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EDITAL SME 001/2014 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SME Nº 001/2014 
 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANÁPOLIS, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a realização de Processo Seletivo Simplificado, que tem como objeto a seleção de profissionais para 
atuarem na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), no âmbito das Unidades Escolares Municipais. 
 
 
 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
1.1 – O Processo Seletivo Simplificado SME nº 001/2014 tem esteio na Constituição Federal, Artigo 37, IX, na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394/1996, e no disposto na Lei Municipal 048/2009, seguindo 
também as diretrizes instituídas na legislação em vigor, e na Justificativa Técnica constante no Anexo I deste 
Edital.  

 
1.2 – O certame visa à contratação de pessoal de caráter excepcional e temporário, com prazo determinado, de 
recursos humanos exclusivamente para o funcionamento da modalidade de Educação Básica Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), desempenhando atividades de Professor, Coordenador, Porteiro e Zeladora, neste Município, por 
período de até 10 (dez) meses da assinatura do contrato temporário, vedada a prorrogação.  

 
1.3–A seleção de que trata este Edital será realizada mediante avaliação de currículos e entrevista, nos termos da 
Portaria SME nº 015/2014, de 11 de agosto de 2014, publicada em 12 de agosto de 2014. 

 
 1.4 – O local das atividades, a jornada de trabalho, a remuneração e os requisitos básicos para o desenvolvimento 
das atividades ora ofertadas serão descritos neste Edital, sem prejuízo da legislação aplicável à espécie. 

 
 2. DOS REQUISITOS BÁSICOS 

 
 2.1 – Poderão participar do Processo Seletivo os profissionais da área da Educação que preencherem aos requisitos 
básicos especificados nos Itens 5 e 6. 

 

2.2 – As inscrições serão abertas a qualquer interessado, porém aqueles que não comprovarem ter a formação 
necessária e não apresentarem os documentos mínimos exigidos nos subitens seguintes, serão desclassificados: 

2.2.1 – Nacionalidade brasileira;  
2.2.2 – Comprovação de quitação com as obrigações eleitorais;  
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2.2.3 – Comprovação de quitação com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino); 

2.2.4 – Idade compatível, aptidão física e mental para o exercício das atribuições e funções propostas; 

2.2.5 – Nível de escolaridade e experiência compatíveis com as atividades temporárias propostas pela Educação de 
Jovens e Adultos; 

2.2.6 – Habilitação legal para o exercício das atribuições e funções propostas;  
2.2.7 – Prova documental regular das informações constantes da Ficha de Inscrição e do Currículo; 

2.2.8 – Apresentação dos documentos que se fizerem necessários por ocasião da contratação;  
2.2.9 – Disponibilidade para exercer as funções no PERÍODO NOTURNO e VESPERTINO, em todos os dias 
úteis da semana, em obediência ao calendário escolar. 

3. DA DIVULGAÇÃO 

3.1 – A divulgação oficial do presente Edital dar-se-á através da publicação Diário Oficial do Município e de avisos 
afixados nos locais constantes no Anexo II deste Edital. 

3.2 – A divulgação oficial de todos os atos do Processo Seletivo Simplificado e o seu resultado dar-se-á 
exclusivamente através do Diário Oficial do Município e do Jornal gazeta do oeste. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES  
 
4.1 – As inscrições serão abertas a qualquer interessado, porém aqueles que não comprovarem ter a formação 
necessária e não apresentarem os documentos exigidos no Item 4.5 deste instrumento será desclassificado.  
 
4.2 – As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado SME nº 001/2014 ocorrerão no período de 01 de 
Setembro de 2014 a 19 de setembro de 2014, no horário de 09h00min as 14h00min, em dias de expediente externo, 
na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Canápolis, situada à Praça Liberdade, S/N – Centro, em 
Canápolis – Bahia, CEP: 47.370-000 Telefax: (77) 3687-2140, de acordo com o Anexo III, em apenso. 

4.2.1 – As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente pelo candidato perante a Comissão de Seleção ou 
servidor devidamente credenciado. 

 

4.3 – Taxa de inscrição: isento.  

