
Onde se lê : 

HABILITADOS: 

CARGO: Professor A (MAP A)  

MODALIDADE: Educação Infantil, 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental Das Escolas de Ensino Regular e EJA 1º 

segmento (1º ao 4º períodos)  

CARGA HORÁRIA do CARGO: 25 h 

VENCIMENTO: R$ 1.380,53 

CÓD DISCIPLINAS REQUISITO 
ATRIBUIÇÕES 

ESPECIAIS 

T01 

Educação Infantil, 1º ao 
5º ano do Ensino 

Fundamental e EJA 1º 
segmento (1º ao 4º 

período) 

Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação 
Magistério das séries iniciais) ou Licenciatura Plena 
em Pedagogia amparada pela Resolução CNE/CP nº 
1, de 15 de maio de 2006 ou Magistério das séries 
iniciais em Nível Superior.            

- 

 
Salas de Recursos 

Multifuncionais – 
DEFICIENCIA VISUAL  

Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação 
Magistério das séries iniciais em nível superior) ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela 
Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006. 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência visual com 
certificação emitida por instituições públicas de 
ensino, instituições de ensino superior, instituições 
filantrópicas sem fins lucrativos. 
OU 
Magistério das séries iniciais em nível superior 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência visual com 
certificação emitida por instituições públicas de 
ensino, instituições de ensino superior, instituições 
filantrópicas sem fins lucrativos. 
E 
Curso de nível superior na área da Educação em 
nível de licenciatura Plena 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência visual com 
certificação emitida por instituições públicas de 
ensino, instituições de ensino superior, instituições 
filantrópicas sem fins lucrativos. 

 

 
Atendimento Itinerante  - 
DEFICENCIA AUDITIVA  

Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação 
Magistério das séries iniciais em nível superior) ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela 

Considerando a 
natureza do trabalho 
da educação especial 



Resolução CNE/CP nº 1, de 
15 de maio de 2006. 
E 
Curso de LIBRAS com carga horária mínima de 120 
(cento e vinte) horas com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou 
certificação emitida por cursos avulsos convalidados 
por Instituição de Ensino Superior – IES ou 
Certificação de proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) 
OU 
Magistério das séries iniciais em nível superior 
E 
Curso de LIBRAS com carga horária mínima de 120 
(cento e vinte) horas com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou 
certificação emitida por cursos avulsos convalidados 
por Instituição de Ensino Superior – IES ou 
Certificação de proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) 
OU 
Curso de nível superior na área da Educação em 
nível de licenciatura Plena 
E 
Curso de LIBRAS com carga horária mínima de 120 
(cento e vinte) horas com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou 
certificação emitida por cursos avulsos convalidados 
por Instituição de Ensino Superior – IES ou 
Certificação de proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) 

e 
a garantia do direito 
à 
educação e o 
princípio 
da inclusão o 
candidato 
inscrito como 
professor 
para atuar nas 
Escolas 
de Ensino Regular, 
deverá aceitar as 
condições do 
trabalho 
itinerante, intra e 
interinstitucional e 
colaborativo, 
atendendo os 
requisitos próprios de 
cada área de 
deficiência auditiva, 
sendo domínio da 
LIBRAS e outros, 
utilizando também 
equipamentos de 
informática e 
softwares 
educativos. 

 
Atendimento Itinerante – 
INSTRUTOR DE LIBRAS  

Licenciatura Plena em Letras/LIBRAS 
OU 
Curso de nível médio 
E 
Certificado de proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) 
ou Curso de formação de instrutores surdos com no 
mínimo de 120 (cento e vinte) horas com 
certificação emitida por instituições públicas de 
ensino, instituições de ensino superior, instituições 
filantrópicas sem fins lucrativos ou certificação 
emitida por cursos avulsos convalidados por 
Instituição de Ensino Superior - IES. 

Ter domínio da 
LIBRAS; 
Ministrar aulas de 
LIBRAS no 
atendimento 
educacional 
especializado aos 
alunos surdos nas 
Escolas de Ensino 
Regular, deverá 
aceitar as condições 
do trabalho 
itinerante, 
intra e 
interinstitucional e 
colaborativo. 
Participar do 
planejamento e 



avaliação das 
atividades 
desenvolvidas com 
alunos com surdez, 
utilizando também 
equipamentos de 
informática e 
softwares 
educativos. 

