Prefeitura Municipal de Una
Sexta-feira • 10 de Junho de 2022 • Ano XVII • Nº 3832
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Editais ............................................................................................................................. 02 a 22
Termos Aditivos .............................................................................................................. 23 a 26

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Tiago Birschner / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Pça Dr. Manoel Pereira de Almeida,14 Centro Una - Ba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODYXQZNFNDEYRKVERTAWRU

Sexta-feira
10 de Junho de 2022
2 - Ano XVII - Nº 3832

Una

Editais

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
Edital de Processo Seletivo PMU / FMEU 001/2022

OBJETO RESUMIDO:
ESTABELECE NORMAS PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE DESIGNAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PESSOAL, COM CADASTRO DE RESERVA, PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES
ESPECÍFICAS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E, AINDA, SEGUINDO AS
DIRETRIZES DA LEI MUNICIPAL Nº 775, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 968
DE 15 DE MARÇO DE 2018, LEI MUNICIPAL 474 DE 21 DE OUTUBRO DE 1993, LEI MUNICIPAL
813 DE 29 DE JUNHO DE 2010, LEI FEDERAL 9394/96, ARTIGO 37, INCISO IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OUTRAS LEIS CORRELATAS.
Secretaria Interessada: Secretaria Municipal de Educação.

Prefeitura Municipal de Una
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 – Centro – CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000.

Retirada dos Editais:
www.una.ba.gov.br

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
DATA: 14 e 15/06/2022

REGÊNCIA LEGAL:
Lei Municipal 474 de 21 de outubro de 1993, Lei Municipal 813 de 29 de junho de 2010, artigo 37,
inciso IX, da Constituição Federal.
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EDITAL N.º 002/2022
TEMPORÁRIA.

–

PROCESSO

SELETIVO

SIMPLIFICADO

DE

CONTRATAÇÃO

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL,
COM CADASTRO DE RESERVA, PARA
ATUAÇÃO NAS AÇÕES ESPECÍFICAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E,
AINDA, SEGUINDO AS DIRETRIZES DA LEI
MUNICIPAL Nº 775, DE 23 DE DEZEMBRO DE
2008, LEI MUNICIPAL Nº 968 DE 15 DE MARÇO
DE 2018, LEI MUNICIPAL 474 DE 21 DE
OUTUBRO DE 1993, LEI MUNICIPAL 813 DE 29
DE JUNHO DE 2010, LEI FEDERAL 9394/96,
ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E OUTRAS LEIS CORRELATAS.

O MUNICÍPIO DE UNA POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMEU,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 30.020.830/0001-41,
com sede na Rua Agenor Miranda, n.70, Centro, Una/BA, através da Comissão Permanente
do Processo Seletivo Simplificado, legitimamente nomeada através da Portaria FMEU nº.
30, de 16 de março de 2021, torna público EDITAL que estabelece normas para seleção,
contratação, em regime de designação temporária de pessoal, com cadastro de reserva,
para atuação nas ações específicas da Secretaria Municipal de Educação, e, ainda, seguindo
as diretrizes da Lei Municipal nº 775, de 23 de dezembro de 2008, Lei Municipal nº 968 de
15 de março de 2018, Lei Municipal 474 de 21 de outubro de 1993, Lei Municipal 813 de 29
de junho de 2010, Lei Federal 9394/96, artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e outras
leis correlatas.
CONSIDERANDO que os referidos contratos temporários não ocuparão vagas reais, cuja
necessidade é permanente, mas apenas as vagas surgidas em razão da vacância
temporária decorrentes de eventos como licença maternidade, afastamentos decorrentes de
processos administrativos ou judiciais, necessidades prementes decorrentes de fatos
supervenientes e imprevisíveis e provimento de cargos comissionados e vagas em escolas
conveniadas, bem como necessidade temporária de professor para as escolas de difícil
acesso, auxiliares na educação especial, na monitoria de classes e outros profissionais, em
razão da ausência de candidatos aprovados em concurso público para tais cargos e diante
da impossibilidade de solução de continuidade para um serviço público essencial.
CONSIDERANDO a base legal que o município de Una tem empregado e envidado
esforços na realização das atividades educacionais previstas para o cumprimento no
calendário escolar, excepcionalmente adequado às estratégias de prevenção a
disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), bem assim, a necessidade de substituição
de possíveis vacâncias;
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CONSIDERANDO As diversas atividades do Poder Público Municipal no atendimento as
ações de cumprimento do calendário escolar do ano de 2022.
CONSIDERANDO O termino de vigencia do Processo Seletivo do Edital 002/2018, bem
como a necessidade de manter as atividades escolares em curso do ano letivo de 2022.
CONSIDERANDO O efetivo controle das finanças públicas em um preocupante cenário de
pandemia da COVID-19 que traz consigo um veemente conjunto de incertezas no campo
econômico e da estabilidade administrativa, a realização do pertinente Processo Seletivo
Simplificado é medida que se impõe para que haja a continuidade do serviço público na
forma do regulamento deste edital.

1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Os contratos temporários decorrentes deste processo seletivo serão válidos pelo prazo de
dois anos podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de sua assinatura.
O processo seletivo de que trata o presente Edital será realizado através de Avaliação
Curricular, de cunho classificatório e eliminatório, a cargo da Secretaria da Educação, por
meio da Comissão Permanente de Processo Seletivo Simplificado.
Para divulgação dos atos advindos da execução deste processo seletivo, serão utilizados o
Diário Oficial do Município de Una no endereço eletrônico www.una.ba.gov.br.
2.

DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

PERÍODO
2.1.1. Das 8:00h às 14:00h do dia 14/06/2022 A 15/06/2022.
FORMA
As inscrições serão realizadas na SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNA,
localizada na Rua Agenor Miranda, 70, Centro, nesta cidade, no horário de 8:00h às 14:00h,
através do preenchimento do formulário constante do Anexo I deste Edital, acompanhado do
respectivo currículo e da cópia dos documentos comprobatórios, com a cópia da
documentação em ordem conforme a ficha de inscrição e, no que se refere ao currículo, a
cópia da documentação comprobatória seguindo a ordem seqüencial contida no currículo.