 

4.4 – Procedimentos de inscrição:  

4.4.1 - Acessar os Sítios na Internet, constantes no Item 3.2 para buscar o edital do certame, verificar todas as 
condições necessárias para a participação e entregar pessoalmente toda a documentação solicitada no Item 4.5, no 
endereço indicado no Item 4.2;  
 
4.4.2 – Preencher e entregar o Requerimento de Inscrição, conforme padrão no Anexo IV deste Edital;  
 
4.4.3 – Apresentar a documentação relacionada no Item 4.5.  
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4.5 – No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar cópia e original dos seguintes documentos: 
  
4.5.1 – Carteira de Identidade;  
4.5.2 – CPF;  
4.5.3 – Certificado de Reservista (sexo masculino e quando obrigatório);  
4.5.4 – Título de Eleitor com comprovante da última votação;  
4.5.5 – Diploma e histórico escolar comprovando a escolaridade, conforme Item 05;  
4.5.6 – Curriculum Vitae com comprovação das informações, abrangendo:  

 
 

 
 

 
4.5.7 – No caso de candidato portador de deficiência, deverá o mesmo declarar, na Ficha de Inscrição, essa 
condição e no formulário de Declaração de Deficiência (Anexo IX), informar a deficiência da qual é portador, 
apresentando Laudo Médico que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, 
em observância ao disposto no Art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal 5.296, de 02 
de dezembro de 2004, e legislação vigente.  
 
4.6 – No ato da inscrição o candidato receberá seu respectivo comprovante de inscrição, devidamente assinado e 
autenticado pelo servidor, condições de validade da inscrição. 

4.7 – A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado pelo candidato, com todas as páginas rubricadas e 
numeradas em sequência, devendo constar em cada folha o número total de folhas entregues sem rasuras e sem 
emendas. 

4.8 – Os documentos serão analisados na fase de avaliação e os candidatos que não apresentarem todos os 
documentos constantes do item serão desclassificados.  
 
4.9 – Não será aceita a entrega de documentos em momento posterior ao da inscrição. 

5. DAS VAGAS  
 
5.1 – Serão disponibilizadas as vagas constantes da Tabela I abaixo, observando-se a descrição da atividade, os 
requisitos mínimos, a carga horária semanal e os valores da contraprestação financeira pela prestação do serviço. 

 
ORDEM / 

CATEGORIA 
 

DESCRIÇÃO DA 
CATEGORIA 

 
REQUISITOS 

 

 
NÚMERO DE 

VAGAS 
 

 
CARGA 

HORÁRIA 
 

 
VALOR 

 

 
      01 

 
Professor EJA 

 CICLOS I e II 
 

Certificado de conclusão de curso de 
Ensino Médio, modalidade Magistério ou 
Normal Superior, ou Pedagogia das 
Séries Iniciais cursando a partir do 5º 
semestre, com diploma ou declaração 
emitido por instituição devidamente 
reconhecida pelo Ministério da Educação.  
 

 

     20 

 

       40 h 

 

R$ 890,00 
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02 
 

 

COORDENADOR          
CICLOS I e II 

 

 

 
 
Certificado de conclusão de curso de 
Licenciatura Plena com diploma ou 
declaração emitida pela instituição, 
devidamente reconhecida pelo Ministério 
da Educação.  
 

 

 

04 

 

 

40 h 

 

 

R$ 890,00 

 

03 

    

 ZELADORA  

 

Ensino fundamental incompleto  

 

06 

 

40h 

 

R$ 724,00 

 

04 

      

 PORTEIRO  

 

Ensino fundamental incompleto  

 

3 

 

40 h 

 

R$ 724,00 

 

05 

 

MERENDEIRA 

 

Ensino fundamental incompleto  

 

06 

 

40 h  

 

R$ 724,00 

TABELA I                                            TOTAL DE VAGAS         39 

5.2 – Fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes para os candidatos 
portadores de deficiência em função compatível com a sua aptidão e com as atribuições objeto das atividades em 
provimento, tendo os mesmos que comprovar a deficiência através do documento exigido no Subitem 4.5.7.  
 
5.3 – A vaga não permite ao contratado a escolha da Unidade Escolar Municipal em que irá prestar os serviços, 
nem a escolha entre zona urbana e rural, cuja distribuição será feita a critério da Administração Pública, na 
observância do princípio da predominância do interesse público sobre o interesse particular e dos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 

6. DA SELEÇÃO  
 
6.1 – Uma vez admitida a inscrição, observados e cumpridos todos os requisitos para tal, descritos no Título 4 
(quatro )  deste Edital, os inscritos serão submetidos às fases de avaliação (análise de currículo e suas provas 
documentais), entrevista, classificação e contratação.  

 
6.2 – A fase de avaliação constará da verificação das informações contidas nos documentos anexados aos 
currículos, da análise dos mesmos, segundo os critérios de pontuação e desempate estabelecidos no Título 7 ( sete)  
deste Edital, e da entrevista semiestruturada. 