 
Atendimento Itinerante - 
Professor Domiciliar 

Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação 
Magistério das séries iniciais em nível superior) OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela 
Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006. 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência 
mental/intelectual com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos 
convalidados por Instituição de Ensino Superior - IES. 
Curso de Pós-graduação na área de educação 
inclusiva E 
OU 
Magistério das séries iniciais em nível superior 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência 
mental/intelectual com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino,instituições de ensino 
superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos 
convalidados por Instituição de Ensino Superior - IES. 
OU 
Curso de Pós-graduação na área de educação 
inclusiva 
OU 
Curso de nível superior na área da Educação em 
nível de licenciatura plena 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência 
mental/intelectual com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos 
convalidados por Instituição de Ensino Superior -IES 
ou Curso de Pós-graduação na área de educação 
inclusiva. 

 

 
Salas de 
recursos 
- Professor para o 

Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação 
Magistério das séries iniciais em nível superior) ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela 

 



Atendimento 
Educacional 
Especializado na 
área de deficiência 
mental/intelectual 
e Transtornos 
Globais do 
Desenvolvimento 
(Autismo infantil, 
Síndrome de 
Asperger, 
Síndrome de Rett 
e Transtorno 
Desintegrativo da 
infância) 

Resolução CNE/CP nº 1, de15 de maio de 2006. 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência 
mental/intelectual com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos 
convalidados por Instituição de Ensino Superior - 
IES. Ou Curso de Pós-graduação na área de 
educação 
inclusiva  
OU 
Magistério das séries iniciais em nível superior 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte)horas na área de deficiência mental/intelectual 
com certificação emitida por instituições públicas de 
ensino,instituições de ensino superior, instituições 
filantrópicas sem fins lucrativos ou certificação 
emitida por cursos avulsos convalidados por 
Instituição de Ensino Superior -IES. 
ou Curso de Pós-graduação na área de educação 
inclusiva 
E Disponibilidade para atuar em 2 turnos/40 horas 
OU 
Curso de nível superior na área da Educação em 
nível de licenciatura plena 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência 
mental/intelectual com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos 
convalidados por Instituição de Ensino Superior -IES 
ou Curso de Pós-graduação na área de educação 
inclusiva. 

    
CARGO: Professor B (MAP B) 

MODALIDADE: Educação Infantil, 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental Das Escolas de Ensino Regular e EJA 2º 

segmento (5º ao 8º períodos). 

CARGA HORÁRIA DO CARGO : 25 h 

VENCIMENTO: R$ 1.380,53 

CÓD DISCIPLINAS PRÉ - REQUISITO/ HABILITADO 

T02 MÚSICA 
Licenciatura Música ou Programa Especial de Formação Pedagógica na disciplina 
pleiteada. 



T03 INGLÊS 

Licenciatura Curta em Letras/Inglês (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) 
OU 
Licenciatura Plena em Letras/Inglês ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em Português/Inglês ou Programa Especial de Formação Pedagógica 
na disciplina pleiteada 

T04 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Licenciatura curta em Educação física (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano do ensino 
Fundamental) OU 
Licenciatura Plena em Educação Física OU Programa Especial de Formação Pedagógica 
na disciplina pleiteada 

T05 CIÊNCIAS 

Licenciatura Plena em Biologia OU Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura curta em Ciências (5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental) OU 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou Programa Especial de Formação Pedagógica 
na disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em Ciências – habilitação Matemática ou Programa Especial de 
Formação Pedagógica na disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em ciências – habilitação biologia ou Programa Especial de Formação 
Pedagógica na disciplina pleiteada 

T06 GEOGRAFIA 

Licenciatura Curta em Estudos Sociais (5ª a 8ª série/6º ao9º ano do Ensino Fundamental) 
OU 
Licenciatura Plena em Ciências Sociais ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em Geografia ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 

