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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021 

 

O Município de Entre Rios, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público o Processo 

Seletivo Simplificado para contratação por prazo determinado, nos termos do inciso IX do art. 37 da 

CF/88, Lei Municipal 017/2006 e 485/2011 para o ano letivo de 2021. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo destina-se à seleção de profissional, para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público, durante o seu período de vigência, para preenchimento de vaga no setor de Educação 

– com carga horária de 20 horas semanais, em virtude da falta de professor para suprir as horas atividades 

afastamento de servidora por apresentação de atestado médico, desdobramento de turmas, e 

considerando que as aulas presenciais na rede municipal de ensino iniciaram de forma híbrida a partir 

do dia 04/04/2021 do   corrente ano e com retorno 100% em 30 de agosto de 2021. 

 

2. DIVULGAÇÃO 

2.1. A divulgação oficial do Processo Seletivo Simplificado dar-se-á através do Mural Público Municipal 

de Avisos na sede da Prefeitura Municipal de Entre Rios, situada à Rua Pergentino Alberici,152 Centro, 

na internet (www.entrerios.sc.gov.br) e no DOM - Diário Oficial dos Municípios. 
 

3. REQUISITOS BÁSICOS 

a. Ter nacionalidade brasileira, ou estrangeira, desde que sua situação no país esteja regularizada e 

permita o exercício de atividades laborativas remuneradas; 

 

b. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

 

c. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

 

d. Comprovar a escolaridade necessária, conforme disposto no item 4.1; 

 

e. Não se enquadrar nas vedações dos incisos XVI, XVII e §10 do art. 37 da CF de 1988. 

 

4. CARGOS, REQUISITOS MÍNIMOS, VENCIMENTOS E VAGAS 

4.1. O cargo, requisitos mínimos exigidos, remuneração e as vagas são os estabelecidos no quadro a 

seguir. 

 

Cargo Requisitos mínimos Remuneração Jornada de 

trabalho 

Nº Vagas 

 

Professor 

educação infantil 

e séries iniciais 

Instrução: Formação em 

nível superior de graduação de 

licenciatura  em Pedagogia 

R$ 1.443,12 20 horas 01 

http://www.entrerios.sc.gov.br/
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Professor  educação 

infantil e séries 

iniciais 

Instrução: Não habilitado, 

cursando a partir do 3° período 

R$ 1.154,49 20 horas 01 

 

 

5. QUADRO DE ATRIBUIÇÕES 

 
CARGO ATRIBUIÇÕES 

 

PROFESSOR 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL E SÉRIES 

INICIAIS 

a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

b) Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; 

c) Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a 

manutenção da saúde física e psíquica dos alunos; 

d) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

e) Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 

avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

f) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade; 

g) Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de 

respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; 

h) Manter com os colegas o espírito de colaboração e 

solidariedade indispensável à eficiência da obra educativa; 

i) Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração 

referente à execução da programação, frequência e 

aproveitamento dos alunos; 

j) Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom 

nome da escola; 

k) Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, 

nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e legislação federal, 

estadual e municipal. 
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PROFESSOR 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL E SÉRIES 

INICIAIS NÃO 

HABILITADO 

a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

b) Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; 

c) Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a 

manutenção da saúde física e psíquica dos alunos; 

d) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento; 

e) Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 

avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

f) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade; 

g) Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima 

de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; 

h) Manter com os colegas o espírito de colaboração e 

solidariedade indispensável à eficiência da obra educativa; 

i) Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração 

referente à execução da programação, frequência e aproveitamento 

dos alunos; 

j) Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom 

nome da escola; 

k) Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, 

nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e legislação federal, 

estadual e municipal. 



 

Pagina 4/11 

 

 

6. INSCRIÇÃO 

6.1. O candidato interessado em participar do processo seletivo simplificado deverá comparecer no setor 

de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Entre Rios, no período compreendido entre o dia 20 

de setembro de 2021 até o dia 30 de setembro de 2021, no horário das 7h30 às 11h30, e 13h às 17h 

observado o horário de Brasília/DF, prencher a ficha de inscrição, disposta no Anexo I do presente edital. 

6.2. Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

6.3. A inscrição do candidato implicará no reconhecimento e a tácita aceitação das normas e  condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento de qualquer natureza. 