6.3 – Os procedimentos descritos nos Itens 6.1 e 6.2 serão realizados pela Comissão Especial do Processo 
Seletivo Simplificado, criada através da Portaria nº 015/2014, com acompanhamento da Procuradoria Jurídica do 
Município e do Conselho Municipal de Educação. 

6.4 – Na fase de análise de currículos, será atribuída pontuação ao candidato, de acordo com os critérios de 
pontuação, e procedida de acordo com os termos estabelecidos na tabela abaixo: 
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DESCRIÇÃO  

 

 
PONTUAÇÃO  
 

 
VALOR 
MÁXIMO 

 
Curso de Aperfeiçoamento ou Atualização na área de Educação de Jovens e 
Adultos, participação em seminários e conferências na área, com carga 
horária igual ou superior a 08 horas.  
 

 
05 pontos por curso  
 

 

25 Pontos  

 
Experiência com atuação em programas, projetos ou oficinas na área.  
 

 
05 pontos por curso  
 

 

15 Pontos  

Experiência Profissional na Educação de Jovens e Adultos (EJA)  
 

05 pontos por ano. 
 

10 Pontos  

TOTAL  
 

50 pontos  
 

TABELA II  

6.4.1 – No Currículo apresentado, deverão constar todos os requisitos constantes no Anexo V.  
 
6.4.2 – Será desclassificado o candidato que não obtiver a pontuação mínima de 10 (dez) pontos na análise de 
currículo. 

6.5 – A comprovação de tempo de serviço (experiência profissional) será feita através da apresentação de: 

6.5.1 – Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (obrigatoriamente a folha de identificação onde 
constam número e série, folha de contrato de trabalho e folhas de alterações de salário em que conste mudança de 
função);  
 
6.5.2 – Contrato de prestação de serviços que deve cobrir o período da experiência profissional a ser comprovada; ou.  

6.5.3 – Cópia de Decreto de nomeação para cargo afim, quando for o caso;  

6.5.4 – Declaração de tempo de serviço pelo setor de RH ou equivalente. 

6.6 – Os documentos referidos neste item deverão ser impressos em papel oficial da empresa ou da instituição 
emitente, devendo ser assinados e carimbados pelo respectivo responsável. 

6.7 – Serão desconsiderados os documentos referidos neste item, que não contenham todas as informações 
relacionadas, ou preenchidas de forma incompleta e os que não permitam uma análise precisa e clara da experiência 
profissional do candidato. 

6.8 – Para efeito do cômputo de pontuação relativa a tempo de experiência não será considerada mais de uma 
pontuação no mesmo período. 
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6.9 – Serão classificados 03 candidatos para cada vaga existente por categoria profissional para a ENTREVISTA de 
acordo as notas adquiridas na análise curricular, classificadas a partir da nota máxima, por ordem numérica 
decrescente de pontuação.  
 
6.10 – A relação dos candidatos classificados deverá ser publicada na data prevista no Anexo VI.  
 
6.11 – Serão automaticamente eliminados os candidatos que não forem classificados dentro dos limites estabelecidos 
no Item 6.9.  
 
6.12 – A entrevista consiste em etapa classificatória, na qual os candidatos serão entrevistados pela Comissão 
Especial com o objetivo de arguição do Currículo apresentado no ato da inscrição, e verificação da experiência do 
candidato para o exercício da função e do domínio acerca dos conteúdos cobrados. Total máximo de pontos – 50. 

6.12.1 – A entrevista abordará os aspectos de ordem administrativa, legal e prática vinculada à modalidade EJA, 
devendo o candidato estudar o Conteúdo Programático conforme consta no Anexo VII deste Edital. 

7. CLASSIFICAÇÃO FINAL, DESEMPATE E HOMOLOGAÇÃO.  
 
7.1 – Do somatório dos pontos obtidos na ANÁLISE DO CURRÍCULO e ENTREVISTA serão classificados 
candidatos para as vagas existentes, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, ficando os demais 
classificados no Cadastro de Reserva, por categoria, conforme pontuação obtida nas etapas de seleção. 

7.2 – A pontuação máxima obtida na análise de currículo mais a entrevista somarão um total de 100 pontos. 

7.3 – Serão automaticamente eliminados do Processo Seletivo Simplificado SME nº 001/2014 os candidatos que 
não comparecerem pessoalmente a qualquer das etapas. 

7.4 – Ocorrendo empate na classificação, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 

7.4.1 – O candidato com maior pontuação na Análise de Títulos;  
7.4.2 – O candidato com maior pontuação na Experiência Profissional; 

7.5. Não obstante o disposto no Item 7.4, fica assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, nos termos do art. 27, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais elevada como 
primeiro critério para desempate, sucedido os outros critérios previstos no item citado. 

