MUNIcfplo DE MARIANA PIMENTEL
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N®. 95/2022 -ABERTURA E INSTRUC6ES GERAIS.
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICAD0 PARA

cONTRATAc^O roR pRAzO DETERMiNADO.
LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKl,Prefeito Municipal de Mariana Pimentel, no uso de suas atribuic6es legais,

visando a contratacao de pessoal, por prazo determinad6, amparado em excepcional interesse pdblico devidamente
reconhecido, com fulcro no art. 37, lx, da Constituicao da Repdblica, e arts. n°. 246 a n°. 250 da Lei Municipal n°.

544/2008, torna ptlblica a realizac5o de Processo Seletivo Simplificado, que sera regido pelas normas estabelecidas neste

Edital e no Decreto n°. 1.090/2017 e suas alteracdes posteriores.
1.

DISPOSI¢6ES PRELIMINARES

1.1 0 Processo Seletivo Simplificado sera executado por interm6dio de Comiss5o Permanente para realizacao de
Processo Seletivo Simplificado, designada atraves da Portaria n°. 570, de 29 de dezembro de 2021.

1.2 As reuni6es e deliberac6es da Comiss5o serao objeto de registros em atas.
1.3 Durante toda a realizacao do Processo Seletivo Simplificado serao prestigiados, sem prejuizo de outros, os
princfpios estabelecidos no art. 37, "caput", da Constituic5o da Repdblica.

1.4 0 edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado sera publicado na sua fntegra no site oficial do Munic`pio,

httt}s://www.marianai.imentel.rs.aov.br e na padiina do facebock Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel e no
painel de publicac5es oficiais desta entidade.

1.5 0s demais atos e decis6es inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serao publicados no site oficial do

Municipio, endereco eletr6nico: httos..//www.moridncojmente/.rs.oov.br, na p5gina do facebook Prefeitura Municipal
de Mariana Pimentel e no painel de publicag6es oficiais desta entidade.

1.6 0s prazos definidos neste Edital observar5o o disposto no art. 252 da Lei Municipal n°. 544/2008, seguindo o
cronograma abaixo:
Descric5o

Data

Abertura das lnscric6es

3ifj|as|2!m:2.

Encerramento das lnscric6es

cO|C16|2fJ2:2

Analise preliminar dos lnscritos
Publica¢ao preliminar dos lnscritos

T3|06|2!fn:2
LAi06n!m:2

Recurso da nao homologa¢ao das inscric5es

T5/cy6n!m:2.

Manifestacao da Comissao na reconsiderac5o

r]/ci6nfl2:2.

Julgamento do Recurso pelo Prefeito

2fj/cy6nfn:2.

Publicac5o da relacao final de inscritos

2:1N6|2!m:2
2:2.|o6|ym:2

Analise dos curriculos

Publicacao do resultado preliminar

Recurso

2:3/06n!fl2:2.
2A|06|2fJ2:2.

Julgamento do Recurso pelo Prefeito

2]|rJ6Mfn:2
2:8N6n!fl2:2

Aplica¢5o do crit6rio de desempate

2:9|06|2Jff22

Publica¢ao da classifica¢ao final dos aprovados

y010612!m:2-

Manifestac5o da Comissao na reconsidera¢5o
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1.7 0 Processo Seletivo Simplificado consistira na analise de curriculos e a comprova¢ao de tempo de experiencia

profissional que dever5 ser comprovada mediante o envio de c6pia da carteira de trabalho ou
declaracao/certidao/atestado emitida pelo empregador, no caso de empregador ser 6rgao Ptlblico, que devera ser
enviada por e-mail juntamente com a ficha de inscri€ao e com os demais documentos exigidos conforme item 4.1.2.

1.7.1 Caso a comprovacao do tempo de experiencia, n5o constar o peri'odo em datas (OD/MM/AAAA/ de inicio e t6rmino
de cada periodo comprobat6rio, sera considerado a data inicial do mes subsequente e data inicial do t]ltimo mes
declarado.