 

6.4. O candidato deverá inscrever-se somente em um cargo. Para o candidato que efetivar mais de uma 

inscrição, será considerada apenas a última inscrição.  

 

6.5. Não serão aceitas inscrições de candidatos que constituem o grupo de risco de contaminação ao 

COVID-19 (cardiopatas graves ou descompasados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica), 

pneumopatas graves ou descompasados (asma moderada/grave, DOPC); imunodepressão, doenças 

renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5), diabetes mellitus, conforme juízo clínico, doenças 

cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, gestação de alto risco. 

 

6.5.1. É vedada a contratação de gestantes, visto que a Portaria Conjunta SES/SED/DCSC n. 476 de 

06/05/2021, no artigo 9°, inciso XVI indica que estes profissionais desempenharão suas funções em 

home office, e a necessidade do município é para atendimento aos alunos na modalidade hibrida, com 

desempenho das atividades na Unidade Escolar. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO 

Será exigida dos candidatos ao processo seletivo, para fins de inscrição, a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

a. Carteira de identidade; 

b. CPF; 

c. Titulo de eleitor; 

d. Comprovante de endereço; 

e. Certificado de reservista (se for o caso) 

f. Comprovante da escolaridade; 

g. Documento comprobatório de tempo de serviço na área, até a data de 31/12/2020, com os respectivos 

períodos no máximo de 5 anos; 

 

7.1 É de inteira responsabilidade do candidato a veracidade das cópias anexadas, sendo que no momento 

da posse, serão exigidos os originais para a comprovação da classificação, correndo o risco de perder a 

vaga caso os mesmos  não conferirem . 

 

7.2 O candidato  que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou ainda que não possa satisfazer todas as 

condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e , em consequência, anulados todos os 

atos dela decorrentes, mesmo tendo sido classificado, no caso de o fato ter sido constatado posteriormente 

à realização do processo seletivo.
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8.DA PROVA DE TÍTULOS E TEMPO DE SERVIÇO 

8.1 Grades de Pontuação dos Títulos e Tempo de Serviço 

 

Títulos (concluídos) 

Descrição 

Pontuação 

Descrição Pontuação 

Máxima 

Certificado de pós-

graduação na área de 

atuação. Entregar 

apenas 01 (um) e 

somente de maior 

valor 

Doutorado 

Mestrado 

Especialização 

(mínima 360 h/a) 

6,0 

5,0 

4,0 

Certificado de Curso 

de Aperfeiçoamento 

relacionados à àrea 

de conhecimento da 

vaga. Apenas serão 

aceitos certificados 

de curso de 

aperfeiçoamento 

concluídos no 

período de 

01/01/2016 até 

30/12/2020. 

Será computado 

0,10 pontos para 

cada 10 horas 

completas de curso, 

até no máximo 200 

horas ou 2,00 pontos 

2,0 

Experiência 

profissional na área 

de inscrição 

Será aceito tempo de 

serviço das esferas 

federal, estadual, 

municipal, e 

particular, sendo 

(0,4) quatro décimos 

por ano trabalhado 

até no máximo 5 

anos trabalhados. 

2,0 

 

8.1.1 Será considerado apenas um título de Doutorado/Mestrado e um título de Especialização (mínimo 

360/ha). O que for enviado a mais será desconsiderado. 

8.1.2 Não haverá fracionamento na contagem das horas  de curso e do tempo de serviço, ou seja, não 

será pontuado tempo inferior a 10 horas de curso e/ou um ano de tempo de serviço. 

8.1.3 Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados 

definitivos de conclusão de curso expedido por instituição reconhecida, em papel timbrado, e deverão 

conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento. 

8.1.4 Os candidatos detentores de diploma de mestrado ou doutorado realizados em universidades 

estrangeiras só terão seus cursos considerados para os fins deste Edital se  seus diplomas tiverem 

sido revalidados conforme as regras estabelecidas pelo MEC 

8.1.5 Para receber a pontuação relativa ao título de tempo de serviço, o cadidato deverá comprovar 

através de: atestado original, de Tempo de Serviço, expedido pelo orgão competente quando se tratar de 

ensino particular, público, ou municipal; atestado de tempo de serviço emitido pelo setor de RH quando 

se tratar de tempo de serviço público no município de Entre Rios. 