T07 HISTÓRIA  

Licenciatura Curta em Estudos Sociais (5ª a 8ª série/6º ao9º ano do Ensino Fundamental) 
OU 
Licenciatura Plena em História ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada OU 
Licenciatura Plena em Ciências Sociais (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental) ou Programa Especial de Formação Pedagógica na disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura plena em Filosofia ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 

T08 
LÍNGUA 

PORTUGUES
A 

Licenciatura Curta em Letras/ Português (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental 
OU 
Licenciatura Plena em Letras/Português ou Programa Especial de Formação Pedagógica 
na disciplina pleiteada 

T09 
MATEMÁTIC

A 

Licenciatura Curta em Ciências/Matemática (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental) OU 
Licenciatura Plena em Matemática ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em Ciências – habilitação Matemática ou Programa Especial de 
Formação Pedagógica na disciplina Pleiteada 



 

TODOS OS CARGOS ABAIXO LISTADOS SÃO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 

 

 
 

 

 

T10 ARTES 

Licenciatura Curta em Educação Artística (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental) 
OU 
Licenciatura Plena em Artes Plásticas OU Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em Artes Visuais OU Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em Educação Artística OU Programa Especial de Formação 
Pedagógica na disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura em Música ou Programa Especial de Formação Pedagógica na disciplina 
pleiteada 
OU 
Licenciatura em Teatro ou Programa Especial de Formação Pedagógica na disciplina 
pleiteada 
OU 
Licenciatura em Dança ou Programa Especial de Formação Pedagógica na disciplina 
pleiteada 

T11 FILOSOFIA  

Licenciatura Plena em Filosofia ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
 
 

T12 
Agricultura 
(REGIÕES 

II,III,IV E V) 

Licenciatura Plena em Ciências Agrícolas ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
Disciplina pleiteada 
OU 
Curso Superior na área de Ciências Agrárias (Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia 
Agrícola) ou Programa Especial de Formação Pedagógica na disciplina pleiteada 

CARGO: PEDAGOGO (MAP B) 

MODALIDADE: PEDAGOGO para atuar nas escolas de ensino da rede pública municipal. 

CARGA HORÁRIA DO CARGO: 25 h 

VENCIMENTO: R$ 1.684,25 

CÓD REQUISITO 

T10 

Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar e/ou Orientação Educacional e/ou 
Administração Escolar e/ou Gestão Escolar e/ou Gestão Educacional e/ou Inspeção Escolar ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia amparada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 ou Licenciatura Plena em qualquer área 
da educação ou programa de formação pedagógica acrescido de pós-graduação com habilitação em Supervisão 
Escolar/orientação educacional/administração escolar/gestão escolar ou Gestão Educacional ou Inspeção Escolar. 



 

 

 TODOS OS CARGOS ABAIXO LISTADOS SÃO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 

 

 

 
 

 TODOS OS CARGOS ABAIXO LISTADOS SÃO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 

 

 

 

 TODOS OS CARGOS ABAIXO LISTADOS SÃO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 

 

 

 

CARGO: COODENADOR DE TURNO (MAP B) 

MODALIDADE: COORDENADOR DE TURNO para atuar nas escolas de ensino da rede pública municipal. 

CARGA HORÁRIA DO CARGO: 40 h 

VENCIMENTO: R$ 2.208,85 

CÓD REQUISITO 

T11 
Licenciatura Plena em qualquer área com experiência comprovada em regência de classe ou na coordenação de 
turno com, no  mínimo de 02 ( dois ) anos.    

CARGO: Professor Comunitário do Programa Mais Educação (MAP B) 

MODALIDADE: PROFESSOR COMUNITÁRIO para atuar nas escolas de ensino da rede pública municipal. 

CARGA HORÁRIA DO CARGO : 40 h 

VENCIMENTO: R$ 2.208,85 

CÓD REQUISITO 

T11 
Licenciatura Plena em qualquer área. 
 

CARGO: INSPETOR ESCOLAR 

MODALIDADE:  atuar no Setor de Inspeção escolar na Secretaria Municipal de Educação. 