1.8 A contratac5o sera pelo prazo determinado na Lei Municipal n°. 544/2008, e se regera pelo Regime Juridico
Estatutario.
2. ESPECIFICAC6ES DA FUNCAO TEMPORARIA

2.10 Processo Seletivo Simplificado destina-se a contratacao emergencial e temporaria para desempenhar fun¢5o do
quadro geral dos servidores da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educa¢ao e Cultura, conforme
relacionado abaixo:

Func5o

Vaga(s)

Professor de Lingua lnglesa

01 + CR

Professor de LinguaPortuguesa

Escolaridade e Pr6-requisitos
Curso Superior em Licenciatura Plena,
especifica para a disciplina de Lingua lnglesa.

Car8aHoraria

20h

Vencimento

R$ 1.969,30

Curso Superior em Licenciatura Plena,
01 + CR

especi'fica para a disciplina de Li'ngua

20h

R$ 1.969,30

Portuguesa.

Professor de Matematica
Professor de Geografia

01 + CR

Curso Superior em Licenciatura Plena

especifica para a disciplina de Matematica.
01 + CR

20h

Curso Superior em Licenciatura Plena
especi'fica para a disciplina de Geografia.

20h

R$ 1.969,30

R$ 1.969,30

2.1.1 Lei espec`fica estabelecera os casos de contratacao por tempo determinado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse publico.

2.1.2 As atribuic6es concernentes a fun¢ao temporaria de que trata este Processo Seletivo Simplificado correspondem

ao constante no Anexo I.
2.2 A16m do vencimento o contratado fara jus as seguintes vantagens funcionais: horas extras na eventual extrapolac5o
da carga horaria diaria e semanal, desde que previamente convocado pelo superior hierarquico; adicional noturno e
insalubridade de acordo com a fun¢ao exercida; gratificacao natalina proporcional ao periodo trabalhado; ferias
proporcionais acrescidas de urn terco, indenizadas ao final do contrato; inscric5o no Regime Geral de Previdencia, vale
alimentac5o e vale transporte, conforme Leis Municipais vigentes.

2.3 Sobre o valor total da remuneracao incidirao os descontos fiscais e previdenciarios, conforme art. 250 da Lei
Municipal ng 544/2008.

2.4 0s deveres e proibi¢6es aplicadas ao contratado correspondem aqueles estabelecidos para os demais servidores
estatutarios pelos arts. n°.143 a n°.145 do Regime Jur`dico, sendo a apura¢ao processada na forma do Regime Disciplinar

do mesmo Diploma, no que couber.
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3. INSCRIC6ES

3.1 Antes de efetuar a inscrigao, 6 de extrema importancia a leitura, na integra, deste Edital de Abertura para conhecer
as normas reguladoras desse Processo Seletivo Simplificado.
3.1.1 As

inscric6es ao

Processo

Seletivo

serao

realizadas

exclusivamente via

e-mail,

no

correio

eletr6nico

;n5cricoes@moricmco/menfe/.rs.oov.br, das Oohoomin do dja 30 de maio de 2022 ate ds 17hoomin do dia 10 de junho
de 2022. Todas as dtlvidas referentes ao certame poder5o ser sanadas atraves dos telefones (51)34956123,

(51)34956124 e (51)34956125 e por meio do e-mail jnscricoes@morionao;menfe/.rs.oov.br.
3.1.2 0s candidatos deverao acessar o endere¢o eletr6nico AttDs..//w«/iAr.morionoo;mente/.rs.oov.br e seguir
rigorosamente todas as instruc5es ali contidas. Nesse endereeo, os candidatos encontrarao o Edital de abertura do
Processo Seletivo e seus anexos para realizar a inscricao e demais editais de publica¢5o do resultado do certame.

3.1.3 A ficha de inscricao e curriculo de inscric5o devera ser preenchido na fntegra e com toda atencao, de modo que

nele constem informac6es exatas e veridicas, sob pena de cancelamento da inscrigao.
3.1.4 i de inteira responsabilidade do candidato a confirmacao da sua inscricao.
3.1.5 A Comiss5o de Processos Seletivos se exime de qualquer responsabilidade sobre as inscri¢6es nao recebidas por

motivo de falha t6cnica de computadores, falhas de comunicacao, bern como outros fatores de ordem t6cnica que
impossibilitem a transferencia de dados.
3.1.6 0 deferimento da inscric5o nao exime o candidato que venha a ser aprovado no PSS da obrigac5o de apresentar,

no momento da contratacao, os comprovantes definitivos da formacao exigida, sem a qual perdera irrevogavelmente e
automaticamente o direito de ser contratado.
3.1.7 Nao serao aceitas inscrigdes fora de prazo.