3.

DAS INCRIÇÕES

O candidato é o único responsável pelos dados apresentados em sua ficha de
inscrição, bem como pelo seu correto preenchimento.
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Verificada, ainda que em momento posterior, a ausência dos documentos constantes no item
anterior, implicará no indeferimento da inscrição.
Verificada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos falsos e/ou de inscrição que
não atenda a todos os requisitos do presente Edital, será o candidato automaticamente
eliminado da seleção, podendo o mesmo ser responsabilizados pelos crimes previstos no
artigo 304 do CP, pelo crime previsto.
A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância, por
parte do candidato, com todas as condições, normas e exigências constantes no presente
edital, das quais não poderá alegar desconhecimento em momento algum.
As inscrições ao Processo Seletivo Simplificado serão gratuitas, sendo que os gastos com
cópias ou outros atos ligados à providência dos documentos exigidos serão a cargo único e
exclusivo do candidato, sem qualquer direito de reparação ou ressarcimento.
A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as
penas da lei, declarar esta condição em campo específico da Ficha de Inscrição;
O candidato só poderá se inscrever a um único cargo ou função no presente edital, no caso
de mais de uma inscrição, fica valendo a última inscrição efetuada conforme número da
ficha de inscrição.
O prazo para interposição de recurso e/ou qualquer impugnação devidamente motivada, por
quaisquer interessados ou qualquer pessoa do povo, será preclusivo e ocorrerá até 48h
(quarenta e oito) horas após a sua publicação, na Secretaria da Educação do Município
localizada na Rua Agenor Miranda, 70, Centro, nesta cidade, à Presidente da Comissão
Permanente do Processo Seletivo Simplificado;
O candidato que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no ato da inscrição será
eliminado;
É de inteira responsabilidade do candidato a conferência e entrega completa da
documentação;
As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato;
O recebimento da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo,
quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste
Edital;
É condição essencial para inscrever-se neste processo seletivo simplificado o conhecimento
e aceitação das instruções e normas contidas neste edital;
Ao encaminhar a ficha de inscrição o candidato declara que conhece e concorda plena e
integralmente com os termos deste Edital e legislação vigente;
O Poder Público Municipal não se responsabilizará por solicitação de inscrição com
preenchimento da ficha de inscrição, do currículo e demais cópias de documentos que
estejam ilegíveis sendo, o candidato desclassificado.
O candidato poderá valer-se de legítimo procurador, devidamente constituído na forma da
lei, desde que seja encaminhada cópia da procuração devidamente anexada a ficha de
inscrição;
Os envelopes deverão ser entregues no ato da inscrição devidamente lacrados;
Não será admitida a inscrição de candidatos que foram excluído em Processo (s) Seletivo(s)
anterior (es) por fraude ao certame público nos últimos 5 (cinco) anos contados da
publicação deste edital.
4.
DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS
PRÉ- REQUISITOS.
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a) Currículo Vitae, com demonstração de experiência e títulos devidamente comprovados na
área de opção de escolha do cargo;
b) Ficha de Inscrição (Anexo I), preenchida e assinada;
c) CPF e documento de identificação com foto;
d) Em caso de pessoas do sexo masculino, comprovação de quitação com as obrigações
militares;
e) Título de eleitor;
f) Comprovante de residência;
g) Documentações outras informadas na ficha de inscrição ou no Currículo Vitae;
h) Preencher os requisitos específicos do cargo pleiteado, descritos no Anexo II deste Edital.
i) Certificado de Regularidade ou declaração equivalente do Conselho Profissional em que é
habilitado, conforme função pleiteada;
j) Estando o candidato em processo de renovação da carteira profissional no respectivo
Conselho Profissional, deverá entregar o protocolo de renovação de cédula profissional,
além da certidão “nada consta” do Conselho ao qual encontra-se vinculado.
Deve acompanhar a Ficha de Inscrição e Currículo Vitae:

a) A apresentação, no ato da inscrição, dos documentos exigidos como pré-requisito é
OBRIGATÓRIA;
b) Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos documentos de comprovação
do (s) pré-requisito (s);
c) Cópia da Carteira de Habilitação profissional, compatível com a função pleiteada;
d) Cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) ou Declaração do Setor
competente que comprove a experiência na função específica pleiteada, detalhando o
período do labor;
e) Cópia do Certificado de conclusão do(s) curso(s) exigido como requisito(s) básico(s) para
a função pleiteada, constantes no presente edital;
f) Cópia do Diploma, Certificado de conclusão de curso, para nível compatível com a função
pleiteada;
g) Cópia do Diploma, histórico escolar ou declaração de escolaridade, para nível
fundamental, médio ou superior compatível com a função pleiteada;
h) Cópia do documento de identificação com foto e cópia do CPF e comprovante de
residência;
i) Cópia dos Certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional com carga
horária mínima de 40, 100 ou 120 horas de acordo com as exigências e requisitos do cargo
correspondente e cópia dos certificados de especialização stricto e lato sensu;
j) Cópia dos Certificados de cursos de atualização e extensões;
k) Em obediencia ao Art. 27 da Lei Municipal Nº 775/2008 serão eliminados os candidatos
inscritos para o cargo de Professor das Escolas de Difícil acesso, que já exercem na data da
inscrição a carga horária superior a 20 (vinte) horas semanais.
l) Estar em dia com as obrigações militares, sendo o candidato do sexo masculino;
m) O Currículo e a ficha de inscrição deverão estar devidamente preenchidos e devem ser
entregues em um único envelope, no ato da inscrição, juntamente com a cópia da
documentação comprobatória. O candidato deverá estar portando o documento de
identificação pessoal;
5.

REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem foi deferida a igualdade
nas condições previstas no §1º, do artigo12, da Constituição Federal;
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b) Ter, na data da assunção do exercício, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) Possuir a escolaridade e requisitos básicos exigidos para o cargo;
d) Não se enquadrar nas vedações contidas no inciso XVI, XVII e §º10 do art.37 da
Constituição Federal de1988;
e) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
f) Estar em dia com as obrigações militares, sendo o candidato do sexo masculino;
g) Não ter sido demitido por justa causa do serviço público e/ou não ter contrato temporário
rescindido com órgãos públicos por falta disciplinar ou outro motivo considerado grave ao
desempenho de sua profissão;
h) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício do emprego público;
i) Possuir inscrição no Conselho Profissional em que é habilitado, conforme função
pleiteada;
j) Estando o candidato em processo de renovação da carteira profissional no respectivo
Conselho Profissional, deverá anexar protocolo de renovação de cédula profissional, além
da certidão “nada consta” do Conselho ao qual se encontra vinculado.
k) Em obediencia ao Art. 27 da Lei Municipal Nº 775/2008 e demais vedações legais, não
serão contratados os candidatos inscritos para o cargo de Professor das Escolas de Difícil
acesso, que já exercem na data da inscrição a carga horária superior a 20 (vinte) horas
semanais.
6.
DAS FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES, JORNADA DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO,
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EXIGIDA, QUANTIDADES DE VAGAS.
As funções, atribuições, jornada de trabalho, remuneração, formação, experiência exigida,
quantidades de vagas, estão descritos no ANEXO II deste Edital objeto deste Processo
Seletivo Simplificado que serão distribuídos conforme necessidade da Secretaria Municipal
de Educação;
Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente processo
seletivo, para as vagas cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, sendo
reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, de acordo com o
artigo 37, Inciso VIII, da CF/88. Será exigido no ato da contratação o Laudo Médico
atestando claramente a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID.
7.

DAS ETAPAS DO PROCESSO:

O processo de seleção compreende: inscrição, análise dos documentos e avaliação,
classificação, publicação do resultado, apreciação dos recursos, resultado final, convocação,
contratação e assunção das funções, nos termos do presente Edital;
Na análise dos documentos e avaliação dos candidatos, serão considerados os seguintes
itens para efeito de pontuação:
Experiência apurada pelo tempo de exercício profissional na função pleiteada;
Qualificação profissional por meio de apresentação de títulos ou declarações emitidas por
órgãos oficiais;
Nível de escolaridade, nos cargos específicos conforme Anexo II deste Edital.
A pontuação dos candidatos seguirá os critérios estabelecidos no Anexo III deste Edital;
A inexatidão das informações prestadas pelo candidato, a irregularidade de documentos ou
possíveis falsificações, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato,
anulando-se todos os atos;
Caberá à Comissão Permanente do Processo Seletivo promover a ampla divulgação das
etapas através do site: www.una.ba.gov.br.
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8.

DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

A avaliação para efeito da classificação dos candidatos inscritos abrangerá as categorias
expressas no Anexo III e os pontos apurados em cada categoria serão somados utilizando
uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos como resultado final do candidato, conforme segue
discriminado no Anexo III;
A Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço, expedida pelo órgão competente, deve
acompanhar o cargo e/ou a função, constando dia, mês e ano referente ao período de início
e término do tempo trabalhado. A declaração de tempo de serviço deverá ser expedida por
órgão oficial;
Para a contagem de tempo de serviço considerar-se-á a data limite de 31 (trinta e um) de
maio de 2022;
A comprovação de cursos, específico da área de inscrição do candidato dar-se-á mediante a
apresentação de certificado de conclusão de curso ou declaração emitida por órgão oficial;
Cada certificado só poderá ser apresentado uma única vez. Não serão atribuídos pontos aos
certificados excedentes em cada classificação.
O período do estágio não será contado como tempo de experiência profissional na área de
atuação.
9.

DOS RECURSOS:

Divulgado o resultado, o candidato que se sentir prejudicado terá 2 (dois) dias contados da
data da publicação para apresentar recurso, conforme cronograma. A interposição dos
recursos não impede o regular andamento do cronograma do Processo Seletivo
Simplificado;
Caso haja procedência de recurso interposto, poderá eventualmente, ocorrer a alteração da
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou até
mesmo, sua desclassificação;
Não serão apreciados os recursos que forem apresentados em desacordo com as
especificações contidas neste Edital fora do prazo estabelecido, sem fundamentação lógica
e consistente, com argumentação idêntica a outros recursos, cujo teor desrespeite ou se
manifeste de maneira ofensiva à Comissão ou qualquer agente público.
Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso e demais recursos
não mais previstos neste Edital;
A Comissão Permanente do Processo Seletivo Simplificado constitui última instância para
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos
adicionais;
A apresentação de recurso deverá ser feito em formulário disponível neste Edital, conforme
cronograma;
Após análise dos recursos será publicado no site www.una.ba.gov.br a classificação
definitiva contra a qual não caberá mais recurso.
10.

DO RESULTADO FINAL:

Após a análise dos recursos será feita a publicação do resultado e classificação final dos nomes
dos candidatos, no endereço eletrônico da Prefeitura: www.una.ba.gov.br;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODYXQZNFNDEYRKVERTAWRU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
10 de Junho de 2022
9 - Ano XVII - Nº 3832

Una

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
Edital de Processo Seletivo PMU / FMEU 001/2022

Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente da pontuação,
obedecendo a classificação para eventuais convocações do cadastro de reserva;
11.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

O critério de desempate no presente edital obedecerá, o disposto no parágrafo único do Art.
27 da Lei Federal nº 10.741/2003, qual seja, a maior idade;
Permanecendo, o critério de desempate será a maior experiência profissional na área de
atuação.
12.

DA CONVOCAÇÃO

Após a publicação do resultado final, a Secretaria Municipal de Educação, através do Setor
de Recursos Humanos, procederá à chamada e lotação dos classificados nos cargos
constantes no Anexo II conforme interesse da administração pública, reservando à
Administração a utilização de forma adicional que entenda conveniente;
Após a chamada inicial, não atendendo a necessidade da municipalidade, haverá
continuidade do procedimento de chamada em rigorosa ordem de classificação para
suprimento de vagas remanescentes e das que surgirem no decorrer da vigência do
presente Edital, em razão da formação do cadastro de reserva conforme ordem de
classificação aplicável a este Processo, tão logo exauridas as vagas reais, consoante
necessidade do interesse público.
13.

DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

13.1 Cabe à Secretaria Municipal de Educação, através do Setor de Recursos Humanos,
adotar as providências cabíveis ao processamento da folha para fins de pagamento dos
admitidos temporariamente, depois da devida formalização dos contratos.
13.2 No ato da contratação o candidato deverá entregar:
a) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF;
b) Cópia do comprovante de residência;
c) Cópia do PIS/PASEP;
d) Certificado de reservista (caso de aprovado ser do sexo masculino);
e)02 (duas) foto 3x4 recente;
f) Certidão de Antecedentes Criminais negativa da justiça federal e estadual;
g) Cópia da certidão de casamento ou nascimento;
h) Comprovante de escolaridade equivalente a função pleiteada;
i) Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
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j) Certificado de Regularidade ou declaração equivalente do Conselho Profissional em que
é habilitado, conforme função pleiteada;
13.3. Estando o candidato em processo de renovação da carteira profissional no respectivo
Conselho Profissional, deverá entregar o protocolo de renovação de cédula profissional,
além da certidão “nada consta” do Conselho ao qual se encontra vinculado.

14.

DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A validade deste Processo Seletivo Simplificado será de dois anos, prorrogáveis por igual
período, na forma da Lei Municipal vigente.
15.

DO CRONOGRAMA COM AS DATAS PREVISTAS
ATIVIDADE
Publicação do Edital de Abertura
Período de Inscrições

DATA PREVISTA
10/06/2022
14 e 15/06/2022

Publicação Preliminar das Inscrições
Homologadas
Prazo para interposição de recurso contra a
Homologação Preliminar de Inscrições
Divulgação do Resultado Preliminar

22/06/2022

Prazo para interposição de recurso contra o
resultado preliminar
Divulgação da Classificação e do Resultado
final

16.

23 e 24/06/2022
28/06/2022
29 e 30/06/2022
01/07/2022

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

O candidato não receberá nenhuma convocação, via correio, sendo de responsabilidade do
mesmo acompanhar, pelo site da Prefeitura Municipal de Una as publicações de todos os
Editais ou Comunicados, que serão divulgados pela Comissão Permanente do Processo
Seletivo Simplificado, na forma do direito constitucional;
Os candidatos por ordem decrescente poderão ser aproveitados em vagas que vierem a
surgir (CADASTRO RESERVA), respeitada sempre a ordem de classificação;
Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente processo
seletivo, para as vagas, sendo reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas
oferecidas, de acordo com o artigo 37, Inciso VIII, da CF/88 desde que atenda as exigências
legais;
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente do Processo Seletivo
Simplificado;
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A classificação no processo seletivo não assegura ao candidato a contratação automática
pela Administração Pública, mas apenas a expectativa de contratação, seguindo a ordem
classificatória, ficando esse ato condicionado à observância das disposições legais
pertinentes, e, sobretudo, ao interesse, juízo e conveniência da Administração Pública;
O candidato classificado que no ato da chamada se encontrar de licença maternidade,
somente assumirá após o término da licença, considerando a conveniência da
Administração Pública;
Neste edital, o período de estágio não será contado como experiência profissional.
O contratado que assumir uma lotação e desistir terá sua contratação cessada;
O candidato empossado poderá executar outras tarefas inerentes às suas atribuições
profissionais do cargo ou relativas à formação/experiência específica, conforme normas do
município.

Una/Bahia, 10 de junho de 2022.

ANA FRANCISCA ALMEIDA SANTOS
Presidente da Comissão

RITA DE CASSIA SANTOS OLIVEIRA
Secretária

GILVAN REIS SANTOS
Membro
JOSÉ AUGUSTO CONCEIÇÃO AQUINO
Membro

CLAUDEMIR SANTOS DA SILVA
Membro

LEANDRO TRINDADE DOS SANTOS
Membro
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ADMISSÃO DE PESSOAL, MEDIANTE CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA, COM FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME

Nº DE INSCRIÇÃO

NACIONALIDADE

NATURALIDADE

RG

ORGÃO EMISSOR/UF

DATA DE NASCIMENTO
DATA DE EMISSÃO
/
/

CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL
CIDADE

CEP

TELEFONE RESIDENCIAL

CELULAR

E-MAIL

BANCO

Nº AGÊNCIA

CONTA CORRENTE

DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA
Nível de Ensino:
( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino Superior Completo

( ) Ensino Médio Incompleto

( ) Ensino Médio Completo

( ) Ensino Superior incompleto

OPÇÃO DE CARGO:
( ) PROFESSOR - ESCOLAS DE DIFÍCIL ACESSO.
( ) FISIOTERAPEUTA
( ) PSICÓLOGO
( ) TERAPEUTA OCUPACIONAL
( ) AUXILIAR DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
( ) AUXILIAR DE CLASSE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
( ) MONITOR DE CLASSE
( ) INTERPRETE DE LIBRAS
( ) VIGIA ESCOLAR
PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS ESPECIAIS ( ) SIM ( ) NÃO QUAIS:
Declaro estar ciente das condições do presente processo de seleção simplificada e sua base legal, bem como dos termos de contrato. Declaro, também, sob as
penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas.

ASSINATURA DO CANDIDATO (A)
DATA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VIA DO CANDIDATO
FICHA DE INSCRIÇÃO
Prefeitura Municipal de Una - Secretaria Municipal de Educação
NOME

Nº DE INSCRIÇÃO

Nível de Ensino:
( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino Superior Completo

( ) Ensino Médio Incompleto

( ) Ensino Médio Completo

( ) Ensino Superior incompleto

OPÇÃO DE CARGO:
( ) PROFESSOR - ESCOLAS DE DIFÍCIL ACESSO.
( ) FISIOTERAPEUTA
( ) PSICÓLOGO
( ) TERAPEUTA OCUPACIONAL
( ) AUXILIAR DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
( ) AUXILIAR DE CLASSE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
( ) MONITOR DE CLASSE
( ) INTERPRETE DE LIBRAS
( ) VIGIA ESCOLAR

PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS ESPECIAIS ( ) SIM ( ) NÃO QUAIS:
DATA
/

/
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ANEXO II
DESCRITIVO DE FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES, JORNADA DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EXIGIDA, QUANTIDADES DE VAGAS.

