sem efeito suspensivo, dirigido à presidente da Comissão Organizadora,
imediatamente

posterior

a

divulgação

do

resultado

através

do

email

s.educacaopacajus@gmail.com.
7 .1 1. O resultado em definitivo será divulgado dia 04/06/2020;
7 .12. A inscrição deferida no presente processo não equivale à aprovação e ou
assegura a contratação como monitor, ficando o ato condicionado à real
necessidade e mediante interesse da Administração.

8. DAS INSCRIÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
8.1.

Fica assegurado a pessoa com deficiência física o direito de candidatar-se

ao presente processo seletivo, sendo reservadas 5% (cinco por cento) das vagas,
desde que sua condição física não seja incompatível com as atribuições da
função, na forma da lei.
8.2.

Além dos documentos e procedimentos do subitem 7.2, o candidato

deverá apresentar no ato da inscrição o laudo médico atestando a sua deficiência.
8.3.

Aos candidatos com deficiência será garantida .acessibilidade aos locais da

inscrição e igualdade de participação no processo, com as mesmas condições
dos demais candidatos, no que se refere às etapas e aos critérios de aprovação.
8.4.

Será considerada como deficiência aquela conceituada na medicina

especializada,

de acordo com

os padrões

mundialmente estabelecidos,

observados os critérios médicos de capacitação laboral e somente as pessoas
que se enquadrem nas categorias discriminadas . no art. 4° do Decreto nº
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3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004, que regulamentam a Lei nº
7.853/1989, que deve ser mencionada na ficha de inscrição.
8.5.

Não serão considerados como deficiências os distúrbios de acuidade visual

ou auditiva passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos
específicos.
8.6.

Se aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas, os

candidatos com deficiência serão submetidos à perícia médica oficial destinada a
verificar a existência da deficiência declarada e a compatibilidade de sua
deficiência com o exercício das atribuições da função.
8.7.

Não havendo candidatos com deficiência inscritos ou aprovados, as vagas

reservadas serão ocupadas pelos demais candidatos aprovados, observando a
ordem classificatória.

9. DA SELEÇÃO
9.1.

A seleção dos candidatos será composta por fase única, na avaliação do

CURRICULUM, cuja análise implicará na atribuição de pontuação máxima de 100
(cem) pontos, conforme descrito no anexo IV, deste Edital;

1O. DA CLASSIFICAÇÃO
10.1. A classificação dos candidatos aprovados se dará mediante a análise do
documento curricular entregue na inscrição;
10.2. Ocorrendo empate entre candidatos que disputam uma mesma vaga serão
considerados para fins de desempate, por ordem de precedência, os seguintes
critérios:
1- Maior experiência;

li - Maior idade, considerando dia, mês e ano;
10.3. Os candidatos aprovados que não forem classificados dentro do número de
vagas disponíveis comporão um cadastro de reserva unificado por modalidade,
listados por ordem decrescente, com base na pontuação final obtida no processo,
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para suprir vagas que eventualmente não forem ocupadas ou que surjam
superveniente mente.
10.4 O surgimento de vagas supervenientes não garante a remoção de
candidatos, cabendo a Secretaria de Educação adotar medidas necessárias,
preferencialmente sem remoção dos monitores já lotados, priorizando a qualidade
do ensino.

11. DO RESULTADO E DOS RECURSOS
11.1 . Concluído o processo de seleção, o resultado final preliminar será
divulgado na data provável de 03/03/2020, detalhando a posição de cada
candidato em relação às vagas ofertadas por unidade escolar.

12.

DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

12.1. Após homologação e publicação do resultado final definitivo da seleção por
meio de portaria da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, a convocação e contratação
obedecerá à ordem crescente de classificação por vaga disponível em cada
unidade escolar, mediante necessidade do serviço, a critério a Administração,
dentro do período de validade do certame.
12.2. Os candidatos aprovados, quando convocados deverão apresentar
documentos que comprovem a informações prestadas na ficha de inscrição e
demais requisitos para contratação, sob pena de exclusão imediata do certame.
12.3. No ato da contratação o candidato convocado deverá apresentar os
seguintes documentos originais e cópias:

1- Documento de Identificação oficial com foto: ( Ex. RG, CNH, etc);

li - Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), caso não conste o número no documento
de identificação apresentado;
Ili - Comprovante de quitação eleitoral;
IV - Certificado de Reservista, caso o candidato seja do sexo masculino;
V - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); _
VI - Certidão de Casamento, se for o caso;
VII - Comprovante de Residência;
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VIII - Diploma ou Declaração emitida pela instituição de ensino que comprove
escolaridade exigida, conforme o caso;

IX - Certidão/Atestado de antecedentes criminais, Justiça Estadual, Justiça
Federal e da Comarca Local;