318 0s documentos enviados juntamente com a inscric5o 6 responsabilidade exclusiva do candidato e nao serao aceitos
a inclus5o de documentos ap6s o encerramento das inscric6es.
3.1.9 0 valor da inscric5o sera de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) , em caso do candidato n5o realizar o pagamento a

inscricao sera NAO HOMOLOGADA. A guia para o pagamento da taxa tera vencimento em 10 de junho de 2022, pagavel
em qualquer banco ate esta data, conforme Decreto Municipal n91.625, de 05 de janeiro de 2022.

3.1.10 0 boleto para efetuar o pagamento da inscricao sera encaminhado via e-mail ao candidato no mo-mento do
recebimento da referida inscric5o e o comprovante de pagamento tera que ser enviado a comissao via e-mail ate o dia
de encerramento das inscri¢6es, sob pena de n5o homologag5o da inscri¢ao.
3.1.11 Nao sera aceita solicitagao de inscricao que n5o atenda ao estabelecido neste Edital.

3.1.12 A inscricao do candidato implicara o conhecimento previo e a tacita aceitacao das presentes instru€6es e
normas estabelecidas neste Edital.
3.1.13 A inscricao sera anulada caso se observe falsidade nas declarac6es ou irregularidades nos documentos

apresentados.
3.1.14 Ao escanear os documentos para envio, estes devem ficar legiveis para apreciacao.
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3.1.15 Todos os documentos para inscricao do candidato dever5o ser enviados em e-mail jlnico.

3.1.16 Cada candidato podera se inscrever somente para uma func5o.
4. CONDI¢6ES PARA A INSCRICAO

4.1 Para a realiza¢5o das inscri¢6es, o candidato devera encaminhar em meio digital, para o correio eletr6nico e no prazo
indicado no item 3.1.1, os seguintes documentos:

4.1.1 Ficha de inscricao disponibilizada no site oficial do Municfpio (httos../^^iww.marianaoimentel.rs.gov.br/, conforme

medelo constante no Anexo 11 deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, a qual sera numerada,

assinada pelo servidor responsavel pelo recebimento da inscricao e encaminhada novamente ao candidato como
comprovagao de sua inscricao no presente Processo Seletivo Simplificado.
4.1.2 Documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou cedulas de identidades expedidas pelas
Secretarias de Seguranca Ptlblica, pelas Forces Armadas, pela Policia Militar, pelo Minist6rio das Relac6es Exteriores;

Ciedulas de ldentidade fornecidas por 6rgaos ou Conselhos de Classe que, por force de Lei Federal, valem como
documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte;
Carteira de Trabalho e Previdencia Social, bern como Carteira Nacional de Habilitacao (com fotografia, na forma da Lei
no. 9.5o3/97, artigo 15).

4.1.3 Curriculo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo 111 do presente edital, acompanhado dos

titulos que comprovam as informa¢6es contidas no curriculo.

4.1.4 0s documentos encaminhados em meio digital deverao ser apresentados em original quando o candidato for
convocado para a contratacao, com vistas a verificar a veracidade das informa¢6es prestadas no ato da inscric5o.
5. HOMOLOGACAO DAS INSCRl¢6ES

5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1.1, a Comissao publicara, no site oficial do Munic`pio, endereco eletr6nico:

httos..//www.marianao;mente/.rs.oov.br e na pagina do facebook Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel e no painel
de publicac6es oficiais desta entidade, no prazo de urn dia, edital contendo a relac5o nominal dos candidatos que tiveram
suas inscric6es homologadas.

5.Z Os candidatos que nao tiveram as suas inscri¢6es homologadas poder5o interpor recursos escritos perante a
Comissao, por meio do formulario disponivel no anexo IV, para o protocolo geral, atrav6s do endere€o eletr6nico

ororocofo@mar;anco;me»fe/.rs.oov.br no prazo de urn dia, mediante a apresentag5o das raz6es que ampararem a sua
irresignacao, no dia 15 de junho de 2022.