CARGO
FUNÇÃO

/

Professor - Escolas
de difícil acesso.

JORNADA
DE
TRABALHO

ATRIBUIÇÕES
Manter eficiência do ensino na área específica de sua
atuação;

REMUNERAÇÃO

FORMAÇÃO
EXIGIDA

E

EXPERIÊNCIA

20h
(vinte)
horas semanais.

R$
1.922,81
(Hum mil novecentos e
vinte e dois reais e
oitenta e um centavos)

Formação em Magistério do Ensino Médio,
Pedagogia, Normal Superior ou Licenciaturas afins
em nível superior e experiencia de atuação na
função.

40h
(quarenta)
horas semanais).

R$ 1212,00 (hum
mil du zentos e doze
reais)

Ensino
médio
completo
e
experiência
comprovada na função de auxiliar de classe na
educação especial.

40h
(quarenta)
horas semanais.

R$ 1212,00 (hum
mil du zentos e doze
reais)

Ensino fundamental
experiência na área.

Realizar regularmente o momento de planejamento,
elaborando seu plano de aula de forma a estabelecer
uma rotina adequada para a faixa etária e nível de
aprendizagem do seu aluno;

QUANTIDADES
VAGAS
Cadastro de reserva

Efetivar um trabalho dentro das modalidades
organizativas necessárias ao desenvolvimento da
aprendizagem;
Ter uma postura lúdica em sala de aula, levando em
consideração a etapa do desenvolvimento do educando
com o qual está trabalhando;
Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido,
cumprindo o número de dias letivos fixados pela
Unidade de Ensino, fazendo os devidos registros no
diário de classe;
Cumprir as disposições regimentais referente à avaliação
da aprendizagem;
Planejar e executar o trabalho docente, em consonância
com o plano curricular da escola;
Selecionar e organizar formas de situações de
experiências no âmbito da área de atuação;
Utilizar formas de avaliação, condizentes com os
referências teóricas curricular; realizar sua ação
cooperativamente no âmbito escolar;
Participar de reuniões, conselho de classe, atividades
cívicas e outras;
Participar das formações continuadas;
Atender a solicitações da direção da escola referentes à
sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar;
Participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino;
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer
estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além
de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional e horário de trabalho pedagógico, de acordo
com o horário estabelecido;
Colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e a comunidade;
assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da
consciência política do educando;
exercer a docência, fundamentando sua atuação na área
de conhecimento;
Conscientizar os alunos sobre atitudes de cidadania em
respeito ao próximo;
Executar outras atividades correlatas a função.
Ministrar aulas voltadas às questões da área;
Executar as demais atividades pertinentes a área de
atuação a critério do superior imediato.
Auxiliar
de
classe
da
Educação Especial –
para as escolas de
difícil acesso.

Tomar conhecimento do planejamento e
procedimentos
metodológicos
diferenciados para a modalidade de ensino
realizada pela equipe pedagógica e professores;

01 (uma)

Participar com os professores das
orientações pedagógicas especializada; Cumprir
a carga horária de trabalho, permanecendo e
participando em sala de aula, mesmo na eventual
ausência de aluno(s) com necessidades especiais;
Participar de capacitações na área de educação;
Auxiliar os professores, bem como a equipe
gestora no processo de aprendizagem de todos os
alunos;
Tomar conhecimento
Pedagógico da escola;

do

Projeto

Político

Auxiliar na elaboração do relatório pedagógico
dos alunos quando solicitado;

Atuar no recreio dirigido, alimentação, uso do
banheiro, segurança, mobilidade, etc;

Auxiliar
Serviços
Pedreiro
escolas

de
de
- para as
de
difícil

Outras designações do (a) professor (a) ou equipe
gestora no âmbito da educação especial.
Executar tarefas nas obras, tais como escavar
valas, proceder à mistura de massa de cimento,
areia, cal e transportá-la, bem como outros
materiais, até o local a ser usado; Auxiliar na

incompleto

e
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acesso.

execução de serviços de reformas e
acabamentos dos prédios escolares ou
similares;
Auxiliar a montar e desmontar andaimes;
Efetuar a remoção do entulho da obra;
Limpar e arrumar as ferramentas de trabalho
para permitir a sua utilização;
Executar outras tarefas correlatas que lhe
forem determinadas pelo seu superior.
Executar tarefas para o desenvolvimento das
atividades do setor inerentes a sua função.
Zelar
pela
manutenção,
limpeza,
conservação, guarda e controle de todo o
material, aparelhos, equipamentos e de seu
local de trabalho, observando as normas de
segurança do trabalho.
Executar tarefas correlatas a sua função a
critério do superior imediato.

Fisioterapeuta - para
escolas de difícil
acesso.

Planejar, coordenar, orientar e executar atividades
fisioterápicas, elaborando diagnóstico e indicando
recursos adequados a cada caso.

20h (vinte) horas
semanais.

R$ 1.881,34 (hum
mil
oitocentos
e
oitenta e um reais e
trinta
e
quatro
centavos)

Ensino superior completo em Bacharelado em
Fisioterapia em Instituição de Ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação
- MEC, Registro no Conselho da categoria e
experiência comprovada de atuação na área.

40h
(quarenta)
horas semanais.

R$ 1212,00 (hum
mil du zentos e doze
reais)

Ensino médio completo e experiência na função
de monitor, auxiliar de classe, cuidador ou
professor no ambiente escolar.

Cadastro de Reserva

20h (vinte) horas
semanais.