X - Cópia da(s) Certidão ( ões ) de nascimento do ( s) filho( s) com idade até 14
anos, cartão ( ões ) de vacina ( s ) e declaração ( ões ) escolar ( es ) que
comprove regularidade da matrícula em Instituição se ensino;

XI - Comprovante da experiência apresentada na declaração registrada no
formulário de inscrição.
12.4. A duração do contrato será de 6 (seis) meses, tendo início na data de sua
formalização, podendo ser prorrogado por igual período, mediante necessidade
do serviço, para atender excepcional necessidade do interesse público,
observando a legislação e as normas deste Edital.
12.5. O candidato convocado que não comparecer no prazo indicado para a
contratação, ainda que tenha interposto recurso, será considerado como
desistente, sendo convocado o candidato classificado imediatamente posterior,
pela ordem de classificação da vaga.
12.6. Caberá exclusivamente a SME deliberar sobre o aproveitamento dos
candidatos classificados em número suficiente para atender às necessidades das
unidades escolares, seja na zona urbana ou rural, não havendo, portanto,
obrigatoriedade de contratação do número total de vagas criadas e ou que
compõem o cadastro de reserva.
12.7. Pela natureza precária e temporária do vínculo, o contrato poderá ser
rescindido pela Administração a qualquer tempo, sem aviso prévio ou pagamento
de qualquer indenização.
12.8. Caso o monitor deseje resci ndir o contrato deverá fazer mediante aviso
prévio de 10 (dez) dias.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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13. 1. A aprovação e a classificação dentro no número de vagas no cadastro de
reserva não asseguram aos candidatos a contratação imediata, mas tão somente
a expectativa de direito de ser contrato, obedecida à rigorosa ordem de
classificação, a existência de carência, a disponibilidade de recursos financeiros,
o interesse e a conveniência da Administração.
13.2. As atividades desempenhadas pelos monitores de aprendizagem serão
continuamente acompanhadas por meio de avaliações de desempenho, que
contemplem a percepção da remuneração.
13.3. Havendo necessidade de alterar quaisquer disposições fixadas neste Edital,
será emitido Edital de Retificação.
13.4. Por motivo de ocorrência de fatos não previstos neste Edital, a Comissão
Organizadora poderá reprogramar os prazos estabelecidos.
13.5. Os casos omissos serão encaminhados para análise e apreciação da
Comissão Organizadora, à luz do edital, observada a legislação vigente e as
instruções da SME e do Secretário Municipal de Educação.
13.6. Em qualquer fase do processo seletivo ou após a seleção, caso seja
constatado alguma inverdade no cumprimento dos requisitos estabelecidos para a
inscrição, da documentação apresentada, na resolução das provas ou mesmo de
qualquer item contido neste edital ou contrariedade à legislação, o candidato
poderá ser eliminado do processo seletivo ou ter o contrato rescindido .
13. 7. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Pacajus, CE, 29 de junho de 2020.

José Darlan Cosmo de Oliveira

,

-r a
mode Oliveira
..eu-1:.'tnc d~ Educaç5o

hlrwna lSG/2020
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Anexo 1

São atribuições e Competências da Comissão Organizadora do
Processo Seletivo Simplificado de MONITORES DE DISCIPLINAS ELETIVAS;

1. Conferir e analisar os documentos de Inscrição apresentado;
2. Atribuir pontuação correspondente à avaliação do Curriculum Vitae
apresentado;
3. Dirimir sobre as eventuais dúvidas e ou questionamentos que surjam;
4. Coordenar todo o Processo de Escolha;
5. Deliberar sobre os recursos apresentados;
6. Registrar todas as ocorrências ao decorrer do certame.
7. Deferir ou indeferir inscrições de candidatos, de acordo com este Edital;
8. Divulgar lista de inscrições deferidas e indeferidas;
9. Elaborar o relatório conclusivo da seleção, para efeito de homologação;
1o. Pronunciar-se quanto à casos omissos do presente Edital, resolvendo-os à
luz da legislação pertinente.
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AN EXO li
Função

35 Vagas - Monitor de
Disciplinas Eletivas

Área de Atuação

Requisitos

Protagonismo;
02• Vagas - Monitor
de Disciplinas Eletivas

· Apoiar o desenvolvimento das
quatro operações;

Pedagógicas e de

· Trabalhar a resolução de
problemas e o raciocínio logico;

Ensino Superior Pedagogia - cursando

• Aprofundar a compreensão
sobre os descritores;

a partir do 4!1 semestre;

Protagonismo PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA;
73 Vagas - M onitor de
Disciplinas Eletivas

Carga horária

• Apoiar a formação de leitores
reflexivos;
• Apoiar o desenvolvimento e a
habilidade para a construção de
textos;

Pedagógicas e de

Vencimento

40hs.
R$1.045,00

• Ajudar os alunos na resolução
de atividades;

Pedagógicas e de
Protagonismo CADASTRO DE

• Traba lhar os valores humanos;

RESERVA;

• Incentivar os alunos no seu
desenvolvimento social,
emocional e profissional.