5.2.1 No prazo de urn dia, a Comissao, apreciando o recurso, podera reconsiderar sua decisao, hip6tese na qual o

nome do candidato passara a constar no rol de inscric6es homologadas.
5.2.3 Sendo mantida a decisao da Comissao, o recurso sera encaminhado ao Prefeito Municipal para julgamento, no
prazo de urn dia, cuja decis5o devera ser motivada.
5.2.4 A lista final de inscric6es homologadas sera publicada na forma do item 5.1, no prazo de urn dia, ap6s a decisao

dos recursos.
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6. FORMATACAO DOS CURRfcuLOS

6.10 curri'culo profissional devera ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo Ill do presente Edital.

6.3 0s criterios de avaliagao dos curriculos totalizar5o o maximo de 100 (cem) pontos.

6.4 A escolaridade exigida para o desempenho da fun¢5o nao sera objeto de avaliacao.
6.4 Somente serao considerados os tl'tulos expedidos por pessoas juri'dicas, de direito p9Plico ou privado, que

atenderem os crit6rios definidos neste Edital, sendo obrigat6rio envio dos mesmos frente e verso,. sob pena de nao ser

objeto de pontua€5o e as declara¢6es de conclusao de cursos de p6s-Graduac5o, ser5o aceitas s9mente com a emiss5o
n5o posterior a 180 (cento e oitenta) dias ate a data de encerramento das inscric5es.
6.5 Nenhum ti'tulo receber5 dupla valoracao.

6.6 A classificacao dos candidatos sera efetuada atrav6s da pontuacao dos titulos e comprovac5o de experiencia

apresentados, em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, conforme os seguintescriterios:

ESPECIFICACAO

pontuacao
unitaria

Pontuacao

10

20

25

25

05

15

10

40

P6s-graduac5o /oto sen5u e/ou str/.cto sensu (especializac5o) com
dura¢5o mi'nima de 360 horas.

P6s-gradua¢ao (mestrado, doutorado, PhD).

Maxima

ursos especializados, jornadas, encontros, seminarios, congressos e

simp6sios, todos com data posterior a 01/01/2017, na area da
func5o Dretendida com duracao ml'nima de 40 horas.
Experiencia profissional comprovada na area da func5o Dretendida.

de no minimo, 06(seis) meses, sendo que cada semestre
comprovado recebera valoracao de 10 (dez) pontos. (devera constar
obrigat6riamente a data de inicio e termino)

7.

ANALISE DOS CURRfcuLOS E DIVuLGA¢AO DO RESULTADO PRELIMINAR

7.1

No prazo de 01 (urn) dia, a Comiss5o devera proceder a analise dos curri'culos.

7.Z Ultimada a identificac5o dos candidatos e a totaliza¢ao das notas, o resultado preliminar sera publicado no site

oficial do Municipio, endereco eletr6nico: https;/ywww.morionopi.mente/.rs.gov.br e na pagina do facebook Prefeitura
Municipal de Mariana Pimentel no prazo de urn dia, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos

termos estabelecidos neste Edital.
8. RECURSOS

8.1 Da classificacao preliminar dos candidatos 6 cabivel recurso enderecado a Comiss5o, uma tlnica vez, no prazo comum
de urn dia.

8.2 0 recurso das inscri€6es devera conter a perfeita identifica¢ao do recorrente e as raz6es do pedido recursal,
conforme modelo do Anexo lv - Formulario para entrega de recurso, deste Edital, disponi'vel no site do Munic`pio

www.marlanapimentel.rs.gov.br e enviado atravds do endere¢o eletronico Erotoco/o@marfonap/mente/.rs.go±±Lr.
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8.3 Durante o peri'odo de recurso, o candidato que julgar necessario podera solicitar o envio da documenta€ao recebida
pela comissao para que o candidato proceda a conferencia da mesma. A solicitac5o devera ser realizada atrav6s do

endereco eletr6nico protoco/o@morjonaoi.mente/.rs.gov.br no qual sera encaminhada a Comissao do presente
processo para analise e despacho da mesma.
8.4 Havendo a reconsidera¢ao da decisao classificat6ria pela Comissao, no prazo de urn dia, conforme estabelecido no

item 1.6, o nome do candidato passara a constar no rol de selecionados.
8.5 Sendo mantida a decisao da Comissao, o recurso sera encaminhado ao Prefeito Municipal para julga mento, no prazo

de urn dia, conforme item 1.6, cuja decisao devera ser motivada.
9.