R$ 1.881,34 (hum
mil
oitocentos
e
oitenta e um reais e
trinta
e
quatro
centavos)

Ensino superior completo em Psicologia em
Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério
da Educação - MEC, Registro no Conselho da
categoria e experiência comprovada de atuação na
área.

Cadastro de Reserva

Cadastro de Reserva

Elaborar o diagnóstico, planejar e executar os
tratamentos fisioterápicos, utilizando-se de meios
físicos especiais, para obter o máximo de
recuperação funcional.
Operar aparelhos e equipamentos fisioterápicos.
Orientar os pacientes a utilizar aparelhos e prótese e
outros aparelhos mecânicos, bem como a praticar
exercícios adequados que permitam diminuir as
afecções ou deficiências físicas, orientando e
acompanhando o seu desenvolvimento.
Reavaliar sistematicamente o paciente, para fins de
reajuste ou alterações das condutas fisioterapêuticas
empregadas.

Orientar a família do paciente sobre a necessidade
de continuidade do tratamento, a fim de garantir e
agilizar a reabilitação do mesmo.

Executar trabalhos específicos em cooperação com
outros
profissionais,
emitindo
pareceres,
levantamentos de dados inerente a função,
identificar problemas, estudar soluções, elaborar
programas, projetos e outros correlatos.
Planejar e desenvolver treinamentos, palestras e
outros eventos em consonancia com o Projeto
Politico Pedagógico da Escola.

Participar de equipes multiprofissionais em estudos
de sua competência.
Apoiar os docentes em suas atividades escolares
correlatas as suas atribuições de
apoio laboratorial. Desenvolver suas atividades
utilizando
normas
e procedimentos de
biossegurança;
Manter-se atualizado em relação às tendências e
inovações tecnológicas de sua área de atuação;

Monitor
de
classe – para as
escolas
de
difícil
acesso.

Executar outras tarefas correlatas, conforme
necessidade ou a critério de seu superior.
Tomar conhecimento do planejamento e
procedimentos metodológicos realizada pela
equipe pedagógica e professores;
Participar com os professores das orientações
pedagógicas especializada;
Cumprir a carga horária de trabalho,
permanecendo e participando em sala de aula,
mesmo na eventual ausência de aluno;
Participar de capacitações na área de educação;
Auxiliar os professores, bem como a equipe
gestora no processo de ensino e aprendizagem de
todos os alunos;
Tomar conhecimento
Pedagógico da escola;

do

Projeto

Político

Auxiliar na elaboração do relatório pedagógico
dos alunos quando solicitado;
Atuar no recreio dirigido, alimentação, uso do
banheiro, segurança, mobilidade, etc;
Outras designações do (a) professor (a) ou equipe
gestora no âmbito da monitoria de classe no
ambiente educacional.

Psicólogo - para
escolas de difícil
acesso.

Planejar, coordenar, orientar e executar atividades
dentro da área de atuação no contexto da
comunidade escolar, elaborando diagnóstico e
indicando recursos adequados a cada caso.

Elaborar o diagnóstico, planejar e executar os
tratamentos
psicológicos,
utilizando-se
de
estratégias profissionais condizentes a função, para
atender os objetivos previstos.
Reavaliar sistematicamente o paciente, para fins de
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tomadas
de
outras
providencias
encaminhamentos a outros profissionais.

e

Orientar a família do paciente sobre a necessidade
de continuidade do acompanhamento, a fim de
garantir melhores resutados das intervenções
necessárias.

Executar trabalhos específicos em cooperação com
outros profissionais, emitindo pareceres para
realizar levantamentos, identificar problemas,
estudar soluções, elaborar programas, projetos e
outros correlatos.
Planejar e desenvolver treinamentos, palestras e
outros eventos, sobre sua especialização.

Participar de equipes multiprofissionais em estudos
de sua competência.
Apoiar os docentes em suas atividades escolares
correlatas as suas atribuições de apoio laboratorial.

Tradutor
e
Intérprete
da
Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS - para
escolas de difícil
acesso.

Desenvolver
outras
atividades
correlatas sua função a critério do superior
imediato.
O tradutor e intérprete terá competência para
realizar interpretação das 2 (duas) línguas de
maneira simultânea ou consecutiva e proficiência
em tradução e interpretação da Libras e da
Língua Portuguesa;

20h
(vinte) horas
semanais.

R$
1.922,81
(Hum mil novecentos e
vinte e dois reais e
oitenta e um centavos)

Ensino médio completo; Curso em Libras ou
áreas afins, com certificação de carga horária
mínima de 120 horas emitida por Órgão Oficial.
Experiência na função.

20h (vinte) horas
semanais.

R$ 1.881,34 (hum
mil
oitocentos
e
oitenta e um reais e
trinta
e
quatro
centavos)

Ensino superior completo de Terapeuta
Ocupacional em Instituição de Ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação
- MEC, Registro no Conselho da categoria e
experiência comprovada de atuação na área.

Cadastro de Reserva

São atribuições do tradutor e intérprete, no
exercício de suas competências: - efetuar
comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e
surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e
ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e
vice-versa;
Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais
- Língua Portuguesa, as atividades didáticopedagógicas e culturais desenvolvidas nas
instituições de ensino nos níveis fundamental,
médio e superior, de forma a viabilizar o acesso
aos conteúdos curriculares;
Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às
atividades-fim
das instituições de ensino e
repartições públicas;
O intérprete deve exercer sua profissão com
rigor técnico, zelando pelos valores éticos a ela
inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à
cultura do surdo e, em especial;
Pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos
que lhe couber traduzir;
Pelo conhecimento
comunidade surda.

Terapeuta
Ocupacional
para escolas de
difícil acesso.

