
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL PROCESSO CELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014 – ABRE 
INSCRIÇÕES PARA CLASSIFICAÇÃO DE PROFESSOR EM CARÁTER 

EXCEPCIONAL - ACT 
 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes do município de São 
Miguel da Boa Vista/SC, atendendo o disposto na lei Municipal Complementar n° 
49/2011 que dispões sobre o Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público de 
São Miguel da Boa Vista/SC e o Decretos nº 012/2014, comunica aos 
interessados que se encontram abertas as inscrições para vaga existente ou 
substituições a eventuais licenças que possam ocorrer no ano de 2014, na 
Secretaria Municipal de Educação, de São Miguel da Boa Vista. 

 
1-DAS VAGAS 
 

O presente edital visa selecionar candidato à vaga de Professor Municipal das 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental, que será admitidos em caráter temporário 
– ACT. 

O número de vagas será determinado em conformidade com a necessidade 
profissional, levando-se em consideração o número de alunos, as licenças e 
outros fatores preponderantes. 
 
2 – DO OBJETO 
 
Contratação de Segundo Professor com formação em nível de Licenciatura e 
aperfeiçoamento ou pós-graduação em Educação Especial, com curso de 
Libras, para atuação e acompanhamento de alunos com limitações auditivas, 
na forma da lei. 

O profissional será admitido como ACT e vinculado a Secretaria Municipal de 
Educação conforme quadro abaixo. 

 
Cod. Cargo N° Vagas Local de 

Atuação 
Carga 
Horaria 

Vencimentos 
R$ 

040 Segundo Professor de 
Turma 

01 Unidade Escolar 20 horas 1.198,88 

 
3. - DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS TÍTULOS 
 
3.1. Para inscrever-se, o candidato, ou seu procurador deverá: 
 
3.1.1 – Apresentar documento de identidade original (Carteira de Identidade ou 
Carteira Profissional) e uma cópia, com ou sem autenticação; 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 – Apresentar currículo (conforme anexo V) e preencher a ficha de inscrição 
do candidato e o formulário do Anexo I deste Edital, específico para entrega dos 
títulos, em ordem de pontuação, conforme tabela constante no Anexo II; 
 
3.1.3 - No caso de inscrição por procuração, devem ser apresentados o 
instrumento de mandato, uma cópia do documento de identidade do procurador e 
do documento do candidato, bem como o formulário e os títulos; 
 
3.2 - Não serão recebidas inscrições por via postal ou eletrônica; 
 
3.3 - Recebidos os pedidos de inscrição, devidamente instruídos, o Presidente da 
Comissão do Processo Seletivo homologará as inscrições; 
 
3.4 - Não será admitida a inscrição condicional ou provisória; 
 
3.5 - Os candidatos portadores de deficiência que pretendam prevalecer-se do que 
lhes faculta o inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, deverão declarar 
esta condição quando da inscrição; 
 
3.6 – Não se permitirá o ingresso no Serviço Público Municipal de candidato que 
seja aposentado de cargo, emprego ou função exercida perante a União, 
Território, Estado, Distrito Federal ou Município, inclusive Forças Armadas, 
recebendo proventos do erário público, em virtude da vedação de acumulação 
com vencimentos e salários da ativa, nos termos do que dispõe o § 10º do art., 37º 
da Constituição Federal de 05/10/1988, ressalvadas as acumulações permitidas 
pelo inciso XVI do mesmo dispositivo Constitucional, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração; 
 
3.7 - A comprovação, através da apresentação da documentação hábil de que os 
candidatos possuem todos os requisitos aqui exigidos para a inscrição no Edital, 
será apresentada por ocasião da convocação, e a não apresentação de qualquer 
dos documentos, implicará na sua desclassificação, de forma irrecorrível; 
 
3.8 – Não será permitido o ingresso de pessoas que estejam em pleno gozo de 
licença, como: Licença a prêmio, licença a maternidade, afastamento por doença, 
tratamentos médicos e/ ou questões particulares; 
 
3.9 – Não poderão inscrever-se no presente Processo Seletivo pessoas que 
estejam no exercício de função de Chefia e Assessoramentos 
(gratificada/comissionado) em quaisquer dos Entes Federativos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 - As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 30 de janeiro até 06 de 
Fevereiro de 2014, no horário das 7:00 às 13:00, obedecendo rigorosamente os 
termos deste edital. 
 