7.6 – O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014 estará à disposição dos candidatos para 
consulta diário Oficial do Município e site do Portal da Transparência e  jornal gazeta do oeste, como também nos 
Quadros de Avisos da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Educação de Canápolis, e será homologado 
através de Portaria, publicada no Diário Oficial do Município de Canápolis, observando a ordem decrescente de 
pontuação. 

8. DOS RECURSOS 

8.1 – A interposição de recursos questionando os resultados deverá ser apresentada em formulário próprio para esse 
fim constante do Anexo VIII, por escrito, na Recepção da Sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme 
endereço do Item 4.2, no prazo de 48 horas após a divulgação do resultado. 
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8.2 – Os recursos serão analisados e julgados em até 48 horas, após recebimento dos mesmos pela Comissão 
Especial, responsável pela seleção, e o resultado definitivo dos mesmos estará à disposição de quaisquer 
interessados na Sede da Secretaria Municipal de Educação.  
 
8.2.1 – Não serão encaminhadas respostas individuais dos recursos aos candidatos;  
8.2.2 – Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, bem como contra os resultados nas 
demais fases.  
8.2.3 – Não serão analisados recursos interpostos fora dos prazos ou apresentados em locais diversos dos estipulados 
neste Edital.  
 
8.2.4 – Não serão analisados recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outros candidatos. 

9. DA CONVOCAÇÃO 

9.1 – Após a Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado SME nº 001/201, a Secretaria 
Municipal de Educação convocará os candidatos habilitados, através de Edital de Convocação específico, publicado 
no Diário Oficial do Município, diário Oficial do município e no jornal gazeta do oeste, por ordem rigorosa de 
pontuação e classificação final e de acordo com a necessidade do Município, para entrega da documentação 
necessária. 

9.2 – Para submeter-se à avaliação médica, o candidato deverá providenciar às suas expensas, os exames 
laboratoriais e complementares necessários.  
 
9.3 – O Atestado de Saúde Ocupacional, considerando o candidato apto ou inapto para a função temporária para a 
qual se inscreveu deverá ser expedido por médico a serviço do município e entregue juntamente com a cópia de 
laudos de exames apresentados na perícia médica.  
 
9.4 – O candidato que não cumprir os prazos estabelecidos no instrumento de convocação será considerado 
eliminado do Processo Seletivo Simplificado, perdendo para todos os efeitos legais o direito à vaga. 

9.5 – As vagas serão distribuídas pelo Departamento de Ordenamento e Gestão Escolar, nas Unidades Escolares 
Municipais atendidas com a modalidade Educação de Jovens e Adultos. 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1 – Após a apresentação do candidato classificado mediante convocação, os selecionados serão contratados por 
prazo determinado a partir das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, vedada prorrogação, de acordo 
com o Título 1 deste Edital. 

10.1.1 – A contratação será regida pela Lei Municipal 048/2009, sem prejuízo do disposto na legislação 
vigente.  
 
10.1.2 – O contratado deverá conhecer as atribuições a que se submete no momento da contratação, 
dispostas no Anexo X.  
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10.1.3 – Assim que for contratado, o Educador da EJA deverá apresentar-se ao Departamento de Ordenamento e 
Gestão Escolar da Secretaria Municipal de Educação, quando receberá seu ofício de apresentação à Unidade Escolar 
Municipal. 

10.2 – No ato da contratação, os candidatos selecionados deverão apresentar cópia dos seguintes documentos, 
acompanhados dos originais para autenticação: 

10.2.2 – CPF;  
10.2.3 – Título de Eleitor com comprovante da última votação;  
10.2.4 – PIS/PASEP ou CTPS (se não tiver PIS ou PASEP);  
10.2.5 – Carteira de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;  
10.2.6 – Carteira Profissional com registro na classe, para a atividade de coordenador;  
10.2.7 – Comprovante de Escolaridade (Graduação, Licenciatura, Especialização);  
10.2.8 – Comprovante de residência;  
10.2.9 – Certidões Negativas de antecedentes criminais da Secretaria da Segurança Pública;  
10.2.10 – Certidão negativa de débitos municipais;  
10.2.11 – Atestado de Saúde Ocupacional expedido por médico do trabalho ou serviço médico 
especializado em medicina ocupacional;  
10.2.12 – Cópia dos exames apresentados quando da realização da avaliação médica;  
10.2.13 – Duas fotos 3X4.  
10.2.14 – Declaração de vínculo preenchida e assinada pelo candidato em formulário padronizado – 
Anexo XI.  
10.2.15 – Comprovante de abertura de conta-corrente.  
 

