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EDITAL Nº 003/2014 
DE 13 DE JANEIRO DE 2014  
FIXA A DATA E REGRAS PARA PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATO PARA 
MONITORES DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

POR PRAZO DETERMINADO 
 

CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA, Prefeito Municipal de Tupanciretã – Rio 
Grande do Sul, através da Secretaria Municipal de Educação no uso de suas atribuições 

legais, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal, Lei Municipal 3320/12 e 3269/11, 
conforme autoriza a Lei Municipal nº 3544 de 02/01/2014 TORNA PÚBLICO que realizará 

Processo Seletivo Simplificado que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital 
para contrato de Monitores de Escola de Educação Infantil, por prazo determinado. 

 

Cargo Vagas Habilitação 
para o 
cargo 

Horas 
Semanais 

Vencimentos 
Básicos 

Monitores para 
Educação Infantil 

15 Ensino 
Médio 

40 horas 790,28 

 

1- NORMAS QUE REGEM O PROCESSO SELETIVO: 
1.1 – O presente processo reger-se-á, em todas as suas fases, pelas normas expressas 

nesse Edital e a Lei 3320 de 08/03/2012. 
1.2 A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá em exame de 

habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas escritas objetivas e de 

títulos. 
 
2- DAS INSCRIÇÕES: 

2.1- As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação de 
Tupanciretã/RS, nos dias 14 a 24 de janeiro de 2013, das 8h30m às 11h 30min. 
2.2- Para inscrever-se o candidato deverá nos dias e horários previstos no item 2.1, 

comparecer no local da inscrição munido de: 
a) Original e Xerox da Carteira de Identidade, na forma da lei em vigor; 
b) Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física(CPF), na forma da lei em vigor; 

c) Certificado original e cópia de conclusão do Ensino Médio; 
d) Haver tomado conhecimento das normas do presente processo seletivo; 
e) Para inscrições de portadores de deficiências, apresentar Laudo emitido por Médico 

do Município, para comprovação da deficiência e prova de compatibilidade para o 
exercício do cargo; 

f) A ficha de inscrição deve estar corretamente preenchida em letra de forma, em modelo 
fornecido no ato da inscrição, no qual o candidato declara atender as condições exigidas 
para inscrição no cargo pretendido e submeter-se às normas expressas neste edital, 

sobre as quais posteriormente não poderá alegar desconhecimento. 
2.3- Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscrição, não será 

permitida a sua alteração. 
2.4- É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via 
correio eletrônico. 

2.5- As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a Secretaria do poder discricionário do direito  
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de indeferir a inscrição do processo de seleção, aquele que não preencher o formulário 
de forma completa e correta. 
2.6 – A inscrição terá de ser feita pessoalmente pelo candidato ou por procuração, com 

as firmas das partes (Outorgante e Outorgado) reconhecidas por autenticidade em 
cartório, com poderes específicos. Não serão aceitos pedidos de inscrições por 

correspondência, nem em condicional. 
2.7 – É vedada a inscrição de candidatos que mantiveram contrato temporário 
emergencial nos últimos seis(6) meses com o Município de Tupanciretã para o mesmo 

cargo objeto do presente processo seletivo simplificado, em observância ao disposto no 
parágrafo único do Art.248 da Lei nº 3320/12. 
2.8- Requisitos para participação no Processo Seletivo Simplificado: 

2.8.1- Ser brasileiro nato ou naturalizado. Estar quite, na data da contratação, com as 
obrigações eleitorais, se do sexo masculino também com as militares; 
2.8.2- Possuir aptidão física e mental; 

2.8.3- Ter, na data da contratação, os requisitos exigidos para o preenchimento do 
cargo/função e não ter registrado antecedentes criminais; 
2.8.4- Encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 

2.8.5-Ter idade mínima de 18 anos até a data da seleção; 
2.8.6-Não possuir vínculo ativo no serviço público municipal, estadual ou federal;  
2.8.7-Serão anuladas, sumariamente, as inscrições e todos os atos delas decorrentes, 

se o candidato não comprovar no ato da contratação que satisfaz aos requisitos 
constantes nos subitens 2.8.1 a 2.8.6. 

 

3 – DAS PROVAS: 
Este processo seletivo constará de: 

PROVA ESCRITA OBJETIVA ELIMINATÓRIA E PROVA DE TÍTULOS 
CLASSIFICATORIA para o cargo. 
 3.1- O detalhamento da prova constará no anexo. 

 3.2 – As provas escritas serão desenvolvidas durante 3 horas contadas a partir da 
entrega das provas. 
 

4- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DEMAIS EVENTOS SIGNIFICATIVOS: 
4.1- Os principais eventos: dia, hora, local da Prova Escrita, Divulgação de Resultados, 
Divulgação dos Prazos Recursais da Classificação Final, estão definidos no Calendário 

do Processo Seletivo Simplificado, item 13, parte integrante deste Edital. 
4.2 – O candidato deverá comparecer no local da realização da prova, com a inscrição e 
o documento de identidade válido, de acordo com a legislação em vigor, e caneta 

esferográfica azul ou preta. 
4.3 – Será vedado o acesso ao local da realização da prova ao candidato que se 
apresentar após o horário estabelecido para o início dos trabalhos, ou sem os 

documentos de identificação referidos no item acima. 
       

5- DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS: 
5.1 – Os candidatos deverão apresentar os títulos no ato da inscrição. 
5.2 – Os títulos deverão ser apresentados através de cópia reprográfica juntamente com 

o documento original ou cópia autenticada. 
5.3 – A escolha dos títulos para cada item, observada a quantidade máxima estipulada 
na tabela constante no item 5.10, é de inteira responsabilidade do candidato. À 

Comissão Permanente do Processo Seletivo Simplificado cabe apenas analisar os 
documentos apresentados pelo candidato. 
5.4 – Os candidatos deverão apresentar as cópias dos títulos, acompanhadas de ficha 

preenchida, identificada, sem rasuras ou emendas, e devidamente assinada. 
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5.5 – Se o nome do candidato, nos documentos apresentados na prova de títulos, for 
diferente do nome do candidato que consta na Carteira de Identidade, deverá ser 
anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de Casamento, de Divórcio ou 

de inserção de nome). 
5.6 – Não será valorizada a participação em cursos ou seminários (ou eventos 

similares), anteriores a 2009. 
5.7 – Não serão recebidos títulos fora do prazo, local e horário estabelecido neste Edital 
ou em desacordo com o disposto neste item. 

5.8 – Efetuada a entrega dos títulos, não serão aceitos acréscimos de outros 
documentos. Por ocasião dos recursos, podem ser encaminhados somente documentos 
que sirvam para esclarecer ou, complementar dados de títulos, apresentados no período 

de entrega dos mesmos. 
5.9 – Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos 
títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e comprovada a 

culpa do mesmo, este será excluído do Processo. 
5.10 – Serão considerados os seguintes títulos: 
5.10.1 – Para a função temporária de Monitor de Educação Infantil: 

 

QUANTIDADE MÁXIMA DE 
TÍTULOS ACEITOS POR 

CATEGORIA 

CATEGORIA PONTUAÇÃO 
POR TÍTULO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

02 Cursos ou Seminário/Simpósio ou Encontros 

de, no mínimo, 20 horas relacionados à 
Educação 

0,50 1,00 

02 Cursos ou Seminário/Simpósio ou Encontros 

de, no mínimo, 40 horas relacionados à 
Educação 

1,50 3,00 

02 Cursos ou Seminário/Simpósio ou Encontros 

de, no mínimo, 20 horas relacionados à 
Educação Infantil 

1,50 3,0 

02 Cursos ou Seminário/Simpósio ou Encontros 
de, no mínimo, 40 horas relacionados à 
Educação Infantil 

3,00 6,00 

01 Diploma de Habilitação Magistério/Normal 7,00 7,00 

01 Certificado ou Atestado de Conclusão de 
Graduação Específica em Pedagogia 

10,00 10,00 

TOTAL - - 30,00 

 
6 – DA CORREÇÃO E ANÁLISE DOS TÍTULOS: 

6.1 – Ultimada a identificação dos candidatos, a totalização dos pontos, o resultado 
preliminar será publicado no mural oficial da Prefeitura Municipal abrindo-se o prazo para 

os candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste edital. 
6.2 – Não serão pontuados os títulos necessários à habilitação exigida. 
6.3 - A análise dos títulos será feita, somente, dos candidatos que obtiverem a 

aprovação na prova escrita. 
 
7 – RECURSOS: 

7.1 – Da classificação preliminar dos candidatos cabe recurso endereçado à Comissão, 
uma única vez, no prazo comum de um dia, sendo este o primeiro dia útil subseqüente 
ao da publicação do resultado. 

7.1.1 – O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do 
pedido recursal. 
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7.1.2 – Será possibilitada contagem de pontos na prova de títulos na presença da 
Comissão, permitindo-se anotações. 
7.1.3 – Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do 

candidato passará a constar no rol de selecionados. 
 