CRITERIO DE DESEMPATE

9.1 Verificando-se a ocorrencia de empate em relac5o as notas recebidas por dois ou mais candidatos, tera
preferencia na ordem classificat6ria, sucessivamente, o candidato que:

9.1.10bter a maior nota no criterio de P6s-gradua¢5o Strictu Sensu (mestrado ou doutorado) com duracao m`nima de
1200 horas.

9.1.2 0bter a maior nota no criterio de P6s-graduacao Lato Sensu (especializac5o) com dura¢ao m`nima de 360 horas.
9.1.3 Major tempo comprovado de experiencia profissional.

9.2 0 sorteio ocorrera na sede da Prefeitura Municipal, no dia 29 de junho de 2022, as 10h, sem a presenca dos

candidatos interessados, sendo realizado internamente na forma de gravacao de video e sera arquivado junto ao
Processo Seletivo Simplificado, para futuras conferencias, e atendendo ao previsto no Decreto Estadual n°. 56.199/2021

e suas alterac6es posteriores e Decreto Municipais vigentes.
9.3 A aplicac5o do crit6rio de desempate sera efetivada ap6s a analise dos recursos e antes da publica¢ao da lista final

dos selecionados, respeitando as restri¢6es elencadas nos decretos Municipais vigentes.
10. DIVULGActo DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

10.1 Transcorrido o prazo sem a interposic5o de recurso ou ultimado o seu julgamento, a Comissao encaminhara o
Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para homologacao, no prazo de urn dia.

10.2 Homologado o resultado final, sera lancado edital com a classificacao geral dos candidatos aprovados, quando,
entao passara a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.
11. CONDIC6ES PARA A CONTRATA¢AO TEMPORARIA

11.1 0s Candidatos classificados neste Processo Seletivo, somente serao convocados depois de esgotados os

chamamentos para as vagas das func6es abertas nos Processos Seletivos anteriores a este vigentes ou que n5o possuem
candidatados classificados para as func6es que no decorrer de sua vigencia sejam necessarias as contratac5es
emergenciais.

11.2 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contrata¢ao pelo Prefeito, ser5o

convocados conforme a necessidade e a classificacao final os candidatos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, prorrogavel

uma unica vez, a criterio da Administra¢5o, comprovar o atendimento das seguintes condic6es conforme estabelecido
no Art. 79 da Lei n9 544/2008 (Regime Juridico dos Servidores Municipais).
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11.2.1 Ser brasileiro;

11.2.2 Ter idade mi'nima de 18 anos;

11.2.3 Apresentar atestado medico exarado pelo servico oficial do Municfpio, onde dever5 constar que o

candidato

aprovado n5o faz parte do grupo de risco para o Covid-19, conforme Decreto Estadual n9 56.199/2021, e suas alterac6es
posteriores e Decreto Municipais vigentes e suas alterac6es posteriores e gozar de boa satlde fisica e mental.
11.2.4 Para a realizac5o da avalia¢ao medica poder5o ser apresentados os exames realizados nos tiltimos 60 dias, ou,

havendo a necessidade, o medico do Municfpio proceder5 a solicita¢ao de novos exames a fim de emitir o atestado.
11.2.5 Ter nivel de escolaridade minima de acordo com a exigencia da func5o, disposta na Lei Municipal em vigor.

11.2.6 Apresentar declarac5o de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Municipio.

11.2.7 Certid5o Negativa de Antecedentes Criminais.

11.2.8 Certificado de Reservista, somente para candidatos do sexo masculino.

11.2.9 Comprovacao de residencia, que podera ser feita atraves de conta de luz, agua ou telefone em nome do
candidato ou declaracao devidamente reconhecida em cart6rio.
11.3 A convoca¢ao do candidato classificado sera realizada pessoalmente, por meio de contato telef6nico ou por e-mail
conforme informa€6es de contato disponibilizadas pelo candidato no ato de sua inscric5o, a fim de agilizar a sua

apresentac5o para fins de contratacao.
11.4 Transcorrido o prazo disposto no item 11.3 e nao sendo possivel o contato com o candidato, sera convocado a
seguinte classificado e n5o havera nova chamada.