10.3 – O candidato convocado que, na data da contratação, não reunir os requisitos enumerados no Item 10.2, 
perderá o direito à contratação na referida função temporária. 
 
10.4 – O contratado não terá direito a receber auxílio transporte nem qualquer outra verba remuneratória, vantagem, 
gratificação, abono ou concessão pertinente aos servidores públicos regidos pelo Regime Jurídico Estatutário. 
 
10.5 – O contratado passará por um período probatório de avaliação de 90 (noventa) dias para a verificação da sua 
adequação às atividades, período em que caberá ao superior imediato o registro de inadequação do mesmo às 
atribuições contratadas, através de relatório técnico, importando seu silêncio em aprovação tácita. 
 

10.5.1 – O superior imediato do contratado, para efeitos desse Edital, é o Diretor Escolar e o relatório de que 
trata o Item 10.5 deverá ser enviado para o Departamento de Ordenamento Escolar, na Secretaria Municipal de 
Educação, que tomará as providências cabíveis. 

10.6 – Os candidatos interessados inscritos que ultrapassarem o quantitativo de vagas oferecidas farão parte do 
Cadastro de Reserva, podendo ser convocados nos termos do presente Processo Seletivo, tendo em vista o 
atendimento às necessidades futuras da Secretaria Municipal Educação e a conveniência da Administração 
Municipal. 

11. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
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11.1 O Processo Seletivo de que trata este Edital terá validade de até 01 (um ano), a contar da data de publicação e 
homologação do resultado final. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 – Em qualquer momento do Processo Seletivo Simplificado SME nº 001/2014 ou após a realização do 
mesmo, caso sejam detectadas omissões ou inverdades nas informações do Currículo ou do descumprimento dos 
pré-requisitos estabelecidos para inscrição, o candidato será automaticamente eliminado do certame ou terá seu 
contrato sumariamente cancelado, sem prejuízo das ações de natureza cível e criminal cabíveis. 

12.2 – A inscrição do candidato importará em declaração de prévio conhecimento e aceitação das instruções e 
condições contidas no presente Edital. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as 
presentes instruções e de que aceita as condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas na 
legislação pertinente e neste Edital. 

12.3 – A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à convocação, 
cabendo exclusivamente à Secretaria Municipal de Educação deliberar sobre o aproveitamento dos candidatos 
habilitados em número suficiente para atender às necessidades do serviço, de acordo com a modalidade ofertada e a 
disponibilidade orçamentária. 

12.4 – O contrato poderá ser rescindido unilateralmente, na forma prevista na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei 
Responsabilidade Fiscal, e observado o número de vagas existentes, não havendo, portanto, obrigatoriedade de 
contratação do número total de habilitados. 

12.5 – Em nenhuma hipótese serão devolvidas as cópias de documentos fornecidos nos atos de inscrição e de 
contratação. 

12.6 – Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo, 
valendo para esse fim, as listagens divulgadas através dos Quadros de Avisos da Prefeitura Municipal e da Secretaria 
Municipal de Educação de Canápolis e no diário Oficial do Município e Jornal Gazeta do Oeste. 

12.7 – O acompanhamento das publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado SME nº 001/2014, bem 
como a leitura deste Edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

12.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado. 

12.9 – Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Canápolis - BA, 26 de agosto de 2014. 

 

RUI CARAÚBA DOS SANTOS 
Secretário Municipal da Educação 

Dec. 07 de 02/01/2013 
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ANEXO I 
JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

A escolarização de jovens e adultos que não tiveram acesso ou garantia de permanência no sistema formal de ensino em 
idade prescrita pela lei constitui um enorme desafio para o Estado e para sociedade brasileira. O significativo número de 
analfabetos acima de quinze anos de idade, bem como a quantidade de pessoas jovens e adultas fora do sistema de ensino 
estabelece um escopo prioritário para as políticas públicas, no sentido de fomentar o desenvolvimento pleno destes 
sujeitos por meio, dentre outros, de uma educação básica de qualidade, considerando e respeitando a diversidade das 
pessoas jovens e adultas.  
 
