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EDITAL N.º
01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE

O Município de Tarrafas - CE, no uso das atribuições legais, torna público o presente

Edital, que estabelece instruções destinadas à realização de Processo Seletivo

Simplificado – PSS,

para contratações temporárias de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

CARGOS / FUNÇÕES / REQUISITOS / SALÁRIO / QUANTIDADE DE

VAGAS PREEFITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

CARGO: REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES:

AUXILIAR DE SERVIÇOS

GERAIS

Lotação: Secretária de Saúde

 Boa capacidade relacional e de comunicação;

 Capacidade de trabalho em equipe;

 Experiência de no mínimo 01 ano no cargo;

Escolaridade Mínima: Escolaridade Básica (Ler e
escrever)

Carga Horária: 20 horas/semanais

Salário: R$ 468,50

Vagas Ofertadas: 04
VIGIA

Lotação: Secretária de Saúde

 Boa capacidade relacional e de comunicação;

 Capacidade de trabalho em equipe;

 Experiência de no mínimo 01 ano no cargo;

Escolaridade Mínima: Escolaridade Básica (Ler e
escrever)

Carga Horária: 20 horas/semanais

Salário: R$ 468,50

Vagas Ofertadas: 02
CUIDADORES (PARA

ALUNOS ESPECIAIS)

Lotação: Secretária de

 Boa capacidade relacional e de comunicação;

 Capacidade de trabalho em equipe;

 Experiência de no mínimo 01 ano no cargo;
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Educação
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental

Carga Horária: 20 horas/semanais

Salário: R$ 468,50

Vagas Ofertadas: 08
MONITORES (PARA

ACOMPANHAMENTO DE

ALUNOS NO

TRANSPORTES ESCOLAR)

Lotação: Secretária de

Educação

 Boa capacidade relacional e de comunicação;

 Capacidade de trabalho em equipe;

 Experiência de no mínimo 01 ano no cargo;

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental

Carga Horária: 20 horas/semanais

Salário: R$ 468,50

Vagas Ofertadas: 08
VIGIA

Lotação: Secretária de

Educação

 Boa capacidade relacional e de comunicação;

 Capacidade de trabalho em equipe;

 Experiência de no mínimo 01 ano no cargo;

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental

Carga Horária: 20 horas/semanais

Salário: R$ 468,50

Vagas Ofertadas: 06
AUXILIAR DE SERVIÇOS

GERAIS

Lotação: Secretária de

Educação

 Boa capacidade relacional e de comunicação;

 Capacidade de trabalho em equipe;

 Experiência de no mínimo 01 ano no cargo;

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental

Carga Horária: 20 horas/semanais

Salário: R$ 468,50

Vagas Ofertadas: 12

MERENDEIRA ATRIBUIÇÕES:

 Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento de saúde e unidades
de ensino, a fim de mantê‐lo em condições de asseio requeridas;

 Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e
depositando‐os de acordo com as determinações definidas;

 Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu
trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição,
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PROFESSOR
DE
MATEMÁTICA –
NÍVEL II (6º AO
9º
ANO)

Ensino superior

com licenciatura

plena específica

para a disciplina

a partir do 7º

período

02 20 H/S R$*

PROFESSOR

NÍVEL I

POLIVALENTE

PARA

EDUCAÇÃO

INFANTIL

Licenciatura

plena em

pedagogia.

15 20 H/S R$*

PROFESSORA
PARA
EDUCAÇÃO DE
JOVENS E
ADULTOS

Ensino médio

específico para

disciplina do 1º

ao 4º ano.

12 20 H/S R$**

*.    O PROFESSOR SELECIONADO PARA ESTA FUNÇÃO TERÁ PROVENTOS DE R$ 937,00
(Novecentos e trinta e sete reais).

**.  O PROFESSOR SELECIONADO PARA ESTA FUNÇÃO TERÁ PROVENTOS DE R$ 468,50
(Quatrocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta centavos).

1. Disposições Preliminares:

1.1 O Processo Seletivo Simplificado – PSS é destinado a selecionar pessoal, conforme

tabela acima especificada, exclusivamente para suprir vagas em virtude da carência

observada nas Secretarias envolvidas, para dar garantia da continuidade e

disponibilidade dos serviços públicos.

1.2 Este  PSS consistirá em análise curricular e entrevista.
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1.3 A participação dos candidatos (as) no PSS não implica obrigatoriedade de sua

contratação, ocorrendo apenas à expectativa de convocação e contratação, ficando reservado

ao Município o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às

necessidades do serviço, obedecendo rigorosamente à ordem de Classificação Final.

1.4 Antes de inscrever-se no PSS, o candidato (a) deve observar as prescrições deste Edital e

certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a contratação, além de recolher

na conta Corrente nº 2.501-1, Agência nº 1020-0, Banco do Brasil a importância de R$

50,00 (Cinquenta reais), para os cargos de professores e R$ 20,00 (Vinte reais) para os

demais cargos, apresentando a comprovação do recolhimento no momento da inscrição.