10* Vagas - Monitor
de Disciplinas Eletivas
Artísticas Culturais e
Esportivas;

• Sensibilizar e promover o
desenvolvimento cultural dos
alunos.

1 * Vaga - Monitor de
Disciplinas Eletivas
Artísticas Culturais e
Esportivas PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA;
14* Vagas - Monitor
de Disciplinas Eletivas
Artísticas Culturais e
Esportivas CADASTRO DE
RESERVA;

• Propiciar o conhecimento das
diversas atividades culturais e
artísticas, como: dança, teatro,
cinema, música desenho,
pintura, etc.
-Promover o desenvolvimento e
orientar a prática esportiva dos
alunos.

Ensino médio completo
e Experiência
comprovada de no
mínimo 01 ano ou
cursos na área,

40hs.
R$1.045,00

• Trabalhar a coordenação e o
desenvolvimento motor dos
alunos;
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ANEXO Ili
Nome:

-----------------------1

RG: - - - - - - - - - - - CPF - - - - - - - - - - - - 1
Endereço: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Bairro:
Cidade:

- - - - -- - - - - -

FOTO

3 x4

---------L.-----'

Escolaridade:

[ ] 5.Ensino Superior - Cursando
Curso: - - - - -- - - - - - - - - -Semestre: - - - - - [ ] 6.Ensino Superior - Completo
Curso:- - - - - - - - - - - - - -- Semetre: - - - - - Vaga que deseja concorrer:

[ ] 1- Monitor de Disciplinas Eletivas Pedagógicas e de Protagonismo;
[] li -Monitor de Disciplinas Eletivas Artísticas Culturais e Esportivas;
DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA

Declaro, sob as penas da Lei, para fins de comprovação de experiência junto ao
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESCOLHA DE MONITORES DE
DISCIPLINAS ELETIVAS, regido pelo EDITAL Nº 014/2020, que EU

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ , portador do RG
n.º
___________
inscrito
no
CPF
sob
o
n.º________ _ _ _ _ _ _ _ _
exerci
atividades
de
ou

Monitoria

)

junto

Projeto
preencher
monitoria
),
desenvolvendo
as
atividades
de
caso
de
no
no período de
_ _ ___,!_ _~!___ a - - ~'- - -·' - - - Junto a Unidade de
Ensino _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __
Docência

ao

Local/Data: _ ___________ , __ I _ _ I _ _ .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome completo:
Nº Inscrição:
Assinatura do Servidor:

Data e Hora de Protocolo:
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ANEXO IV
PARÂMETROS PARA PONTUAÇÃO

Monitor de Disciplinas Eletivas Pedagógicas e de Protagonismo
1li111IVVVIVIIVIIIIXXXIXII-

CURSANDO PEDAGOGIA 4° SEMESTRE - 20 PTS;
CURSANDO PEDAGOIA 5º SEMESTRE - 30 PTS;
CURSANDO PEDAGOGIA 6° SEMESTRE - 40 PTS;
CURSAN DO PEDAGOGIA 7° SEMESTRE - 50 PTS;
CURSANDP PEDAGOGIA 8° SEMESTRES - 60PTS;
LICENCIADO EM PEDAGOGIA - 70 PTS;
EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A
12 MESES - 05 PTS;
EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A
24 MESES - 1O PTS;
EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A
36 MESES - 15 PTS;
EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A
48 MESES - 20 PTS;
EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A
60 MESES - 25 PTS;
EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A
A PARTIR DE 60 MESES-30 PTS;

MONITORIA MONITORIA MONITORIA MONITORIA MONITORIA MONITORIA -

Monitor de Disciplinas Eletivas Artísticas Culturais e Esportivas
XIII-

ENSINO MÉDIO COMPLETO E EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 12 MESES
NA ÁREA - 20 PTS;
XIV- CURSANDO EDUCAÇÃO FÍSICA 4° SEMESTRE - 20 PTS;
XV- CURSANDO EDUCAÇÃO FÍSICA 5º SEMESTRE - 30 PTS;
XVI- CURSANDO EDUCAÇÃO FÍSICA 6° SEMESTRE - 40 PTS;
XVII- LICENCIADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - 50 PTS;
XVIII- EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MONITORIA 06 MESES - 20 PTS;
XIX- EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MONITORIA 12 MESES - 30 PTS;
.
XX- EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MONITORIA24 MESES - 40 PTS;
XXI- EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MONITORIA A PARTIR DE 24 MESES- 50 PTS;
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