8 – CRITÉRIOS PARA DESEMPATE: 
8.1 – Verificando-se a ocorrência de empate em relação aos pontos apurados por dois 
ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o 

candidato que: 
8.1.1 – Apresentar idade mais avançada; 
8.1.2 – Tiver obtido a maior nota nos títulos; 

8.1.3 – Sorteio em ato público. 
8.2 – O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na 
presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, correio 

eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 
 
9 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO: 
9.1 – Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, 
a Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para 

homologação. 
9.2 – Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos 
candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo 

Seletivo Simplificado, que será de 12(doze) meses. 
 

10 – CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: 
10.1 – Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a 
contratação pelo Prefeito, será convocado o primeiro colocado para, no prazo de 

02(dois) dias, prorrogável uma única vez, a critério da Secretaria Municipal de Educação, 
comprovar o atendimento das seguintes condições: 
a) Estar devidamente aprovado no processo seletivo e classificado dentro das vagas 

estabelecidas neste Edital; 
b) Ter nacionalidade brasileira; 
c) Ter no mínimo 18(dezoito) anos completos na data da posse; 

d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do 
sexo masculino); 
e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

f) Possuir habilitação para a função pretendida, conforme o disposto do cargo, na data 
da posse; 
g) Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, 

emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do 
inciso XVI e 10º do Art.37 da Constituição Federal. 

10.2 – A convocação do candidato classificado ocorrerá mediante publicação no átrio e 
no site da Prefeitura Municipal de Tupanciretã. 
10.3 – Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento 

das condições exigidas para a contratação serão convocados os demais classificados, 
observando-se a ordem cronológica crescente. 
10.4 – No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a 

rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, 
os candidatos classificados sendo observada a ordem classificatória. 
 

 
 



 

Prefeitura de Tupanciretã 

Secretaria da Administração  

. Rua Exp. João Moreira Alberto, 181. Centro - Tupanciretã/RS – Fone: 55 3272 7500 
www.tupancireta.rs.gov.br E-mail: gabinete@tupancireta.rs.gov .br 

 

 

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11.1 – O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão 
composta por três servidores, designados através da Portaria Nº 20.429 de 06/01/14. 

11.2 – O Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado no painel 
de Publicações do Município. 

11.3 – Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 
classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final.  
 

11.4 – Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 
endereços. 
11.5 – Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, 

poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no Edital, conforme 
dispuser a legislação local. 
11.6 – Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 

designada. 
11.7 – As publicações sobre o processamento deste Processo Seletivo Simplificado, dar-
se-ão nas datas previstas no item 13 do presente Edital. 

11.8 – O candidato, no momento da inscrição, deve ter conhecimento das presentes 
instruções, e a inscrição significa o aceite das condições do processo, tais como se 
acham estabelecidas. 

11.9 – A Secretaria Municipal de Educação se reserva o direito de designar o candidato 
nos seus serviços de acordo com suas conveniências e necessidades. 
11.10 – A divulgação, total ou parcial, de Editais, Avisos ou outros atos processuais do 

Processo Seletivo Simplificado, far-se-á através de publicação na Imprensa e no mural 
de publicações oficiais da Prefeitura Municipal. 

11.11 – Para os candidatos portadores de deficiências físicas que buscarem inscrição, a 
mesma dar-se á nos termos da legislação pertinente. 
11.12 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos 

os atos, editais e comunicados referentes a este processo, seja em órgão de imprensa 
ou no mural de publicações oficiais da Prefeitura Municipal. 
11.13 – É responsabilidade do candidato preencher os dados de identificação na grade 

de respostas, de acordo com os dados da ficha de inscrição, onde não serão permitidas 
rasuras. 
 

12 – CONDIÇÕES DE TRABALHO: Período normal de 40 horas semanais. 
 
13 – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: 

DATA EVENTOS SIGNIFICATIVOS 

13/01/14 Publicação do edital 

14/01/14 a 22/01/14 Período de inscrições 

23/01/14 Homologação e divulgação das inscrições 

24/01/14 Prova escrita – das 19h às 22h, devendo o candidato comparecer com 

meia hora de antecedência do início da mesma. A prova acontecerá no 
EMEF Frei Galvão. 

