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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2013/SEMEC 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para conhecimento dos interessados o Edital de Seleção nº 001/2013. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1 – A seleção para contratação temporária de Professores, Técnico Administrativo Educacional e 

Técnico em Desenvolvimento Infantil e Apoio Administrativo Educacional (manutenção de 
Infraestrutura/ limpeza, monitor de ônibus, nutrição escolar, vigilância), terá como objetivo 
atender situação excepcional, com fulcro no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal. 

1.2 Os contratos temporários serão para provimento de pessoal em cargos de professores, 
Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Infantil e Apoio 
Administrativo Educacional para suprir a existência de vagas e/ou substituição. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES: 
2.1 A inscrição implica conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, sobre as quais o Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 
Desenvolvimento Infantil e Apoio Administrativo Educacional, não poderão alegrar 
desconhecimento das mesmas. 

2.2 As inscrições/contagem de pontos serão realizadas em dias úteis no período de 12,13 e 16 
de dezembro de 2013 das 07h00min às 13h00min, na Secretaria Municipal de Educação 
munidos de documentos. Para Professor, Técnico em Desenvolvimento Infantil, Técnico 
Administrativo Educacional: 

I- O candidato ao cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 
Desenvolvimento Infantil e Apoio Administrativo Educacional poderá se inscrever e 
lotará em apenas 01 (uma) unidade escolar; 

II- O resultado classificatório das inscrições aos contratos temporários de Professores, 
Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Infantil e Apoio 
Administrativo Educacional será disponibilizado no mural da SEMEC no dia 18 de 
dezembro de 2013, a partir das 08h00min. 
 

3. DA CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES: 
1.1 Da entidade Executora da Seleção: A seleção para contratação de professores em 

contratos temporários será realizada pela Comissão prevista nos § 1º e 2º do art.5º da 
Instrução Normativa nº 01/14 e conforme critérios seletivos constantes na ficha de contagem de 
pontos constantes no Anexo I deste Edital, nas unidades escolares que tenham vagas. 

1.2 Principais funções/atribuições: conforme a Lei do PCCS nº1.197/2011. 
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1.3 Do processo seletivo: Para CONTAGEM DE PONTOS/CLASSIFICAÇÃO dos professores 
candidatos a contratos temporários, as Comissões de Atribuição de Classes e/ou Aulas e 
Regime/Jornada de Trabalho, deverão ser considerados os critérios constantes no Anexo I, 
deste Edital; 

a) Para contagem de pontos referente a FORMAÇÃO/ TITULAÇÃO deve-se considerar o ponto 
da maior titulação que o profissional tiver concluído, não sendo permitida a contagem de 
dois títulos ou mais para o mesmo nível de formação. 

1.4 Dos Requisitos: 
I. Ser graduado em Licenciatura Plena, com habilitação na área de atuação; 
II. Apresentar o Diploma (constando a data de colação de grau), emitido por IES com 

curso autorizado ou Atestado de Conclusão de Curso Superior, acompanhado do 
Histórico Escolar; 

III. Declaração de não acumulo de cargo assinada pelo interessado e em caso de possuir 
um vinculo empregatício, com acumulação legal de cargo, comprovar o tipo de cargo e 
a carga horária semanal – apresentar no ato da contratação – cópia do contrato (CTPS, 
se privado); 

IV. Documentos pessoais, incluindo cópia do PIS/PASEP; 
V. Estar em dia com o serviço militar; 
VI. 2ª via do contrato de abertura de conta corrente (pessoal) no Banco do Brasil em 

agencia de Nobres, com data de emissão do mês vigente (apresentar no ato do 
contrato); 

VII. Comprovante de residência; 
VIII. Declaração de próprio punho, do interessado de não ter sido penalizado em processo 

de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar no Serviço Público, com 
assinatura reconhecida em Cartório (apresentar no ato da contratação); 

IX. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Fórum da Comarca, dos últimos 5 
(cinco) anos – (apresentar no ato da contratação); 

X. Atestado médico de sanidade físico e mental (apresentar no ato da contratação). 
 
2. DA CONTRATAÇÃO DO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/TAE E TÉCNICO EM 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL: 
2.1 Da entidade Executora da Seleção: A seleção para contratação de Técnico Administrativo 

Educacional na função de secretaria escolar, realizada pelas Comissões previstas nos § § 1º 
e 2º do art. 5º da Instrução Normativa nº 001/2013/SEMEC e Anexo II deste Edital, nas escolas que 
tenham vagas. 