CARGA HORÁRIA DO CARGO: 40 h 

VENCIMENTO: R$ 2.208,85 

CÓD REQUISITO 

T12 
Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Administração 
Escolar, Inspeção Escolar ou Gestão Escolar ou Licenciatura Plena em Pedagogia com curso de formação de 
Especialistas em nível de pós-graduação “lato-sensu” – especialização. 



 

Leia-se : 

HABILITADOS: 

 

CARGO: Professor A (MAP A)  

MODALIDADE: Educação Infantil, 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental Das Escolas de Ensino Regular e EJA 1º 

segmento (1º ao 4º períodos)  

CARGA HORÁRIA do CARGO: 25 h 

VENCIMENTO: R$ 1.380,53 

CÓD DISCIPLINAS REQUISITO 
ATRIBUIÇÕES 

ESPECIAIS 

T01 

Educação Infantil, 1º ao 
5º ano do Ensino 

Fundamental e EJA 1º 
segmento (1º ao 4º 

período) 

Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação 
Magistério das séries iniciais) ou Licenciatura Plena 
em Pedagogia amparada pela Resolução CNE/CP nº 
1, de 15 de maio de 2006 ou Magistério das séries 
iniciais em Nível Superior.            

- 

T02 
Salas de Recursos 
Multifuncionais – 

DEFICIENCIA VISUAL 

Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação 
Magistério das séries iniciais em nível superior) ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela 
Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006. 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência visual com 
certificação emitida por instituições públicas de 
ensino, instituições de ensino superior, instituições 
filantrópicas sem fins lucrativos. 
OU 
Magistério das séries iniciais em nível superior 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência visual com 
certificação emitida por instituições públicas de 
ensino, instituições de ensino superior, instituições 
filantrópicas sem fins lucrativos. 
E 
Curso de nível superior na área da Educação em 
nível de licenciatura Plena 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência visual com 
certificação emitida por instituições públicas de 
ensino, instituições de ensino superior, instituições 
filantrópicas sem fins lucrativos. 

 

T03 Atendimento Itinerante  - Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação Considerando a 



DEFICENCIA AUDITIVA  Magistério das séries iniciais em nível superior) ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela 
Resolução CNE/CP nº 1, de 
15 de maio de 2006. 
E 
Curso de LIBRAS com carga horária mínima de 120 
(cento e vinte) horas com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou 
certificação emitida por cursos avulsos convalidados 
por Instituição de Ensino Superior – IES ou 
Certificação de proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) 
OU 
Magistério das séries iniciais em nível superior 
E 
Curso de LIBRAS com carga horária mínima de 120 
(cento e vinte) horas com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou 
certificação emitida por cursos avulsos convalidados 
por Instituição de Ensino Superior – IES ou 
Certificação de proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) 
OU 
Curso de nível superior na área da Educação em 
nível de licenciatura Plena 
E 
Curso de LIBRAS com carga horária mínima de 120 
(cento e vinte) horas com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou 
certificação emitida por cursos avulsos convalidados 
por Instituição de Ensino Superior – IES ou 
Certificação de proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) 

natureza do trabalho 
da educação especial 
e 
a garantia do direito 
à 
educação e o 
princípio 
da inclusão o 
candidato 
inscrito como 
professor 
para atuar nas 
Escolas 
de Ensino Regular, 
deverá aceitar as 
condições do 
trabalho 
itinerante, intra e 
interinstitucional e 
colaborativo, 
atendendo os 
requisitos próprios de 
cada área de 
deficiência auditiva, 
sendo domínio da 
LIBRAS e outros, 
utilizando também 
equipamentos de 
informática e 
softwares 
educativos. 

T04 
Atendimento Itinerante – 
INSTRUTOR DE LIBRAS  

Licenciatura Plena em Letras/LIBRAS 
OU 
Curso de nível médio 
E 
Certificado de proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) 
ou Curso de formação de instrutores surdos com no 
mínimo de 120 (cento e vinte) horas com 
certificação emitida por instituições públicas de 
ensino, instituições de ensino superior, instituições 
filantrópicas sem fins lucrativos ou certificação 
emitida por cursos avulsos convalidados por 
Instituição de Ensino Superior - IES. 