1.5 É de inteira responsabilidade do candidato (a) acompanhar a publicação de todos os atos

referentes a este PSS junto a Prefeitura Municipal e através do site oficial do Município

Tarrafas-Ceará, (www.Tarrafas.ce.gov.br)

2. Requisitos:

2.1 Para participar do processo seletivo o candidato (a) deve ser brasileiro nato,

naturalizado ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de

Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos,

nos termos do §, 1.º, do artigo 12, da Constituição Federal.

 Ter formação correspondente ao cargo pretendido e o devido registro no conselho

de classe por ocasião da inscrição, quando necessário;

 Possuir número de Cadastro de Pessoa Física – CPF, e número de Registro Geral –RG.

 Estar quites com as obrigações eleitorais;

3. Da Inscrição:

3.1 As inscrições serão realizadas na sede da Câmara Municipal de Tarrafas - CE, no

período das 8h às 13h dos dias 15/05 ao dia 16/05/2017.
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3.2 No ato da inscrição o candidato deverá entregar cópia das devidas comprovações de

títulos/experiência.

3.3 O candidato é responsável pelas informações constantes na inscrição, podendo arcar

com as consequências em relação a eventuais erros, fraudes ou omissões, nas esferas

administrativas, cível e penal.

4. Critérios de Classificação:

4.1 Os candidatos serão classificados em duas fases distintas, quais sejam: ordem decrescente

de pontuação e entrevista.

5. Desempate:

5.1 Havendo igualdade de pontuação na soma das notas, o desempate entre os candidatos será

pela maioridade.

6. Dos Recursos:

6.1 Serão aceitos recursos com questionamentos sobre a Classificação, desde que estejam em

conformidade com o disposto nos itens abaixo:

a) O questionamento deverá estar fundamentado no conteúdo deste Edital devendo ser

apresentado em folha de papel ofício e impresso em impressora eletrônica.

b) O recurso deverá ser entregue pelo candidato na Secretaria de Administração, no
dia 26/05/2017, das 08h às13h.

6.2 Os recursos serão analisados por comissão constituída através de Decreto Municipal para

coordenação do processo seletivo, que emitirá parecer conclusivo.

6.3 A lista dos recursos deferidos e indeferidos será publicada na sede da Prefeitura Municipal

de Tarrafas–CE, Secretarias Municipais e site oficial do Município.
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7. Da Classificação Final:

7.1 Após a análise conclusiva dos recursos, a Classificação Final será publicada na sede da

Prefeitura Municipal de Tarrafas - CE e no site oficial do Município.

7.2 Os candidatos aprovados que não forem convocados passarão a compor um cadastro de

reserva  e, poderão  ser  convocados, caso  surjam  vagas  que as  atribuições  do  cargo  sejam

idênticas ao deste Processo Seletivo.

8. Das fases

FASES PERÍODO

Inscrições Das 08h às 13h dos dias 15 e 16/05/2017 /02/2017

Análise Curricular 19/05/2017

Entrevista 22/05/2017

Resultado                                           24/05/2017

Recurso Das 08h às 13h do dia 26/05/2017

Resultado final 29/05/2017

Convocação A partir de 01 de Junho 2017

9. Dos anexos do edital:

Integram o presente Edital os Anexos a seguir:

Anexo I – Critério de Pontuação

Anexo II – Modelo de Ficha de cadastro

Anexo III – Formulário de recurso;
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10. Das disposições finais:

10.1 Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Comissão

Organizadora, ouvidas as áreas competentes.

11.2. Para dirimir as questões oriundas da execução dos serviços objeto do presente edital, que

não possam ser solucionadas administrativamente, fica estabelecido o foro da Justiça Estadual, na

Comarca de Tarrafas – CE.

Tarrafas – CE, 10 de Maio de 2017.

Tertuliano Cândido Martins de Araújo

Prefeito Municipal.
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SELEÇÃO  PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 01/2017/MUNICÍPIO

DE TARRAFAS

ANEXO I

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE

TÍTULO/EXPERIÊNCIA

QUADRO DE PONTUAÇÃO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
PONTUAÇÃO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS QUADRO DE
PONTOS

Tempo de exercício efetivo na função/cargo a que concorre, de até 05 anos Máximo de 20 pontos
(01 pontos por ano).

Certificados correlatos com a área pretendida pelo candidato com carga Máximo de 05 pontos
horária mínima de 120horas (máximo de até 05 certificados).

Total de pontos em títulos Máximo de 25 pontos
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SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 01/2017/MUNICÍPIO

DE TARRAFAS

ANEXO I

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE

TÍTULO/EXPERIÊNCIA

IT CRITÉRIOS PONT

01 Experiência relacionados aos serviços

1.1 Experiência comprovada em atividades relacionadas

à área escolhida pelo candidato, em Órgão ou

Entidades Públicas. (será atribuído 1,0 ponto a ano de

experiência.)

Subtotal pontos

Qualificação do candidato

2 Analisar curricular

2.1 Graduação  1,0

2.2 Curso de pós graduação   1,5

2.3 Mestrado  2,0

2.4 Doutorado  3,0

2.5 Cursos de qualificação e aperfeiçoamento (Atribuído

1,0 ponto para cada curso apresentado.