I- É vedada a acumulação deste cargo com qualquer outro cargo público estadual, 
municipal ou federal, independentemente da carga horária. 

2.2 Principais funções - conforme a Lei nº1.197 do Pccs/2011; 
2.3 Do processo seletivo: para CONTAGEM DE PONTOS/CLASSIFICAÇÃO dos candidatos a 

contratos temporários de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL e TÉCNICO EM 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL, as Comissões de Atribuição de Classes e/ ou Aulas e 
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Regime/ Jornada de Trabalho, considerando os critérios constantes no Anexo I (para 
técnico de desenvolvimento Infantil) e II deste Edital. 

2.4 Dos requisitos: 
I- Ter formação de Ensino Médio (completo) 
II- Apresentar Diploma/Certificado acompanhado do Histórico Escolar do Ensino Médio; 
III- Declaração de não acumulo de cargo assinada pelo interessado e em caso de possuir 

um vinculo empregatício, com acumulação legal de cargo, informar carga horária 
semanal, ficando vedada a contratação em caso de possuir outro vinculo empregatício 
público, independente do regime previdenciário; 

IV- Documentos pessoais, incluindo cópia do PIS/PASEP; 
V- Estar em dia com o serviço militar; 
VI- 2ª via do contrato de abertura de conta corrente (pessoal) no Banco do Brasil em 

Agencia de Mato Grosso, com data de emissão do mês vigente (apresentar no ato do 
contrato); 

VII- Comprovante de residência; 
VIII- Declaração do próprio punho, do interessado de não ter sido penalizado em processo 

de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar no Serviço Público, com 
assinatura reconhecida em Cartório (apresentar no ato da contratação); 

IX- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Fórum da Comarca, dos últimos 5 
(cinco) anos (apresentar no ato da contratação); 

X- Atestado médico de sanidade físico e mental (apresentar no ato da contratação). 
 
3. DA CONTRATAÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/ AAE: 
3.1 DA ENTIDADE EXECUTORA DA SELEÇÃO. A seleção para contratação de Apoio 

Administrativo Educacional/ AAE será realizada pela Comissão prevista nos §§ 1º e 2º do 
art.5º da Instrução Normativa nº 001/2013/SEMEC e Anexo II deste Edital, nas escolas que tenham 
vagas. 

I. É vedada a acumulação deste cargo com qualquer outro cargo público estadual, 
municipal ou federal ou privado, independentemente da carga horária. 

3.2 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Conforme Lei nº 1.197 PCCS/2011. 
3.2.1 Nutrição Escolar: As atividades de preparar os alimentos que compõem a merenda 

escolar, manter a limpeza e organização do local, dos materiais e dos equipamentos 
necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higienização, organização e o controle 
dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições. 

3.2.2 Manutenção da Infraestrutura/ limpeza: As atividades de limpeza e higienização das 
unidades escolares, execução de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e 
de alvenaria, execução da limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem. 

3.2.3 Vigilância: As atividades de fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades 
escolares, comunicarem ao diretor das unidades todas as situações de risco á 
integridade física das pessoas e do patrimônio público. 
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3.2.4 Monitor de transporte escolar: Organizar as linhas de percurso dos veículos locais 
adequados aos alunos terem acesso ao transporte escolar, cuidar da segurança e 
acompanhamento dos alunos no decorrer do percurso. 
 