3.11 - As inscrições serão realizadas tendo por local a Secretaria Municipal de 
Administração, sita à Rua São Luis n° 210, Centro, na cidade de São Miguel da 
Boa Vista/SC. 
 
3.12 - A realização da inscrição e a apresentação dos documentos são de 
responsabilidade do candidato, no entanto podendo se fazer representar por 
procuração autenticada em cartório.  
 
 4 – REQUISITOS EXIGIDOS 
 
4.1 - Quando do sexo masculino, haver cumprido com as obrigações do Serviço 
Militar;  
 
4.2 - Não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício da função 
pública; 
 
4.3 - Estar em gozo de seus direitos políticos; 
 
4.4 - Estar quite com a Justiça Eleitoral; 
 
4.5 – Apresentar comprovante de residência; 
 
4.6  - Ter idade mínima de 18 anos – cópia de documento comprobatório; 
 
4.7 - Cópia da Certidão de nascimento dos filhos; (se tiver); 
 
4.8  - Cópia do comprovante de escolaridade; 
 
4.9  - Certificados ou declaração de Cursos de aperfeiçoamento em área afim, 

de no máximo quatrocentas (400) horas para cômputo de horas de 
aperfeiçoamento; 
 
4.10 - Possuir escolaridade mínima exigida como requisito conforme este Edital, 
para o cargo; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 - Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência 
incompatível com o exercício das funções, que competem ao emprego a que 
concorre; 
 
4.12 - Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de 
atos desabonadores, e dela não ter sido demitido ou exonerado por justa causa. 
 
5 – DA CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1- A classificação será feita com base no Decreto Municipal 0012/2014, e 
mediante a documentação analisada pelos membros efetivos do Conselho 
Municipal de Educação e a pontuação conforme tabela abaixo, sendo que haverá 
somatória de pontos conforme documentação apresentada: 
 

Tabela de pontuação para classificação quanto à habilitação 
HABILITAÇÃO PONTOS 
Doutorado 20 pontos 
Cursando Doutorado 10 pontos 
Mestrado 20 pontos 
Cursando mestrado 10 pontos 
Outra pós-graduação 10 pontos 
Pós Graduação específica em Libras 35 pontos 
Curso Especifico em Libras 20 pontos  
Graduação em Licenciatura 20 pontos 

 
5.2 - Critérios de desempate são estabelecidos na seguinte ordem: 
 
a) Ao que possuir maior números de horas de aperfeiçoamento, levando em 
consideração o limite máximo de 400 horas; 
b) Ao que possuir mais de um curso de especialização; 
c) Ao que possuir mais de um curso de graduação; 
d) Ao que possuir maior número de dependentes; 
e) O candidato com maior idade. 
 
6 - DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO 
 
6.1 - A convocação, para admissão dos candidatos classificados, obedecerá à 
ordem estabelecida quando da homologação do edital, conforme cronograma no 
anexo VI; 
6.2 - Para efeito de contratação, os candidatos deverão comparecer munidos dos 
seguintes documentos, em original e 01 (uma) fotocópia: 



 

 

 

 

 

 

 

 

a) Histórico Escolar correspondente ao nível; 
b) Cédula de identidade; 
c) C.P.F.; 
d) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; 
e) Cartão PIS/PASEP; 
f) Número de conta corrente na Caixa Econômica Federal ou Sicoob; 
g) Certidão de casamento; ou nascimento; 
h) Certidão de nascimento de filho(s), se menor de idade; 
i) Comprovante de residência; 
j) Certificado de reservista, se do sexo masculino; 
l) Certidão de antecedentes policiais e criminais, das Secretarias da Segurança 
Pública dos Estados em que o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) 
anos; 
m) Carteira profissional e Diploma autenticado pelo MEC. 
 