Ter domínio da 
LIBRAS; 
Ministrar aulas de 
LIBRAS no 
atendimento 
educacional 
especializado aos 
alunos surdos nas 
Escolas de Ensino 
Regular, deverá 
aceitar as condições 
do trabalho 
itinerante, 
intra e 
interinstitucional e 
colaborativo. 



Participar do 
planejamento e 
avaliação das 
atividades 
desenvolvidas com 
alunos com surdez, 
utilizando também 
equipamentos de 
informática e 
softwares 
educativos. 

T05 
Atendimento Itinerante - 
Professor Domiciliar 

Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação 
Magistério das séries iniciais em nível superior) OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela 
Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006. 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência 
mental/intelectual com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos 
convalidados por Instituição de Ensino Superior - IES. 
Curso de Pós-graduação na área de educação 
inclusiva E 
OU 
Magistério das séries iniciais em nível superior 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência 
mental/intelectual com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino,instituições de ensino 
superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos 
convalidados por Instituição de Ensino Superior - IES. 
OU 
Curso de Pós-graduação na área de educação 
inclusiva 
OU 
Curso de nível superior na área da Educação em 
nível de licenciatura plena 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência 
mental/intelectual com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos 
convalidados por Instituição de Ensino Superior -IES 
ou Curso de Pós-graduação na área de educação 
inclusiva. 

 

T06 Salas de Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação  



recursos 
- Professor para o 
Atendimento 
Educacional 
Especializado na 
área de deficiência 
mental/intelectual 
e Transtornos 
Globais do 
Desenvolvimento 
(Autismo infantil, 
Síndrome de 
Asperger, 
Síndrome de Rett 
e Transtorno 
Desintegrativo da 
infância) 

Magistério das séries iniciais em nível superior) ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela 
Resolução CNE/CP nº 1, de15 de maio de 2006. 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência 
mental/intelectual com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos 
convalidados por Instituição de Ensino Superior - 
IES. Ou Curso de Pós-graduação na área de 
educação 
inclusiva  
OU 
Magistério das séries iniciais em nível superior 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte)horas na área de deficiência mental/intelectual 
com certificação emitida por instituições públicas de 
ensino,instituições de ensino superior, instituições 
filantrópicas sem fins lucrativos ou certificação 
emitida por cursos avulsos convalidados por 
Instituição de Ensino Superior -IES. 
ou Curso de Pós-graduação na área de educação 
inclusiva 
E Disponibilidade para atuar em 2 turnos/40 horas 
OU 
Curso de nível superior na área da Educação em 
nível de licenciatura plena 
E 
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e 
vinte) horas na área de deficiência 
mental/intelectual com certificação emitida por 
instituições públicas de ensino, instituições de 
ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos 
convalidados por Instituição de Ensino Superior -IES 
ou Curso de Pós-graduação na área de educação 
inclusiva. 

    
CARGO: Professor B (MAP B) 

MODALIDADE: Educação Infantil, 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental Das Escolas de Ensino Regular e EJA 2º 

segmento (5º ao 8º períodos). 

CARGA HORÁRIA DO CARGO : 25 h 

VENCIMENTO: R$ 1.380,53 

CÓD DISCIPLINAS PRÉ  - REQUISITO/ HABILITADO 



T07 MÚSICA 
Licenciatura Música ou Programa Especial de Formação Pedagógica na disciplina 
pleiteada. 

T08 INGLÊS 

Licenciatura Curta em Letras/Inglês (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) 
OU 
Licenciatura Plena em Letras/Inglês ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em Português/Inglês ou Programa Especial de Formação Pedagógica 
na disciplina pleiteada 

T09 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Licenciatura curta em Educação física (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano do ensino 
Fundamental) OU 
Licenciatura Plena em Educação Física OU Programa Especial de Formação Pedagógica 
na disciplina pleiteada 

T10 CIÊNCIAS 

Licenciatura Plena em Biologia OU Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura curta em Ciências (5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental) OU 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou Programa Especial de Formação Pedagógica 
na disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em Ciências – habilitação Matemática ou Programa Especial de 
Formação Pedagógica na disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em ciências – habilitação biologia ou Programa Especial de Formação 
Pedagógica na disciplina pleiteada 