11.5 0 candidato que n5o tiver interesse na contratacao podera requerer, uma dnica vez, sua alocac5o no final da lista
de aprovados. Sendo convocado pela segunda vez, o candidato n5o poder5 requerer a alocac5o no final da lista

novamente.
11.6 0 prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado sera de 02 (dois) anos, prorrog5vel, uma tinica
vez, por igual peri'odo, valendo para o preenchimento de vagas existentes e das que se abrirem no decorrer desse

periodo.

11.7 No perfodo de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisao contratual, poder5o ser
chamados para contratacao pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem
classificat6ria.

11.8 0s candidatos classificados, integrar5o o cadastro reserva e dever5o manter atualizados os dados constantes da
ficha de inscri¢ao, para futuro preenchimento de vagas que vierem a ser abertas.
11.9 Ap6s todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles que optaram por passar para o final
da lista, havendo ainda necessidade de contratac6es para as mesmas func6es, novo processo seletivo dever5 ser
realizado.

12. DISPosl¢6ES GERAIS
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12.1 N5o sera fornecido qualquer documento comprobat6rio de aprova€5o ou classificac5o do candidato, valendo
para esse fim a publicac5o do resultado final.

12.2 0s candidatos aprovados e classificados deverao manter atualizados os seus enderecos, e-mail e telefones.

12.3 Respeitada a natureza da func5o temporaria, por raz6es de interesse ptlblico, podera haver a readequacao das
condi¢6es definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislacao local.

12.4 0s casos omissos e situa¢6es nao previstas ser5o resolvidos pela Comissao designada.
Mariana Pimentel, 27 de maio de 2022.

LUIZ RENAT JffiKiGONczoRosKi,

Prefeito Municipal.
Registre-se e Publique-se.
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ANEX0 I
ATRIBUICOES DO CARGO

CARGO: PROFESSOR

FORMA DE PROVIMENT0

lngresso por concurso pt]blico de provas e titulos, realizado por area de atuacao, sendo a area 1 correspondente a
educacao infantil e anos iniciais do ensino fundamental, e a area 2. aos anos finais do ensino fundamental.
REQulsITOS PARA PROVIMENTO

Formacao em curso superior de gradua¢5o, de licenciatura plena com habilitacao especi'fica, ou em curso normal
superior, para a docencia na educacao infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

Formagao em curso superior de gradua¢ao, de licenciatura plena ou outra graduacao correspondente a areas de
conhecimento especificas do curri'culo, com complementacao pedag6gica, nos termos da legisla¢5o vigente, para a
docencia nos anos finais do ensino fundamental.

Formac5o em curso superior de graduacao em pedagogia ou outra licenciatura com p6s-gradua¢5o especifica, e
experiencia mi'nima de tres anos na docencia, para o exercicio, de forma alternada ou concomitante com a docencia, de
func6es de suporte pedag6gico direto a docencia.
FUNCOES

1.

Docencia, incluindo, entre outras, as seguintes atribuic6es:
1.1. Participar da elabora¢5o da proposta pedag6gica da escola;

1.2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedag6gica da escola;
1.3. Zelar pela aprendizagem dos alunos;

1.4. Estabelecer e implementar estrategias de recuperacao para os alunos de menor rendimento;
1.5. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos;

1.6. Participar integralmente dos perfodos dedicados ao planejamento, a avaliacao e ao desenvolvimento
profissional;
1.7. Colaborar com as atividades de articula¢ao da escola com as familias e a comunidade;

1.8. Desincumbir-se das demais tarefas indispensaveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo

de ensino-aprendizagem.
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ANEXO 11

FICHA DE INSCRI¢AO

Processo Seletivo Simpljficado -Edital de Abertura n® 95/2022.
DADOS PESSOAIS:
lnscricao n°.:

Fun¢ao:

Nome do Candidato:

Genero: (

)M (

)F Datadenascimento: -i-(

RG:

Estadocivil:

CPF:

Nome da M5e:
Endere¢o:

UF:

Bairro:

CEP:

TelefoneFixo:(

)

Cidade:

Celular:(

)

E-mail:

DOCUMENTACAO:
1. C6pialegl'veldodocumentodeidentidade:(
2. Currl'culo conforme anexo Ill: (

)Sim (

)Nao

)Sim

(

)Nao

.