3.3 DO PROCESSO SELETIVO: Para CONTAGEM DE PONTOS/CLASSIFICAÇÃO dos candidatos a 
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL para as funções de manutenção da 
infraestrutura/limpeza, nutrição escolar, vigilância e monitor de transporte escolar, as 
Comissões de Atribuição de Classes e/ou aulas e Regime/ jornada de trabalho, 
considerando os critérios constantes no Anexo II deste Edital. 

3.4 DOS REQUISITOS: 
I- Ter formação de ensino fundamental/médio completo. 
II- Apresentar Histórico Escolar ou Atestado de Conclusão do Ensino 

Fundamental/Médio emitido por instituição de Ensino autorizada; 
III- Declaração de não acúmulo de cargo assinada pelo interessado ficando vedada a 

contratação em caso de possuir outro vínculo empregatício público, independente 
do regime previdenciário; 

IV- Documentos pessoais, incluindo cópia do PIS/PASEP; 
V- Estar em dia com o serviço militar; 
VI- 2ª via do contrato de abertura de Conta Corrente (pessoal) no Banco do Brasil em 

Agencia de Nobres, com data de emissão do mês vigente (apresentar no ato do 
contrato); 

VII- Comprovante de residência; 
VIII- Declaração de próprio punho, do interessado de não ter sido penalizado em 

processo de Sindicância ou Processo Administração Disciplinar no Serviço público, 
com assinatura reconhecida em Cartório, (apresentar no ato da contratação); 

IX- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Fórum da Comarca dos últimos 5 
(cinco) anos – apresentar no ato da contratação; 

X- Atestado médico de sanidade físico e mental (apresentar no ato da contratação) 
5.4.1- Requisitos específicos da Área de Atuação: 
5.4.1.1 Nutrição Escolar: 
a) Cursos específicos na área de limpeza, higienização, organização e controle dos insumos 
utilizados na alimentação e preparação de alimentos; 
5.4.1.2 Manutenção da Infraestrutura/Limpeza: 
a) cursos específicos na área de limpeza e higienização, execução de pequenos reparos 
elétricos, hidráulicos, sanitários, alvenaria e jardinagem. 
5.4.1.3 Vigilância: 
a) certificado, na área específica (vigilância, segurança, relacionamento pessoal) 
b) disponibilidade de horários de trabalho para o período noturno. 
5.4.1.4 Monitor de transporte Escolar: 
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a) certificado na área específica (vigilância, segurança, relacionamento pessoal); 
b) certificado em cursos de prevenção a violência contra a criança e adolescentes, 
Estatutos da Criança e Adolescente (ECA), prevenção ao uso de drogas e entorpecentes; 
c) disponibilidade de horário de trabalho. 
6.  DA CLASSIFICAÇÃO/ Atribuição de jornada de trabalho: 
6.1. A comissão de atribuição composta pela SEMEC fará análise dos documentos 
apresentados pelos candidatos e procederá a classificação dos inscritos, em ordem 
decrescentes, por cargo e/ou função,  de acordo com os critérios de contagem de pontos 
estabelecidos neste Edital (Anexos). 
6.2. Na ocorrência de empate entre os candidatos, a decisão dar-se-á mediante os 
critérios: 
a) maior escolaridade 
b) maior idade 
6.3 As comissões de Atribuição de Classes e/ou Aulas e Regime/ jornada de trabalho, 
conforme Instrução Normativa nº 001/2013, responsável pela seleção e atribuição de aula 
aos professores e servidores administrativos a serem contratados deverá adotar os 
seguintes procedimentos: 
I- divulgar, por ordem de classificação, o nome dos profissionais da educação candidatos 
as vagas para contrato temporário, nos termos deste Edital, no dia 18.12.13; 

II- Divulgar quadro de vagas de classes e/ou aulas e /ou jornada de trabalho a serem 
atribuídas; 

III- Divulgar o local, a data e o horário em que será realizado o processo de atribuição de 
classes e/ ou aulas e/ou jornada de trabalho e demais informações necessárias para o 
cumprimento do presente Edital em consonância com a SEMEC; 

IV- Proceder a atribuição de vagas/aulas livres e/ou em substituição aos profissionais da 
educação a serem contratados temporariamente por ordem rigorosa de classificação, 
e em sessão pública, juntamente com a comissão da SEMEC. 