T11 GEOGRAFIA 

Licenciatura Curta em Estudos Sociais (5ª a 8ª série/6º ao9º ano do Ensino Fundamental) 
OU 
Licenciatura Plena em Ciências Sociais ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em Geografia ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 

T12 HISTÓRIA  

Licenciatura Curta em Estudos Sociais (5ª a 8ª série/6º ao9º ano do Ensino Fundamental) 
OU 
Licenciatura Plena em História ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada OU 
Licenciatura Plena em Ciências Sociais (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental) ou Programa Especial de Formação Pedagógica na disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura plena em Filosofia ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 

T13 
LÍNGUA 

PORTUGUES
A 

Licenciatura Curta em Letras/ Português (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental 
OU 
Licenciatura Plena em Letras/Português ou Programa Especial de Formação Pedagógica 
na disciplina pleiteada 

T14 
MATEMÁTIC

A 

Licenciatura Curta em Ciências/Matemática (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental) OU 
Licenciatura Plena em Matemática ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
OU 



Licenciatura Plena em Ciências – habilitação Matemática ou Programa Especial de 
Formação Pedagógica na disciplina Pleiteada 

T15 ARTES 

Licenciatura Curta em Educação Artística (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental) 
OU 
Licenciatura Plena em Artes Plásticas OU Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em Artes Visuais OU Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura Plena em Educação Artística OU Programa Especial de Formação 
Pedagógica na disciplina pleiteada 
OU 
Licenciatura em Música ou Programa Especial de Formação Pedagógica na disciplina 
pleiteada 
OU 
Licenciatura em Teatro ou Programa Especial de Formação Pedagógica na disciplina 
pleiteada 
OU 
Licenciatura em Dança ou Programa Especial de Formação Pedagógica na disciplina 
pleiteada 

T16 FILOSOFIA  

Licenciatura Plena em Filosofia ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
disciplina pleiteada 
 
 

T17 
Agricultura 
(REGIÕES 

II,III,IV E V) 

Licenciatura Plena em Ciências Agrícolas ou Programa Especial de Formação Pedagógica na 
Disciplina pleiteada 
OU 
Curso Superior na área de Ciências Agrárias (Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia 
Agrícola) ou Programa Especial de Formação Pedagógica na disciplina pleiteada 

 

 

 TODOS OS CARGOS ABAIXO LISTADOS SÃO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 

 

CARGO: PEDAGOGO (MAP B) 

MODALIDADE: PEDAGOGO para atuar nas escolas de ensino da rede pública municipal. 

CARGA HORÁRIA DO CARGO: 25 h 

VENCIMENTO: R$ 1.684,25 

CÓD REQUISITO 

T18 

Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar e/ou Orientação Educacional e/ou 
Administração Escolar e/ou Gestão Escolar e/ou Gestão Educacional e/ou Inspeção Escolar ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia amparada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 ou Licenciatura Plena em qualquer área 
da educação ou programa de formação pedagógica acrescido de pós-graduação com habilitação em Supervisão 
Escolar/orientação educacional/administração escolar/gestão escolar ou Gestão Educacional ou Inspeção Escolar. 

 

 



 TODOS OS CARGOS ABAIXO LISTADOS SÃO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 

 

 
 
 

 TODOS OS CARGOS ABAIXO LISTADOS SÃO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 

 

CARGO: Professor Comunitário do Programa Mais Educação (MAP B) 

MODALIDADE: PROFESSOR COMUNITÁRIO para atuar nas escolas de ensino da rede pública municipal. 

CARGA HORÁRIA DO CARGO : 40 h 

VENCIMENTO: R$ 2.208,85 

CÓD REQUISITO 

T20 
Licenciatura Plena em qualquer área. 
 

 

 

 

 TODOS OS CARGOS ABAIXO LISTADOS SÃO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 

 

 

CARGO: INSPETOR ESCOLAR 

MODALIDADE:  atuar no Setor de Inspeção escolar na Secretaria Municipal de Educação. 