INFORMA¢6ES ADICIONAIS:

1. Candidato 6 responsavel pela exatidao e veracidade das informac6es prestadas no requerimento de
inscricao, arcando com as consequencias de eventuais erros e/ou do nao preenchimento de qualquercampo;
2. A inscric5o podera ser efetuada por terceiros de acordo com as disposi¢6es do Edital. A procuracao devera
ser com finalidade especifica para inscricao do processo seletivo simplificado.

3. A inscric5o no processo seletivo simplificado implica, desde logo, o reconhecimento e a tacita aceitacao, pelo

candidato, das condic5es estabelecidas.

4. Nao sera admitida, sob nenhuma hip6tese, complementacao documental fora do prazo de inscricao.

Ddt:ar.i-2!m:1.
Assinatura do servidor responsavel pela inscri¢ao.

Assinatura do candidato.
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ANEXO Ill

CURRicuLO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

1. DADOS PESSOAIS

1.1 Nome completo:
1.2 Filiacao:

1.3 Nacionalidade:

1.4 Naturalidade:

1.5 Data de Nascimento: _/_ /_
1.6 Estado Civil:

2. DADOS DE IDENTIFICA¢AO

2.1 Carteira de ldentidade e 6rgao expedidor:
2.2 Cadastro de Pessoa Fi'sica -CPF:
2.3 Ti'tulo de Eleitor

Zona:

2.4 Ndmero do certificado de reservista:
2.5 Endere¢o Residencial:

2.6 Endereco Eletr6nico:
2.7 Telefone residencial e celular:

2.8 0utro endereco e telefone para contato ou recado:
3. ESCOLARIDADE

3.1 ENSIN0 FUNDAMENTAL

lnstituicao de Ensino:

Ano de conclus5o:
3.2 ENSINO MEDIO

lnstitui¢ao de Ensino:

Ano de conclusao:

3.3 ENSIN0 TECNICO

Curso:

Instituicao de Ensino:

Ano de conclusao:

3.4 GRADUA¢AO

Curso:
lnstitui¢ao de Ensino:

Ano de conclusao:
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3.5 POS-GRADUACAO
3.5.1 ESPECIALIZA¢AO

Curso / area:
lnstitui¢ao de Ensino:

Ano de conclusao:

3.5.2 MESTRADO

Curso / area:
Instituicao de Ensino:

Ano de conclusao:

3.5.3 DOUTORADO

Curso / area:
lnstitui¢5o de Ensino:

Ano de conclus5o:

3.5.4 POS-DOUTORADO (PhD)

Curso / area:
lnstituic5o de Ensino:

Ano de conclusao:

4. CURSOS ESPECIALIZADOS NA AREA AFIM A FUNCAO

Curso / area:
lnstituicao de Ensino:

Data de ini'cio: JJ_Data da conclusao: JJ
Carga horaria:

Curso / area:
lnstituicao de Ensino:

Data de inl'cio: JJ_Data da conclusao: JJ
Carga horaria:

Curso / area:
lnstituic5o de Ensino:

Data de ini'cio: JJ_Data da conclus5o: JJ
Carga horaria:

Curso / area:
lnstitui¢ao de Ensino:

Data de inicio: JJ_Data da conclusao: JJ
Carga horaria:
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5. INFORMAC6ES ADICIONAIS (incluindo experiencia profissional):

Mariana Pimentel,_de

de 2022.

Assinatura do Candidato.

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel/RS -Rua Dr. Montauri, n°.10 -Centro -CEP 92900-000
Telefone: (51) 3495 6125/6127

MUNIcfpIO DE MARIANA PIMENTEL
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO IV

EDITAL N9 95/2022
FORMUL^RIO PARA ENTREGA DE RECURSO

A comissao de Processo Seletivo Simplificado para contratacao Temporaria e Emergencial.

1.

iDENTIFicAcao:

None:
N9 Inscri¢5o:

2.

Fun!ao:

RAZ6ES DO RECURSO:

Mariana Pimentel,_de

Assinatura do Candidato.
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