6.3 - O candidato que recusar a contratação ou, se consultado e contratado, deixar 
de comparecer ao serviço público e iniciar suas funções e atividades, perderá os 
direitos decorrentes de sua classificação; 
 
6.4 - A não comprovação, através da apresentação da documentação hábil de que 
o candidato possuía os requisitos e habilitação exigida para a inscrição no 
processo seletivo simplificado, quando da convocação, implicará na sua 
desclassificação, de forma irrecorrível, sendo considerados nulos todos os atos 
praticados em seu favor; 
 
6.5 - Tornar-se-á obrigatório, à Administração Direta, exigir dos candidatos 
selecionados além da documentação prevista neste edital, outros documentos 
comprobatórios de bons antecedentes criminais, de habilitação legal, que julgar 
necessário; 
 
6.6 - Efetivada a contratação, a remuneração devida será aquela em vigor na 
época da admissão; 
 
6.7 - O prazo máximo de validade deste processo seletivo simplificado é até a data 
da homologação do resultado do Concurso Público que será aberto, no ano de 
2014, pelo Município de São Miguel da Boa Vista/SC. 
 
7 - A DIVULGAÇÃO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 - Após a classificação os nomes serão divulgados através de documento 
expedido pelo Conselho Municipal de Educação e publicado no mural público para 
análise do candidato. 
 
7.2. A classificação será divulgada a partir do término das avaliações da comissão. 
 
8 – DO RECURSO 
 
8.1 – O candidato terá 48 horas após a publicação do resultado, para recorrer por 
escrito junto a Comissão Especial se entender que sua classificação não esteja a 
contento. 

 
8.2 - Se isto ocorrer, o Presidente levará o caso para Comissão para julgamento 
do recurso, sendo que o Conselho terá 24 horas para responder ao recurso. 

 
9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. A escolha de vagas ocorrerá no momento que esta surgir e o candidato que 
escolheu, uma vez encerado o contrato retornará à sua posição na lista de 
classificação. 
 
9.2. Em caso de prorrogação de atestado ou licença, sem que haja intervalo de 
tempo permanecerá o mesmo substituto no cargo. 
 
9.3. Caso prevaleça empate na classificação o Conselho de Educação terá 
autonomia para elaborar novos critérios de desempate. 

 
9.4. As contratações serão realizadas para o período do inicio do ano letivo até 10 
de agosto de 2014, podendo ser renovada até 30 de dezembro de 2014. A 
documentação e os tramites legais deverão ser processadas no momento da 
contratação cabendo ao candidato a apresentação dos documentos exigidos pelo 
responsável da pasta no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal.  
 
9.5 – A documentação poderá ser protocolada no momento da inscrição nos locais 
e horários estipulados. 
 
9.6 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Educação. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Educação de São Miguel da Boa Vista/SC em 24 de 
janeiro de 2014; 
  
9.7 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções 
constantes do presente edital; 
 

9.8 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras 
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminarão o candidato do processo seletivo simplificado, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição; 
 

9.9 - Todos os editais em forma resumida serão publicados no mural da prefeitura, 
jornal e no site http://www.saomigueldaboavista.sc.gov.br; 
 

9.10 - A inscrição do candidato importará em anuência implícita à sua futura 
contratação temporária; 
 

9.11 - A aprovação no presente processo seletivo não implica em obrigatoriedade 
de contratação, cabendo à Administração Direta, o direito de aproveitar os 
candidatos, observada a ordem de classificação final, por emprego, obedecido o 
limite de vagas existentes, das que vierem a vagar, e das que forem criadas 
posteriormente, durante o prazo de validade deste processo seletivo simplificado, 
sempre a exclusivo critério e necessidade do serviço público, face a natureza 
temporária da contratação; 
 

9.12 - O vínculo dos candidatos selecionados e contratados temporariamente será 
regido pelo regime estatutário; 
 

9.13 - As dúvidas eventualmente existentes em decorrência deste Edital e, 
eventuais casos omissos, serão resolvidos pela Comissão Organizadora; 
 

9.14 - Após a publicação dos resultados preliminares, os candidatos poderão 
interpor recurso no prazo de 48 horas contados da data da publicação, para a 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo, justificando as razões do recurso e 
apresentando documentos pertinentes; 
 

9.15 - Por se tratar de processo seletivo simplificado com urgência para admissão 
de profissional, o recurso cabível a este processo será em única instância; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

9.16 - As atribuições para o cargo ora disponibilizado, para fins de atendimento ao 
Princípio da Impessoalidade, são as mesmas previstas em sede de Plano de 
Cargos e Salários; 
 

9.17 - Faz parte do presente Edital: 
Anexo I – Modelo de Relação de Títulos; 
Anexo II – Modelo de Procuração; 
Anexo III – Modelo de Formulário para Recurso; 
Anexo IV – Modelo de Curriculum; 
Anexo V – Cronograma. 
 