Total de pontos
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SELEÇÃO  PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL

01/2017/MUNICÍPIO DE TARRAFAS.

ANEXO I

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE

DE TÍTULO/EXPERIÊNCIA

ÁREAS AVALIADAS PONTUAÇÃO MÁXIMA
Experiência de trabalho no exercício da função de diretor de
turma, limitada a 02 (dois) anos.  Sendo 0,25 ponto por cada ano.

0,50

Experiência de trabalho no exercício da função de docente em
sala de aula, mínimo a 01 (dois) ano, limitado a 04 (quatro) aos.
Sendo 0,25 ponto por cada ano

2,00

Aprovação em concurso ou seleção pública na disciplina a que
concorre. 2,00
Diploma, devidamente registrado, ou certidão oficial de
conclusão do curso de licenciatura na disciplina a que concorre,
limitida a um curso.

2,00

Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação com carga
horária máxima de 360 (trezentos e sessenta) horas, oferecido de
acordo com as Resoluções nºs 12/83, 03/99 e 01/2001, do
Conselho Nacional de Educação (CNE), limitado a 1 (um) curso

2,00

Sétimo Semestre em Curso ou Semestralidade correspondente 1,50

Pode concorrer a uma vaga destinada a Secretaria Municipal de Educação, prevista

neste Edital, e discriminada em seus anexos, todos os profissionais que se enquadrem nas

especificações da Lei 9.934/96, Lei 11.494/2007, Lei 11.738/2008 e Lei 12.796/2013 e que

possuam habilitação na disciplina para a qual concorrem, de acordo com os anexos deste Edital.

A carga horária para o cargo de professor da Rede Pública Municipal de Ensino de

Tarrafas – CE está estabelecida no cumprimento da hora/aula efetivada, em obediência ao valor

estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério, distribuídas entre todos os turnos de

funcionamento da Rede Pública Municipal de Ensino e de suas escolas demandadas.

A Seleção simplificada, de que se trata este Edital, será realizada sob a execução da
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Secretaria Municipal da Educação, abrangendo avaliações situacionais de competências

específicas, currículo e entrevista ao candidato, sobre temas voltados para o exercício da

docência, Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB 9394/96), de caráter eliminatório e classificatório, sendo composta de duas (02)

fases, sendo que a primeira consistirá de comprovação de experiência através de análise curricular

e a segunda, de entrevista, sendo a sua somatória de caráter eliminatório e classificatório.

No ato da inscrição o candidato deverá estar habilitado ou estar cursando a disciplina que

pretende lecionar e para a qual se inscreveu, atendendo aos Anexos deste Edital.

A comprovação de experiência, através de análise curricular de caráter classificatório,

valerá até 10 (dez) pontos, sendo avaliada pela experiência do candidato nos seguintes aspectos:

A comprovação da experiência de trabalho deverá ser fornecida a través de:

a) Declaração, em papel timbrado, assinada pelo (a) Diretor (a) da Escola ou pelo (a) Secretário

(a) Escolar, com seus respectivos carimbos de identificação, quando se tratar de experiência em

Escola Pública Estadual ou Municipal.

b) Cópia da Carteira Profissional autenticada onde conste o início e o término da experiência,

quando se tratar de estabelecimento de Ensino Particular.

Os documentos expedidos no exterior, em língua estrangeira, somente serão considerados quando

traduzidos para o português, por tradutor oficial e revalidados por Instituição de Ensino Brasileira.

Não será permitida a contagem concomitante de tempo de serviço no magistério.

Aos estágios e serviços voluntários na área do magistério será atribuída pontuação na

função docente, desde que devidamente certificada por instituição juridicamente constituída.

Os certificados dos cursos exigidos para avaliação de títulos que não mencionarem a carga

horária e que não forem expedidos por Instituição Oficial ou particular, devidamente autorizada,

não serão considerados.
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SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 01/2017/MUNICÍPIO DE

TARRAFAS

ANEXO II

FICHA REQUERIMENTO
INSCRIÇÃO EDITAL 01/2017

DADOS PESSOAIS:

NOME:

FILIAÇÃO: ___

MÃE: ________________________________________________

DATA NASCIMENTO____/ / ___

CIDADE UF

ESTADO CIVIL ( ) SOLTEIRO ( ) CASADO ( ) OUTROS ( )

ENDEREÇO: __________________________________________

BAIRRO: CEP

TELEFONES P/ CONTATO:

EMAIL:
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DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:

RG ÓRGÃOEMISSOR

DT. EMISSÃO / _____ / ____

CPF: _

CONSELHO DE CLASSE

CTPS SÉRIE EMISSOR DT

ASSINATURA:

DATA: _____ / _________/_______
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SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 01/2017/MUNICÍPIO DE

TARRAFAS

ANEXO IV

FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (Use uma folha para cada questão)

Cargo de Opção do (a) Candidato(a):

_________________________________________________________________________________

Número de Inscrição do Candidato(a): _______________________________________________

Modalidade do Recurso: Revisão do resultado da Análise de título/experiência

Justificativa Fundamentada do (a) Candidato(a) Especialidades:

(Use folhas suplementares, se necessário)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________