De acordo com as determinações legais da Resolução 048/2012 e Artigo 37, IX, na lei de Diretrizes e Base da Educação - 
Lei nº. 9.394/1996 são particularmente beneficiários da transferência dos recursos financeiros para as turmas de EJA na 
Rede Municipal de Ensino, jovens acima de quinze anos de idade, adultos e idosos, pessoas do campo, quilombolas, 
indígenas, egressos do Programa Brasil Alfabetizado, pessoas com deficiência, apenados e jovens em conflito com a lei, 
que não tiveram acesso ou não deram continuidade nos estudos na idade regular. A esses sujeitos da EJA será então 
oportunizado o estudo formal que viabilize a continuidade dos estudos no âmbito da Educação Básica.  
Fundado nestes pressupostos, a oferta de cursos de Educação de Jovens e Adultos deve atender em sua concepção as 
particularidades e pluralidade dos estudantes, contribuindo para firmar a identidade e valorizar seu trabalho, sua história e 
conhecimento, assim como seus modos de produção, organização política, rituais, tempos e formas diferenciadas nos 
processos de aprendizagem.  
 
Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de Canápoliss, através da Secretaria Municipal de Educação vem mantendo o 
atendimento a pelo menos 400 alunos matriculados na modalidade EJA e buscando ampliar o atendimento a 20 novas 
turmas, distribuídas em 10 Unidades Escolares Municipais.  
 
Assim sendo, a oferta da EJA estão pautadas no princípio da equidade, em uma especificidade curricular, que leva em 
conta as características e identidades próprias dos sujeitos atendidos na modalidade, assim como seus interesses, suas 
condições de vida, de trabalho e suas motivações para a construção de novos conhecimentos.  
 
A realização de Processo Seletivo Simplificado para atendimento à demanda da oferta da modalidade, com suas 
peculiaridades aqui apresentadas, é parte indispensável à efetivação da manutenção da oferta de ensino da EJA. Ademais, 
torna-se imprescindível a realização de seleção pública, com vistas a contemplar a legalidade, a moralidade e a 
publicidade dos atos da Administração, bem como os demais princípios constitucionais, corolários do Estado 
Democrático de Direito.  
 

Canápolis , Bahia, em 26 de Agosto  de 2014.  
 

 
 
 
 

RUI CARAÚBA DOS SANTOS 
Secretário Municipal da Educação 

Dec. 07 de 02/01/2013 
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ANEXO II 
LOCAIS DE DIVULGAÇÃO 

Locais de divulgação das etapas do Processo de Seleção Pública Simplificada SME nº 
001/2014: 

 

 

 

LOCAL  ENDEREÇO  

 

01 

 
 
Diário Oficial do Município:  
Portal da Transparência  
Jornal Gazeta do Oeste  

 

 

www.doem.org.br/ba/canapolis 

www.jornalgazetadooeste.com.b 

 

02 

 
 
Quadro de Avisos da  
Secretaria Municipal de Educação 
de Canápolis - Bahia  

 

 
 
Praça Da Liberdade, S/N – Centro.  
CEP: 47.730-000  
Canápolis – Bahia  

 

03 

 

 
 
Quadro de Avisos da  
Prefeitura Municipal de Canápolis 

 
 
Avenida Faustino de Queiroz, nº s/n, Centro.  
CEP: 47.730-00  
Canápolis – Bahia  
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ANEXO III 
LOCAL, DATA E HORA DE INSCRIÇÃO. 

Local, data e horário para inscrição: 

LOCAL  PERÍODO/DATA  HORÁRIO  

 
 
Sede da                                           02                        
Secretaria Municipal de Educação de 
Canápolis de – Bahia  
(Sala da Coordenação)  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 de setembro de 2014 a  
19 de setembro de 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09h00min às 14h00min,  
em dias de expediente externo  ENDEREÇO  

 Praça Liberdade, S/N – Centro  
CEP: 47.730-000 
Canápolis – Bahia  
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ANEXO IV 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

CATEGORIA  CORESPONDÊNCIA  

01 Professor EJA CICLOS  I e II  Ensino Médio Completo , modalidade Magistério. 

02 Coordenador Ciclos I E II Ensino Médio, modalidade Magistério ou Normal 
Superior, ou Pedagogia. 

03  Merendeira /Zeladora/ porteiro (a): Ensino fundamental incompleto  

DADOS PESSOAIS  
NOME:  
ENDEREÇO:  
BAIRRO: CIDADE:  

TTELEFONE 1:   TELEFONE 2:   TELEFONE 3:  
 

E-MAIL:  
CPF:   RG:  

 

NATURALIDADE: 
 
 

DATA DE NASCIMENTO: 
 
 

 PORTADOR DE DEFICIÊNCIA?  
                                                                    

 