-

das

especificidades

da

Executar outras tarefas correlatas, conforme
necessidade ou a critério de seu superior.
Exercer competências e habilidades gerais de
atenção à saúde da comunidade escolar levando em
conta os aspectos de liderança, gestão e educação
permanente relacionados à prática da profissão,
além dos aspectos físicos, psíquicos e sociais da
atividade humana no ambiente escolar.
Realizar atividades inerentes aos conhecimentos da
área biológica e humana e de áreas específicas
indispensáveis ao pleno desenvolvimento da função
do Terapeuta Ocupacional.
Compor equipes interdisciplinares na promoção,
prevenção, tratamento e reabilitação nas áreas da
saúde, da educação, do trabalho e na esfera social
voltados para os seguimentos envolvidos na
comunidade escolar.
Atuar nas áreas de Reabilitação Psicossocial,
Disfunções Físicas, Disfunções Neurológicas,
Disfunções Sensoriais, Educação Especial e
Inclusiva; Distúrbios Cognitivos; Saúde do
Trabalhador;
Habilitação
e
Reabilitação
Profissional, etc.
Realizar atividades correlatas a área de atuação a
critério do superior imediato.
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Vigia escolar - para Monitorar o trânsito de pessoas, atitudes suspeitas e
escolas
de
difícil concentrações aos arredores da unidade escolar,
orientando e fornecendo informações ao superior
acesso.
imediato;

40h
(quarenta)
horas semanais.

R$ 1212,00 (hum
mil du zentos e doze
reais)

Ensino
fundamental
completo
e
experiência na função de vigilante escolar.

Executar serviços de vigilância nas unidades de
educacional; Responsabilizar- se pela guarda das
chaves das dependências da Unidade Escolar;
Verificar se as janelas, portas, portões e outras
viam de acesso dos estabelecimentos estão fechadas
corretamente e se as luzes, torneiras e outros estão
desligados;
Relatar aos superiores hierárquicos toda e qualquer
anormalidade constatada na sua área de atuação;
Desempenhar outras atribuições que, por suas
características, incluam-se na sua esfera de
competência;
Proibir a entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades no recinto escolar;
Controlar fluxo de pessoas, identificando,
orientando e encaminhando-as para os lugares
desejados mediante autorização do superior
imediato;
Orientar na entrada e saída de alunos, zelando pelo
bem estar e integridade física. Executar atividades
correlatas.
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procedimentos de biossegurança;
Manter-se atualizado em relação às tendências e
inovações tecnológicas de sua área de atuação;
Executar outras tarefas correlatas, conforme
necessidade ou a critério de seu superior.
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ANEXO III
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE CURRICULAR POR CARGO
CARGO: PROFESSOR – ESCOLAS DE DIFÍCIL ACESSO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO MÁXIMA
2,0
2,0

PARÂMETROS AVALIADOS
DOUTORADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação –
MEC

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

1,0

0,2

1,0

0,5 PTS A CADA SEMESTRE ATRIBUÍDOS AOS
DOIS ÚLTIMOS ANOS

2,0

0,5 PTS A CADA SEMESTRE ATRIBUÍDOS NOS
ANOS ANTERIORES

2,0

MESTRADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação –
MEC
ESPECIALISTA NA ÁREA DE ATUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO “LATU SENSU”, COM DURAÇÃO
MÍNIMA DE 360 HORAS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação –
MEC.

LICENCIATURA NA ÁREA DE ATUAÇÃO
Graduação em Normal Superior, Pedagogia ou
Licenciaturas afins

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Curso de atualização profissional na área de atuação,
comprovados por meio de Certificados, em papel timbrado
contendo data de expedição e conclusão, assinatura do
responsável pela emissão do documento e carga horária mínima
de 40hrs.

Experiência profissional por tempo de serviço na área pleiteada

Experiência profissional por tempo de serviço na área pleiteada

PARÂMETROS AVALIADOS

CARGO: AUXILIAR DE CLASSE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL – ESCOLAS DE DIFÍCIL ACESSO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO MÁXIMA
2,0
2,0

MESTRADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação –
MEC
1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

1,0

0,5 PTS A CADA SEMESTRE ATRIBUÍDOS AOS
TRÊS ÚLTIMOS ANOS

3,0

Experiência profissional por tempo de serviço na área pleiteada

0,5 PTS A CADA SEMESTRE ATRIBUÍDOS NOS
ANOS ANTERIORES

2,0

Experiência profissional por tempo de serviço na área pleiteada

ESPECIALISTA NA ÁREA DE ATUAÇÃO PÓSGRADUAÇÃO “LATU SENSU”, COM
DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 HORAS, NA ÁREA
DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação –
MEC
Graduação em Normal Superior, Pedagogia ou Licenciaturas
afins.

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Curso de atualização profissional na área de atuação, comprovados
por meio de Certificados, em papel timbrado contendo data de
expedição e conclusão, assinatura do responsável pela emissão do
documento e carga horária mínima de 40hrs.

PARÂMETROS AVALIADOS

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE PEDREIRO – ESCOLAS DE DIFÍCIL ACESSO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO MÁXIMA
2,0
2,0

Ensino Médio completo
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0,5

2,0

1,0 PTS A CADA SEMESTRE ATRIBUÍDOS AOS
DOIS ÚLTIMOS ANOS.

4,0

Experiência profissional por tempo de serviço na área pleiteada.

0,5 PTS A CADA SEMESTRE ATRIBUÍDOS NOS
ANOS ANTERIORES

2,0

Experiência profissional por tempo de serviço na área pleiteada.

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Curso de atualização profissional na área de atuação, comprovados
por meio de Certificados ou declaração, em papel timbrado contendo
data de expedição e conclusão, assinatura do responsável pela
emissão do documento e carga horária mínima de 40hrs.

CARGO: FISIOTERAPEUTA – ESCOLAS DE DIFÍCIL ACESSO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO MÁXIMA
2,0
2,0

PARÂMETROS AVALIADOS
DOUTORADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da
Educação – MEC

1,0

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5 PTS A CADA SEMESTRE
ATRIBUÍDOS AOS TRÊS ÚLTIMOS
ANOS

3,0

Experiência profissional por tempo de serviço na área
pleiteada

Experiência profissional por tempo de serviço na área
pleiteada

0,5 PTS A CADA SEMESTRE
ATRIBUÍDOS NOSANOS ANTERIORES

2,0

MESTRADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da
Educação – MEC.