8.1.6 Documentos comprobatórios de horas de aperfeiçoamento e/ou atualização (certificados de cursos), 
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de no máximo 200 horas, concluídos no período no período de 01/01/2016 à 31/12/2020. 

8.1.7 Para fins de experiência profissional na área de inscrição, será aceito  o tempo de serviço, contados 

por ano trabalhado, no período de 01/01/2016 a 31/12/2020. 

 

 

 

9 DA CLASSIFICAÇÃO 

9.1 Os candidatos habilitados e não habilitados serão classificados na ordem decrescente do total de pontos 

obtidos.  

9.2 A classificação ocorrerá por meio de somatória de pontos de forma não acumulativa, valendo apenas 

uma pontuação por item de grade acima, observando a maior pontuação e obedecendo, conforme item 

7 da Prova de Títulos. 

9.3 Havendo empate na totalidade dos pontos, por cargo, terá preferência o candidato com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n. 

10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso. 

9.4 Persistindo, ainda o empate na classificação com aplicação do item 8.3, o desempate beneficiará o 

candidato que, na ordem a seguir, tenha obtido, sucessivamente: 

9.4.1 Maior pontuação de Títulos; 

9.4.2 Maior pontuação na Análise de Tempo de Exercício do ofício; 

9.4.3 Maior idade, assim considerando dia, mês e ano de nascimento e desconsiderando hora de 

nascimento. 
 

 

10 DOS RECURSOS 

10.1. À publicação do resultado admitir-se-á o pedido de revisão na contagem de pontos, no  prazo de 1 

(um) dia útil após divulgação dos resultados oficialmente. 

 

10.2. O recurso poderá ser apresentado em formato livre e deverá ser protocolado no setor de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal no horário das 07h às 13h. 

 
 

11 DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Prefeito Municipal e o 

Decreto de Homologação será publicado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Entre Rios, no 

Diário Oficial dos Municípios e no Site Oficial do Município de Entre Rios, (www.entrerios.sc.gov.br). 
 

12 DA CONTRATAÇÃO 

12.1 Os candidatos aprovados no presente Processo Seletivo Simplificado, obedecida a classificação 

final, serão convocados para contratação por meio de edital publicado no mural público da Prefeitura 

Municipal de Entre Rios, no Diário Oficial dos Municípios e no Site Oficial do Município de Entre Rios 

www.entrerios.sc.gov.br) e serão lotados na Secretaria Municipal de Educação. 

 

12.2 Serão encaminhados e-mail e contato telefônico para convocação dos candidatos aprovados no 

Processo Seletivo Simplificado, devendo ser observado o item 11 deste edital. 

 

12.3 O candidato será contratado de acordo com a ordem de classificação e da necessidade da Secretaria 

Municipal de Educação, durante o ano letivo de 2021 período de validade deste Processo Seletivo 

Simplificado. 

 

12.4 O candidato convocado deverá comparecer no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis a contar do 

http://www.entrerios.sc.gov.br/
http://www.entrerios.sc.gov.br/
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Edital de Convocação, munido da documentação constante no item 12.5, para assinar o contrato, sob pena 

de sua desídia a ser considerada renúncia ao objeto do certame, à relação jurídica e ao direito de contratar 

com a municipalidade, sendo convocado o próximo classificado da lista. 

 

12.5 Por ocasião da contratação, serão exigidos do candidato classificado os seguintes documentos: 

 

12.6 Carteira de Identidade; 

12.6.1  Título de Eleitor; 

12.6.2  Comprovante de última votação; 

12.6.3  CPF; 

12.6.4  PIS/PASEP; 

12.6.5  Comprovante de escolaridade (original e cópia) – 

12.6.6 Carteira de Trabalho – 1º Página (foto e a qualificação civil); 

12.6.7 Certificado de Alistamento Militar (se for do sexo masculino); 

12.6.8 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

12.6.9 Certidão de Nascimento dos filhos menores e CPF; 

12.6.10 Comprovante de endereço; 

12.6.11 Declaração de que não está vinculado a outro órgão público, como servidor público. 

12.6.12 Declaração de Bens. 

12.6.13 A rescisão do contrato administrativo ocorrerá: 

12.6.14 A pedido do contratado; 

12.6.15 Por afastamento do contratado por mais de 15 (quinze) dias de suas atividades por qualquer motivo, 
exceto da licença maternidade. 