9.18 - Todos os atos deste Certame terão comunicação no mural da Prefeitura 
Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC, e no site 
http://www.saomigueldaboavista.sc.gov.br. 

São Miguel da Boa Vista 24/01/2014 

 

 

 
_______________________                                                             _________________________ 
 Maria Helena dos Santos                                                           Franciele Dal Sávio 
   Membro da Comissão                                                                             Membro da Comissão 
 
 
_______________________ 
   Adriane Lenir Formehl 
    Membro da Comissão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GILNEI ANTONIO GUTH 
Prefeito Municipal 

 

Secretaria Municipal da Educação 
Responsável pelo setor 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 ANEXO I 
 
RELAÇÃO DE TÍTULOS 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA 
VISTA/SC. 
 
Cargo: _______________________________ Nº. da inscrição: _________ 
 
Nome do candidato(a): __________________________________________ 
 
RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 
 
Nº. HISTÓRICO/RESUMO Nº. HORAS PRÉ PONTUAÇÃO  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Observação: Preencher em letra de forma ou digitar nos campos destinados ao candidato, entregar 
este formulário em 02 (duas) vias, conforme Edital. 
 
Data: ____/____/____ 
 
 
_________________________ 
Assinatura do candidato 
 
 
____________________________________ 
Assinatura do Responsável p/ recebimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO II 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA 
VISTA/SC.  
 
Eu ..............................................................................., (Nome do Candidato(a)), Portador(a) da 
identidade com o RG .......................... e do CPF ........................... residente e domiciliado à Rua 
...................................................... nº. ..............., no bairro .............................. da cidade de 
.............................., do Estado de .........................., dados adicionais necessários: data de 
nascimento ....../...../........, estado civil ......................, números de filhos menores 18 anos ou 
inválidos................, informa não ser portador(a) de deficiência física, se positivo deverá trazer um 
laudo médico; nestes termos constitui e autoriza como seu(sua)procurador(a) 
........................................................., (Nome do Procurador(a)), Portador(a) da(a)identidade com o 
RG ..................... e do CPF ......................................, residente à Rua 
........................................................, nº......................, no bairro ......................, da cidade de 
.............................., do Estado de......................., para finalidade especial de promover a inscrição 
no Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC nº 
......../2013, para o emprego Público de ........................................., (válida para somente 01(uma) 
inscrição), tendo conhecimento pleno conhecimento do Edital e da necessidade de acompanhar 
todos atos publicados sobre assunto que serão divulgados no Diário Oficial do município de São 
Miguel da Boa Vista/SC, sendo o que cumpre constituir, autorizar ao seu(sua) procurador(a) nos 
termos acima. 
 
São Miguel da Boa Vista/SC, ___ de _____________ de 2014 
 
 
 
____________________________________ 
Assinatura do Candidato 
 
 
Obs¹: Não há necessidade do reconhecimento de firma em Cartório. 
Obs²: Promover a juntada da cópia da identidade do procurador. 



 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO III 
FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA 
VISTA/SC  
 
PARA 
Direção do Processo Seletivo – Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC. 
CANDIDATO: ________________________________________________ 
RG N°_______________________ Nº. INSCRIÇÃO___________________ 
ENDEREÇO: _________________________________________________ 
EMPREGO: __________________________________________________ 
( ) CONTRA RESULTADO PROVA DE TÍTULOS 
Justificativa do candidato – Razões do Recurso 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
Obs.: Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e entregar este 
formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 
 
Data: ____/____/____ 
 
 
________________________ 
Assinatura do candidato 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura do Responsável p/ recebimento 



 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO IV 
MODELO DE CURRÍCULO 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA 
VISTA/SC  
 