SIM NÃO 

 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA  
    DOCUMENTO DE IDENTIDADE   CURRICULUM VITAE COM COMPROVAÇÃO 

    CPF   DIPLOMA  

  CERTIFICADO DE RESERVISTA  
(para candidatos do sexo masculino)  

 HISTÓRICO ESCOLAR  
  

 TÍTULO DE ELEITOR  
 

 LAUDO MÉDICO COM CID  
(no caso de candidato portador de deficiência)  

Venho requerer, através do presente, inscrição no Processo Seletivo Simplificado SME 001/2014. Declaro, para fins 
de direito, estar ciente do inteiro teor do Edital SME 001/2014, concordar com todas as normas estabelecidas, nada 
tendo a contestar à aplicação das mesmas, e possuir as condições legais para o ato de inscrição. 

LOCAL E DATA: 
 
 
Canápolis, em _________/_________/2014.  

ASSINATURA:  
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  
NOME DO CANDIDATO: NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  
DATA:  
                   
                                        
 

NOME DO SERVIDOR:  
 
 
 

RUBRICA DO SERVIDOR  
                                      
 

 

 
 
NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO  
(Preenchimento pela SME)  
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ANEXO V 

REQUISITOS DO CURRÍCULO 

 

 

Deverá ser entregue pelo candidato, em envelope lacrado juntamente com os documentos de comprovação, 
Curriculum Vitae completo e atualizado, contendo os requisitos obrigatórios abaixo discriminados:  
 
 
 
1. Identificação: Nome, sexo, data de nascimento, filiação, endereço, telefone, e-mail, foto 3X4, referências 

com telefone e assinatura; 
 
 

  
2. Formação Profissional;  

3. Produção de Conhecimento;  

4. Experiências e vivências profissionais na modalidade EJA, especificando o período;  

5. Documentos comprobatórios; 
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
DATA  

 
ATIVIDADE  

 
12 agosto de 2014  

 
Publicação da Portaria que cria a Comissão Especial  

 
01 de setembro de 2014 a  
19 de setembro de 2014 

 
Fase de Inscrições  

 

 
22 de setembro de 2014 a  
26 de setembro de 2014 

 
Fase de Avaliação dos Currículos  

 

 
30 de setembro de 2014  
 

 
Publicação do Resultado Preliminar de Avaliação de Currículo  

 
30 de setembro de 2014  
01 de outubro de 2014  
02 de outubro de 2014  
03 de outubro de 2014  
05 de outubro de 2014  

 
Fase de Entrevistas  

 

 
08 de outubro de 2014  
 

 
Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo  
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ANEXO VII 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conteúdo cobrado para a realização da Entrevista Semiestruturada:  
 
EDUCADOR SOCIAL - EJA  
 
A função Social da Educação;  

A Escola como espaço de construção e articulação de saberes e de valores;  

A questão política do trabalho pedagógico;  

A metodologia enquanto ato político da prática educativa;  

As mediações da aprendizagem;  

Abordagens teórico-metodológicas sobre o planejamento e avaliação da prática pedagógica;  

O papel e o compromisso do educador;  

As relações sociais na Escola;  

A relação professor/aluno no processo de aprendizagem;  

A LDB (Lei 9.394/96) e o Plano Nacional da Educação – PNE, Lei 10.172/2001 (Níveis e Modalidades de 
Ensino).  

Histórico e legislação da Educação de Jovens e Adultos no Brasil.  

A produção e caracterização da clientela discente de Educação de Jovens e Adultos: o aluno adulto.  

Estrutura curricular, propostas e avaliação da modalidade Educação de Jovens e Adultos.  
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ANEXO VIII 

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE RECURSO 
 
 

REQUERIMENTO 
 

À COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SME 001/2014 
 

NOME DO(A) CANDIDATO(A):  

 
CATEGORIA:  
 

 

 
 

Como candidato (a) regularmente inscrito (a) no Processo Seletivo Simplificado SME nº 001/2014, para a 
Modalidade Educação de Jovens e Adultos no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Canápolis, sob a 
inscrição número _____________, vem requerer REVISÃO da pontuação obtida, na Fase de: 

 
 
(   ) AVALIAÇÃO  

 
 
(   ) ENTREVISTA  

 
 
(   ) CLASSIFICAÇÃO  
 
 

Sob os argumentos que a seguir apresenta: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Canápolis, Bahia, em ______ de ______________________ de _________. 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
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ANEXO IX 
DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 

MÉDICO:  

CRM – BA:  ESPECIALIDADE:  
 