28/01/14 Resultado das provas de título e escrita 

29/01/14 Recursos das provas de título e escrita 

30/01/14 Homologação e divulgação dos resultados 

 
14 – ANEXO I: 
14.1 – Este Processo Seletivo Simplificado constará de Prova Escrita Eliminatória 

compreendendo questões de Língua Portuguesa, Estrutura e Funcionamento do Ensino 
e de Prova de Títulos Classificatória. A prova escrita será elaborada com base nas  
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atribuições do cargo, previstas em lei, e nas definições abaixo, obedecidos os requisitos 
constantes neste anexo. 
14.2 – PROVA ESCRITA ELIMINATÓRIA: 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Interpretação e Compreensão de textos 

 Acentuação Gráfica 

 Crase 

 Ortografia 

 Funções de Linguagem 

 Emprego das classes de palavras 

 Emprego dos Tempos e Modos Verbais 

 Concordância Verbal e nominal 

 Regência Nominal e Verbal 

 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO 

 Constituição da República Federativa do Brasil – artigo 205 a 214; 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96 e suas alterações; 

 Estatuto da criança e do adolescente – ECA – Lei Federal nº 8069/90; 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 

 Regime Jurídico do Município – Lei 3320 de 08/03/2012; 

 Atribuições do cargo de monitor. 

 

14.3 – PONTUAÇÃO 
14.3.1 – A Prova Escrita Objetiva Eliminatória valerá 70 pontos, sendo 10 questões de 
Português e 15 questões de Estrutura e Funcionamento do Ensino. Todas as questões 

terão o valor de 2,8 pontos. 
14.3.2 – A correção das provas será pela grade de respostas preenchida pelo candidato 
no dia da prova. 

14.3.3 – Para ser considerado aprovado o candidato deverá obter na prova escrita 
objetiva eliminatória a pontuação superior a 50%(cinquenta por cento) do valor da prova. 
14.3.4 – Prova de Títulos valerá 30 pontos. 

 
15 – DOCUMENOS NECESSÁRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DO CONTRATO: 

        O candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado deverá apresentar a 
seguinte documentação: 
- Uma foto 3x4 

- Identidade 
- CPF e comprovante de regularidade 
- Carteira de Trabalho 

- Cartão de inscrição no PIS/PASEP´ 
- Título de Eleitor e comprovante de votação nas últimas eleições 
- Certificado de conclusão do Ensino Médio 

- Certidão de nascimento ou casamento 
- Certidão de nascimento dos filhos 
- Carteira de vacinação dos filhos menores de cinco anos 

- Atestado de Saúde Ocupacional 
- Comprovante de residência (água, luz, telefone, etc) 
- Certificado de Reservista 

- Número da Conta titular do Banrisul/agência 
- Declaração de bens(dentro de um envelope lacrado) 

- Certidão Regional para Fins Gerais Cível e Criminal. 
Todos os documentos deverão ser xerocados, com exceção do atestado de saúde. 
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16 – DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE 
MONITOR: 
* Cuidar e educar crianças de 0 a 6 anos nas Escolas Municipais de Educação Infantil, 

orientando e auxiliando-as no seu processo de desenvolvimento. 
* Garantir a segurança das crianças na instituição, observando a saúde e o bem estar, 

prestando os primeiros socorros, quando necessário. 

 Executar trabalhos rotineiros, tais como: vestir, mudar, alimentar e brincar com as 

crianças. 

 Banhar as crianças e cuidar de sua higiene em geral. 

 Auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama, adequando o ambiente às 

necessidades das crianças. 

 Preparar alimentos e mamadeiras, servindo-os sempre que necessário, de acordo 

com as especificidades dos grupos etários. 

 Cuidar e conservar os instrumentos, brinquedos e utensílios. 

 Promover horários de repouso, de acordo com as necessidades individuais e de 

cada faixa etária. 

 Respeitar as etapas do desenvolvimento infantil. 

 Promover e auxiliar atividades lúdicas pedagógicas, proporcionando aprendizagens 
significativas para as crianças. 

 Levar ao conhecimento da direção qualquer incidente, dificuldade ou assuntos 

relevantes ocorridos, comunicando também aos professores e posteriormente aos 
pais. 

 Auxiliar na manutenção da disciplina. 

 Conhecer, seguir e aplicar propostas pedagógicas da escola. 

 Participar das reuniões pedagógicas e administrativas, reuniões dos pais, encontros 

de formação, seminários e outros, promovidos pela Escola e pela Secretaria 
Municipal de Educação, mesmo que ocorra em horário extraclasse. 

 Cumprir com o horário de acordo com as necessidades da escola. 

 Participar ativamente de atividades extraclasse e do processo de integração da 

escola, família, comunidade. 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino. 

 Executar tarefas afins. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ, RIO GRANDE DO 
SUL, aos 13 dias do mês de janeiro de 2014. 

 
 
 

________________________________ 
Carlos Augusto Brum de Souza 

Prefeito Municipal 