CARGA HORÁRIA DO CARGO: 40 h 

VENCIMENTO: R$ 2.208,85 

CÓD REQUISITO 

T21 
Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Administração 
Escolar, Inspeção Escolar ou Gestão Escolar ou Licenciatura Plena em Pedagogia com curso de formação de 
Especialistas em nível de pós-graduação 47“lato-sensu” – especialização. 

 

 

CARGO: COODENADOR DE TURNO (MAP B) 

MODALIDADE: COORDENADOR DE TURNO para atuar nas escolas de ensino da rede pública municipal. 

CARGA HORÁRIA DO CARGO: 40 h 

VENCIMENTO: R$ 2.208,85 

CÓD REQUISITO 

T19 
Licenciatura Plena em qualquer área com experiência comprovada em regência de classe ou na coordenação de 
turno com, no  mínimo de 02 ( dois ) anos.    



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 001/2015 

  Nº da inscrição ___________ 
  

NOME ____________________________________________________________________________ TEL ______________________ 

ENDEREÇO__________________________________________________________________________________________________ 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (APRESENTAR LAUDO ORIGINAL)  (      )SIM     (    ) NÃO 

FORMAÇÃO ACADEMICA: ____________________________________________________________________________________ 

CÓDIGO DO CARGO 
PLEITEADO:  ______________________________________ 

REGIÃO :   (  ) I       (  )II      (  ) III      (  ) IV      (  ) V      (  ) VI 

MODALIDADE: (     ) ALTERNANCIA   (   ) ASSENTAMENTO 

 

HABILITADO (  ) NÃO HABILITADO (  ) 

DATA DE NASCIMENTO _________________    CPF: ___________________   RG: _________________ 

PONTOS POR TEMPO DE SERVIÇO 
MÁXIMO DE 

PONTOS 
PONTOS POR TEMPO 

DE SERVIÇO 
PREENCHIDO PELO 

CANDIDATO  

Tempo de Serviço no cargo pleiteado no Processo Seletivo Público 
50 (cinquenta 

pontos) 
1,0 (um) ponto a 

cada mês trabalhado 
  

    

TÍTULOS 

MÁXIMO DE 
TÍTULOS A 

SEREM 
PONTUADOS  

PONTOS POR TÍTULO  
PREENCHIDO PELO 

CANDIDATO  

Strictu Sensu Doutorado em Educação ou na própria área de conhecimento da 
Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao cargo/função, realizado em Instituição reconhecida pela 
CAPES. 

1 24 pontos 

  

Strictu Sensu Mestrado em Educação ou na própria área de conhecimento da 
Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao cargo/função, realizado em Instituição reconhecida pela 
CAPES. 

1 14 pontos 

  

Pós Graduação latu Sensu especialização em Educação ou na própria área de 
conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao 
desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função, realizado em Instituição 
reconhecida pelo MEC. 

2 05 pontos 

  

Curso de Aperfeiçoamento com carga inferior a 360 horas e aqueles com carga 
horária superior, mas que não se constituem pós-graduação (Latu Sensu), 
realizados no último triênio, 2011/2012/2013. 

2 01 ponto 

  

TOTAL / TITULOS 
  

São Mateus/ES _______/______/2015 

 
           Responsável pelo recebimento da documentação                                                  ASSINATURA DO CANDIDATO                                                                            

................................................................................................................................................................................................................................................
.......... 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO - DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – EDITAL 001/2015 

  Nº da inscrição ______________________ 

NOME ______________________________________________________________________________________ TEL ______________________ 

ENDEREÇO____________________________________________________________________________________________________________ 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (APRESENTAR LAUDO ORIGINAL)  (      )SIM     (    ) NÃO 

FORMAÇÃO ACADEMICA: ____________________________________________________________________________________ 

CÓDIGO DO CARGO 
PLEITEADO:  ______________________________________  REGIÃO :   (  ) I       (  )II      (  ) III      (  ) IV      (  ) V      (  ) VI 
MODALIDADE: (  ) ALTERNANCIA   (   ) 
ASSENTAMENTO 

 
HABILITADO (  ) NÃO HABILITADO (  ) 

DATA DE NASCIMENTO _________________    CPF: ___________________   RG: _________________ 

 
   

                    Assinatura do Responsável pelo recebimento da documentação 

 