Fundamentado no disposto na Lei 7.853, de 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único, em seu inciso III, alínea “b”, 
que prevê o empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos, inclusive de tempo 
parcial, destinados a pessoas com deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns, a qual foi normatizada 
pelo Decreto 3.298/99 e que foi alterado pelo Decreto 5.296/04 que dispõe o seguinte: 
 

Art. 4º - É considerada pessoa com deficiência física a que se enquadra na seguinte categoria:  
I - Deficiência Física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmento do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, nanismo, membro com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 
 

Declaro que o (a) Sr.(a)__________________________________________________________________________  
 
___________________________________________, RG nº ________________________ , inscrito(a) no Processo  
 
Seletivo Simplificado, concorrendo a uma vaga de Educador Social Categoria ______________________________,  
é considerado(a) PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. De acordo com o exame clínico realizado no dia 
______________________________________________________________, torno este órgão público ciente que o  
código correspondente à Classificação Internacional de Doença – CID é ___________________________________,  
 
tendo como provável causa da deficiência motora: ____________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
NOTA: O candidato inscrito como Deficiente Físico é obrigado a além deste documento para a análise da Comissão 
do Processo Seletivo, encaminhar em anexo exames atualizados que possam comprovar a Deficiência Física (laudo 
dos exames acompanhados da tela radiológica, escanometria, tomografia computadorizada, ressonância magnética, 
etc.). 

RATIFICO AS INFORMAÇÕES ACIMA. 
 

Canápolis, Bahia, em _______ de ______________________ de ___________.  
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura com carimbo do Médico Assistente 
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ANEXO X 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 
 

O presente Edital de Seleção Pública Simplificada SME nº 001/2014 e a legislação vigente preveem, para as 
funções propostas, além das ações de competência do profissional da educação, as seguintes atribuições para os 
Professores, Coordenadores, zeladora, Merendeira e porteiro da Modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos: 

 
I. Ser assíduo no local de trabalho, zelando pelo cumprimento das normas de urbanidade e respeito à instituição 

pública em que é lotado;  
 

II. Cooperar e participar da elaboração da proposta pedagógica, do Projeto Político Pedagógico e do Plano de 
Desenvolvimento da Unidade Municipal de Ensino, incluindo e buscando assegurar os direitos e as propostas 
específicas para a educação de jovens e adultos;  
 
III. Construir uma prática dialógica nos espaços e processos de EJA, considerando os saberes da vida como 
conteúdos fundantes do processo pedagógico;  
 

 
IV. Apresentar projeto de trabalho solidário para intervenção na realidade sociopolítica e cultural dos educandos da 
EJA;  
 
V. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da Unidade Escolar;  
 
VI. Reger sua classe e zelar pela aprendizagem significativa dos educandos;  
 
VII. Estabelecer e implantar estratégias de recuperação para os educandos de menor rendimento;  
 
VIII. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, em obediência ao calendário escolar;  
 
IX. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
 
X. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade;  
 
XI. Atuar em projetos pedagógicos especiais desenvolvidos e aprovados pela Secretaria Municipal de Educação;  

 
XII. Exercer outras atividades ligadas à permanência do aluno da EJA na Unidade Escolar, respeitando as 
especificidades curriculares e colaborando com a promoção e execução dos planos de trabalho propostos 
coletivamente.  
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ANEXO XI 
DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 

 
Eu, __________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________, inscrito no CPF/MF nº ____________________________________  
 
e RG nº _________________, declaro junto à Secretaria Municipal de Educação de Canápolis, que: 
 
1. (  ) Não exerço qualquer outro cargo público (função ou emprego em Entidades Federais, Estaduais ou 

Municipais), bem como Autarquias, Empresas Públicas ou de Economia Mista e em Fundações Públicas. 
 

2. ( ) Exerço o(s) cargo(s) público(s), função(es) ou emprego(s) abaixo 
 

a) __________________________________ cuja jornada de trabalho é de ______ horas.  
b) __________________________________ cuja jornada de trabalho é de ______ horas.  
c) __________________________________ cuja jornada de trabalho é de ______ horas. 
 
Declaro, ainda, que tenho conhecimento do inteiro teor das normas abaixo transcritas e que estou ciente de que 
estarei sujeito às penalidades previstas em Lei, caso venha a incorrer em acumulação ilegal, durante o exercício da 
atividade pública contratada. 

 
Art. 37 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL  
 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, 
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o 
disposto no inciso XI:  
a) a de dois cargos de professor;  
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;  
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas;  

 
 
 
 

Canápolis, em ______ de ______________________ de ________. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 