I - DADOS PESSOAIS 
01-NOME ______________________________________________________ 
02 - ENDEREÇO: ________________________________________________ 
03 - TELEFONE: __________________ 04 – FAX: ______________ 05 - E-MAIL: 
______________________________________________________ 
06 - DATA DE NASCIMENTO: __________________ 07 - ESTADO CIVIL: 
___________________________ 
08 - SEXO: (  ) M - (  ) F   
09 - NATURALIDADE: ____________________________ 10 – UF: _________ 
11- PROFISSÃO: _________________________________________________ 
12- NOME DO PAI: _______________________________________________ 
13 - NOME DA MÃE: ______________________________________________ 
14 - IDENTIDADE: __________________ 15 - ÓRGÃO EXPEDIDOR: _______ 16 - CPF: 
_______________________________ 
II - FORMAÇÃO ESCOLAR OU ACADÊMICA 
01 - TÍTULO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (curso superior em nível de graduação, reconhecido 
pelo MEC): __________________________________ 
_______________________________________________________________ 
III - TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
DOUTORADO: __________________________________________________ 
INSTITUIÇÃO: ___________________________________________________ 
MESTRADO: ____________________________________________________ 
INSTITUIÇÃO: ___________________________________________________ 
ESPECIALIZAÇÃO “latu sensu” (com duração mínima de 360 horas - indicar nome do curso, 
instituição e carga horária): ____________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
IV - CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
INFORME, EM ORDEM CRONOLÓGICA REGRESSIVA, até o máximo de 05 anos, 
prioritariamente, a experiência profissional desenvolvida no exercício de atividades que guardem 
relação com a área de conhecimento para a qual se está candidatando. 
1) INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHOU: _______________________________ 
cargos ocupados, funções exercidas (informar respectivos períodos): 
_______________________________________________________________ 
experiência adquirida: (principais atividades, realizações relevantes e respectivos períodos): 
_____________________________________________ 
2) INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHOU: _______________________________ 
cargos ocupados, funções exercidas (informar respectivos períodos): 
_______________________________________________________________ 
experiência adquirida: (principais atividades, realizações relevantes e respectivos períodos): 
_____________________________________________ 
3) INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHOU: _______________________________ 
cargos ocupados, funções exercidas (informar respectivos períodos): 
_______________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 
experiência adquirida: (principais atividades, realizações relevantes e respectivos períodos): 
_____________________________________________ 
4) INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHOU: _______________________________ 
cargos ocupados, funções exercidas (informar respectivos períodos): 
_______________________________________________________________experiência 
adquirida: (principais atividades, realizações relevantes e respectivos períodos): 
_____________________________________________ 
5) INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHOU: _______________________________ 
cargos ocupados, funções exercidas (informar respectivos períodos): 
_______________________________________________________________experiência 
adquirida: (principais atividades, realizações relevantes e respectivos períodos): 
_____________________________________________ 
V – CURSOS E CAPACITAÇÕES NA ÁREA 
INFORME, EM ORDEM CRONOLÓGICA REGRESSIVA, até o máximo de 05 anos, 
prioritariamente, os cursos e capacitações que guardem relação com a área de conhecimento para 
a qual está-se candidatando. 
1) TÍTULO DO CURSO: ___________________________________________ 
INSTITUIÇÃO QUE MINISTROU: ____________________________________ 
2) TÍTULO DO CURSO: ___________________________________________ 
INSTITUIÇÃO QUE MINISTROU: ____________________________________ 
3) TÍTULO DO CURSO: ___________________________________________ 
INSTITUIÇÃO QUE MINISTROU: ____________________________________ 
OBS: anexar os documentos comprobatórios de todos os elementos declarados. 
 
DATA: ___ / ___ / ______ 
 
 
________________________ 
Assinatura do candidato 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura do Responsável p/ recebimento 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
ANEXO V 
 
CRONOGRAMA 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA 
VISTA/SC. 
 
ATIVIDADES DATA / PERÍODO 
Inscrição e Entrega de Títulos  
Resultado da 1ª Etapa  
Prazo Final para Apresentação de Recurso  
Resultado Final  
 
 
 