12.6.16  Pela conveniência da administração, a juízo da autoridade que procedeu   a Contratação.  

 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa de 

direito à contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das 

disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Secretaria Municipal 

de Educação, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Processo Seletivo 

Simplificado. 

 

13.2. Não havendo candidatos para preencher a vaga de professor habilitado, ou, em havendo 
haja desistência por este, será chamado para assumir a vaga disponível professor não 

habilitado, cursando Pedagogia a partir do 3° período.  

 

13.3. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor 

 para séries iniciais e educação infantil, é exclusivo para a contratação deste,  o qual será 

admitido em Caráter Temporário/ ACT, vedada a prorrogação. 

 

13.3.1. Todos os classificados ficam cientes que o prazo contratual poderá ser inferior ao 

término do ano letivo; 

 

13.4. A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa de 

direito à contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das 

disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Secretaria Municipal 

de Educação, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Processo Seletivo 

Simplificado. 
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13.5. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor 

 para séries iniciais e educação infantil, é exclusivo para a contratação deste,  o qual será 

admitido em Caráter Temporário/ ACT, vedada a prorrogação. 

 

13.5.1. Todos os classificados ficam cientes que o prazo contratual poderá ser inferior ao 

término do ano letivo; 

13.6. O acompanhamento das publicações de editais, avisos e comunicados relacionados ao 

Processo Seletivo Simplificado é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

13.7. As comunicações feitas por intermédio dos Correios não eximem o candidato da 

responsabilidade de acompanhamento no Diário Oficial do Município na internet e Mural   de 

aviso da Prefeitura Municipal. 

 

13.8. Na desistência, renúncia ou eliminação de algum candidato aprovado dentro do  número 

de vagas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, obedecendo-se a ordem de 

classificação. 

 

13.9. A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa de 

direito à contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das 

disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Secretaria Municipal 

de Educação, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Processo Seletivo 

Simplificado. 

 

13.10. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor 

 para séries iniciais e educação infantil, é exclusivo para a contratação deste,  o qual será 

admitido em Caráter Temporário/ ACT, vedada a prorrogação. 

 

13.10.1. Todos os classificados ficam cientes que o prazo contratual poderá ser inferior 

ao término do ano letivo; 

 

13.11. O acompanhamento das publicações de editais, avisos e comunicados relacionados ao 

Processo Seletivo Simplificado é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

13.12. As comunicações feitas por intermédio dos Correios não eximem o candidato da 

responsabilidade de acompanhamento no Diário Oficial do Município na internet e Mural   de 

aviso da Prefeitura Municipal. 

 

13.13. Na desistência, renúncia ou eliminação de algum candidato aprovado dentro do  número 

de vagas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, obedecendo-se a ordem de 

classificação. 

 

13.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora e Fiscalizadora do 

Processo Seletivo Simplificado, no que couber. 

 

Entre Rios/SC, 20 de setembro de 2021. 

 

 

JOÃO MARIA ROQUE 
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Prefeito Municipal 

 

JAQUELINE MARIA SQUENA 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO 003/2021  

 

 

Nome do Candidato: _____________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________ 

 
 

1. Identificação do Candidato: 

Data de Nascimento: ____/____/____  Local: _____________________________ UF_____ 

Documento de Identidade nº ____________________ Órgão Emissor: ________________  

Estado Civil: (  ) Solteiro  (  ) Casado  (  ) Outro: __________________________________ 

CIC/CPF: _________________ Sexo: M (   )  F (   )  Título de Eleitor: _________________  

ZE/UF ______ Endereço: ________________________________________________________ 

Município/UF: ______________________________  Telefones ( ___) __________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

Grau de Instrução: ______________________________________________________________ 
 

 

 

2. Declaração, Data e Assinatura do Candidato: 

Declaro estar ciente das condições deste Processo Seletivo, submetendo-me às mesmas. 

 

 

_____/_____/______         Assinatura (do candidato): 
___________________________________________ 

 

 

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

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS/SC – PROCESSO SELETIVO Nº 00.../2021 – 
Comprovante de Inscrição nº __________ 

Nome do Candidato: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Doc. de Identidade nº ______________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Inscrição efetuada em ____/____/2021.               ________________________________ 

Responsável pelo Processo de Inscrição                           .                    
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