V- SEMEC- encaminhar os profissionais da Educação a unidade escolar através de 
“Encaminhamento da Atribuição da Jornada de Trabalho” elaborada para lotação e 
posterior efetivação; 

VI- O contrato temporário deverá ser impresso em 03 (três) vias, assinadas pelas partes 
interessadas, sendo que a 1ª enviada a SEMEC/RH, a 2ª fará parte do arquivo da escola 
e a 3ª ficará sob a guarda do contratado. 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
7.1 A sessão pública para atribuição aos professores, Técnico em desenvolvimento Infantil, 
técnicos administrativos educacionais e apoios administrativos educacionais contratados 
deverá ser realizada no dia 27.01.2014, conforme cronograma estabelecido na Instrução 
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Normativa nº001/13/SEMEC, respeitando-se, para efeito do contrato, o período para a 
realização da semana pedagógica, definido na portaria nº de 04/2013/SEMEC. 
7.2 Para os profissionais contratados temporariamente nas funções de Professor, Técnico 
Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Apoio Administrativo 
Educacional que se ausentarem das unidades escolares, por motivo de licença médica superior 
a 15 (quinze) dias, será submetido a Pericia ficando o ônus dos subsídios a cargo do Instituto, 
caso atendam as exigências legais; 
7.3 O professor, o técnico em desenvolvimento infantil, o técnico administrativo educacional e 
apoio administrativo educacional após o processo de atribuição, deverão apresentar-se na 
unidade escolar para a qual foi selecionado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
para efetivação do exercício da função, sob pena das aulas ou funções a serem atribuídas a 
outro candidato. 
7.4 O técnico administrativo educacional – contratado temporariamente com a habilitação 
mínima prevista na lei nº 1.197 do PCCS/2011 tendo por base o nível inicial da tabela dos não 
profissionalizados. 
7.5 Apoio Administrativo Educacional – contratado temporariamente com a habilitação 
mínima prevista na lei nº 1.197 do PCCS/2011 tendo por base o nível inicial da tabela dos não 
profissionalizados. 
7.6 Para efeito de contrato temporário dos professores será considerado o nível de 
escolaridade apresentada no ato da assinatura do contrato, conforme estabelece o item 3 
deste Edital: 
7.6.1 em caso do professor contratado ter concluído escolaridade de grau diverso, ao decorrer 
do contrato, não acarretará em destrato e novo contrato, salvo quando ocorrer alteração no 
quadro de pessoal durante o ano letivo que afete o contrato. 
7.6.2 para efeito de contrato temporário na função e Apoio Administrativo Educacional, 
Técnico em Desenvolvimento Infantil e Apoio Administrativo Educacional será considerada a 
escolaridade mínima de ingresso na carreira profissional da educação básica, inerentes a cada 
cargo, conforme estabelecem os itens 3 e 4 deste Edital. 
7.8 Os professores, Técnico Administrativo Educacional, Apoio Administrativo Educacional, 

e Técnico em Desenvolvimento Infantil que no ano de 2013 infringiram os incisos IV, V, 
VI, VII, VIII do art. 12º Portaria 004/13/SEMEC, com registro e comprovação da Equipe 
Gestora, estarão impossibilitados de se inscreverem nas Unidades Escolares da Rede 
Municipal. 

7.9 Os casos omissos serão resolvidos pela SEMEC. 
7.10 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
Nobres, 18 de novembro de 2013. 

EDINÉIA OLIVEIRA DOS ANJOS VALANDRO 
Secretária Municipal de Educação 
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