ESPECIALISTA NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
PÓS-GRADUAÇÃO “LATU SENSU”, COM
DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 HORAS, NA ÁREA
DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da
Educação – MEC
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Curso de atualização profissional na área de atuação,
comprovados por meio de Certificados, em papel
timbrado contendo data de expedição e conclusão,
assinatura do responsável pela emissão do documento e
carga horária mínima de 120hrs.

PARÂMETROS AVALIADOS

CARGO: MONITOR DE CLASSE – ESCOLAS DE DIFÍCIL ACESSO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO MÁXIMA
2,0
2,0

MESTRADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação –
MEC
1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

2,0

0,5 PTS A CADA SEMESTRE ATRIBUÍDOS AOS
TRÊS ÚLTIMOS ANOS

3,0

Experiência profissional por tempo de serviço na área pleiteada

0,5 PTS A CADA SEMESTRE ATRIBUÍDOS NOS
ANOS ANTERIORES

1,0

Experiência profissional por tempo de serviço na área pleiteada

ESPECIALISTA NA ÁREA DE ATUAÇÃO PÓSGRADUAÇÃO “LATU SENSU”, COM
DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 HORAS, NA ÁREA
DE ATUAÇÃO.

Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação –
MEC

Graduação em Normal Superior, Pedagogia ou Licenciaturas
afins.

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Curso de atualização profissional na área de atuação, comprovados
por meio de Certificados, em papel timbrado contendo data de
expedição e conclusão, assinatura do responsável pela emissão do
documento e carga horária mínima de 40hrs.

CARGO: PSICOLOGO – ESCOLAS DE DIFÍCIL ACESSO
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PARÂMETROS AVALIADOS

PONTUAÇÃO
0,5

PONTUAÇÃO MÁXIMA
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5 PTS A CADA SEMESTRE
ATRIBUÍDOS AOS DOIS ÚLTIMOS
ANOS
0,5 PTS A CADA SEMESTRE
ATRIBUÍDOS NOSANOS ANTERIORES

6,0

DOUTORADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da
Educação – MEC

MESTRADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da
Educação – MEC.

ESPECIALISTA NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
PÓS-GRADUAÇÃO “LATU SENSU”, COM
DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 HORAS, NA ÁREA
DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da
Educação – MEC
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Curso de atualização profissional na área de atuação,
comprovados por meio de Certificados, em papel
timbrado contendo data de expedição e conclusão,
assinatura do responsável pela emissão do documento e
carga horária mínima de 100hrs.

Experiência profissional por tempo de serviço na área
pleiteada
Experiência profissional por tempo de serviço na área
pleiteada

PARÂMETROS AVALIADOS

2,0

CARGO: TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS –
LIBRAS - ESCOLAS DE DIFÍCIL ACESSO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO MÁXIMA
2,0
2,0

DOUTORADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação –
MEC
1,0

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5 PTS A CADA SEMESTRE ATRIBUÍDOS
AOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

3,0

0,5 PTS A CADA SEMESTRE ATRIBUÍDOS
NOS ANOS ANTERIORES

2,0

MESTRADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação –
MEC
ESPECIALISTA NA ÁREA DE ATUAÇÃO PÓS-

GRADUAÇÃO “LATU SENSU”, COM DURAÇÃO
MÍNIMA DE 360 HORAS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO.

Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação
– MEC
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Curso de atualização profissional na área de atuação,
comprovados por meio de certificados ou declaração, em
papel timbrado contendo data de expedição e conclusão,
assinatura do responsável pela emissão do documento e
carga horária mínima de 120hrs.

Experiência profissional por tempo de serviço na área
pleiteada

Experiência profissional por tempo de serviço na área
pleiteada

PARÂMETROS AVALIADOS

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL – ESCOLAS DE DIFÍCIL ACESSO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO MÁXIMA
2,0
2,0

DOUTORADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da
Educação – MEC
1,0

1,0

MESTRADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da
Educação – MEC.
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0,5

1,0

0,5

1,0

0,5 PTS A CADA SEMESTRE
ATRIBUÍDOS AOS TRÊS ÚLTIMOS
ANOS
0,5 PTS A CADA SEMESTRE
ATRIBUÍDOS NOSANOS ANTERIORES

3,0

ESPECIALISTA NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
PÓS-GRADUAÇÃO “LATU SENSU”, COM
DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 HORAS, NA ÁREA
DE ATUAÇÃO.
Reconhecido ou autorizado pelo Ministério da
Educação – MEC
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Curso de atualização profissional na área de atuação,
comprovados por meio de Certificados, em papel
timbrado contendo data de expedição e conclusão,
assinatura do responsável pela emissão do documento e
carga horária mínima de 120hrs.

Experiência profissional por tempo de serviço na área
pleiteada
Experiência profissional por tempo de serviço na área
pleiteada

PARÂMETROS AVALIADOS

2,0

CARGO: VIGIA ESCOLAR – ESCOLAS DE DIFÍCIL ACESSO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO MÁXIMA
0,5
3,0

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Curso de atualização profissional na área de atuação, comprovados
por meio de Certificados ou declaração, em papel timbrado
contendo data de expedição e conclusão, assinatura do responsável
pela emissão do documento e carga horária mínima de 40 hrs.

1,0 PTS A CADA SEMESTRE ATRIBUÍDOS AOS
DOIS ÚLTIMOS ANOS

4,0

Experiência profissional por tempo de serviço na área pleiteada

0,5 PTS A CADA SEMESTRE ATRIBUÍDOS NOS
ANOS ANTERIORES

3,0

Experiência profissional por tempo de serviço na área pleiteada
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ANEXO IV
MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Interposição de recurso relativo ao Processo Seletivo Simplificado n.º 00

Eu,

portador do documento de CPF nº.

de

Una - Ba,

/2022, edital

.

, candidato(a) a uma vaga no Processo Seletivo Simplificado no Cargo

, apresento recurso junto a esta COMISSÃO, (explicitar o que está contestando, objeto de contestação), contra:

de,

de 2021.

Assinatura do Candidato
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Termos Aditivos
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