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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO Nº. 02/2017 

EDITAL DE ABERTURA 

O Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições 

legais e em consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, faz saber que 

será realizado, sob a coordenação da Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo 

Seletivo Simplificado, constituída através da Portaria  nº 092/2017 de 12 de dezembro de 

2017 e a Empresa SAYEG & ASSOCIADOS, sito na Rua José Urias Fortes, 519- Jd. São 

Manoel- São Jose do Rio Preto/SP, CNPJ/MF 05.058.947/0001-77- Processo Seletivo 

Simplificado de Prova e Títulos, para contratação temporária/formação de cadastro 

de reserva dos empregos  de: Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico, Professor 

de Educação Básica - Ed. Infantil, Professor do Ensino Fundamental, Professor do 

Ensino Fundamental - Disciplina Educação Fisica, Oficial I, Auxiliar de Educação, 

Recepcionista, Merendeira, Auxiliar de Serviços Gerais/ lavanderia e Servente, para 

suprir vagas como: aulas ou vagas remanescentes e ou criadas, aposentadoria, 

falecimento, exoneração, demissão, desistência, readaptação, afastamento ou licença de 

concessão obrigatória durante o prazo de validade deste processo seletivo, cujo regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho- CLT será estabelecido no ato da contratação.
 

Estabelece ainda as instruções especiais que regularão todo o processo de seleção ora 

instauradas, a saber: 

1 - DOS EMPREGOS 

1.1 - Os empregos, cadastro reserva, referência, carga horária, vencimentos, requisitos, 

são os especificados abaixo: 

 

  CR= Cadastro Reserva 

1.2 - As atribuições constam no Anexo III deste Edital. 

1.3 - Os vencimentos das funções têm como base o mês de  Fevereiro de 2017. 

2 - DAS INSCRIÇÕES  

2.1 - As inscrições realizar-se-ão exclusivamente através do e-mail 

inscricao@sayeg.emp.br e deverá ser informado: Nome completo (sem abreviaturas), 

Nacionalidade, número da Cédula de Identidade (RG), número de inscrição no CPF, Data 

de nascimento, Endereço completo (nome da rua sem abreviaturas), número e bairro, 

Cidade/UF, CEP, Fone (com DDD), e-mail pessoal válido e função pretendida, para tanto 

preenchendo a ficha de inscrição – ANEXO IV – que obtém no site oficial do Município, 

www.iracemapolis.sp.gov.br. 

Nomenclatura 

dos Empregos 
Vagas Referência 

Carga 

Horária  
Vencimentos 

Escolaridade e 

Requisitos 

Diretor de Escola CR 49 200 R$4.743,74 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com 

habilitação em 

Administração Escolar, 

com no mínimo 03 

anos de experiência no 

magistério 

Coordenador 

Pedagógico 
CR 38 150 R$ 3.081,42 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com no 

mínimo 03 anos de 

experiência no 

magistério. 

Professor  

Ed. Básica–  

Ed. Infantil 

CR 25 120 R$1.850,59 

. Licenciatura Plena em 

Pedagogia ou Normal 

Superior ou nível 

Médio magistério e 

habilitação específica 

para Educação Infantil. 

Professor do 

Ensino 

Fundamental  

CR 29 150 R$2.165,99 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia ou Normal 

Superior ou nível 

Médio magistério e 

habilitação específica 

para 1ª a 4ª séries 

Ensino Fundamental 

Professor Ed. 

Básica - 

Disciplina 

Educação Física 

CR 30 150 R$2.251,57 
Licenciatura Plena em 

Educação Física, com 

Registro no CREF. 

Oficial I CR 24 200 R$1.779,42 

Ensino Fundamental 

Completo e noções de 

informática 

Auxiliar de 

Educação 
CR 14 200 R$1.202,11 

Ensino Médio 

Complet

o 

Recepcionista CR 24 200 R$1.779,42 

Ensino Fundamental 

Completo e noções de 

informática 

Merendeira CR 13 200 R$1.155,86 
Ensino fundamental 

incompleto 

Auxiliar de 

Serviços Gerais/ 

Lavanderia 

CR 13 200 R$1.155,86 
Ensino fundamental 

incompleto 

Servente CR 13 200 R$1.155,86 
Ensino fundamental 

incompleto 

mailto:inscricao@sayeg.emp.br
http://www.iracemapolis.sp.gov.br/
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2.1.1 – O candidato que não dispuser de equipamentos de informática para enviar o e-

mail de inscrição contendo a ficha de dados pessoais e o comprovante de pagamento da 

taxa respectiva, poderá fazê-lo dirigindo-se às salas do programa “Acessa São Paulo”, 

que se situa neste município na Rua D. Pedro II nº 484- Centro, Iracemápolis – SP. 

2.1.2 – A não observância das instruções para inscrição pela internet, implicará que não 

será efetivada a inscrição. 

2.2. – Somente após o envio dos dados contidos nas informações de Inscrição e 

confirmação do pagamento, o candidato poderá ser considerado inscrito e, estando 

regular, receberá um e-mail, confirmando sua inscrição. 

2.2.1 - Após a efetivação da inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a troca de 

função pretendida. 

2.2.2 - Caso o candidato opte por inscrever-se para mais de uma função, deverá recolher 

o valor correspondente ao número de inscrições a ser realizado, repetindo todo o 

procedimento para cada uma. 

2.2.3 - Os candidatos poderão fazer mais de uma inscrição para as funções, conforme 

período determinado no quadro abaixo: 

PERÍODO MANHÃ – PROVA 09:00 HORAS PERIODO TARDE – PROVA 14:00 

HORAS 

Diretor de Escola Coordenador Pedagógico 

Professor Ensino Fundamental Professor Ensino Infantil 

Professor Educação Física Oficial I 

Recepcionista Auxiliar de Educação 

Auxiliar de Serviços Gerais/Lavanderia Servente 

Merendeira  

 

2.3 - As inscrições ocorrerão a partir da 08:00 horas do dia 19 até o final do expediente 

bancário do dia 29 de dezembro de 2017. 

2.3.1 – Não será aceita a inscrição que realize o pagamento em caixa eletrônico após 

o encerramento do expediente bancário do dia 29.12.2017, pois este somente será 

computado no dia útil seguinte, ou seja, dia 30 e assim, fora do prazo de inscrições. 

2.3.2 - Não será permitida inscrição/pagamento por outro meio que não o 

especificado neste edital, tais como depósito bancário simples, correios, fac-símile 

(fax), transferência bancária, DOC, condicional (em cheques), ou fora do prazo 

estabelecido. 

2.4 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler e conhecer o Edital e certificar-

se de que preenche todos os requisitos exigidos para o exercício da função. 

2.5 - O candidato será o único responsável pelas informações prestadas no ato da 

Inscrição, as quais implicarão o conhecimento e a expressa aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, e nas instruções específicas contidas nos 

comunicados e em outros editais pertencentes ao presente Processo Seletivo Simplificado 

que porventura venham a ser publicados, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento de qualquer natureza. 

2.5.1- Em atendimento às disposições contidas no presente Edital, o candidato, ao 

se inscrever, tem ciência que são exigidos os requisitos a seguir, os quais deverão ser 

comprovados por ocasião da admissão:  

2.5.1.1 - ser brasileiro nato e, se estrangeiro, atender aos requisitos legais em vigor; 

2.5.1.2 - ter 18 (dezoito) anos completos até a data da contratação; 

2.5.1.3 - estar quite com as obrigações militares até a data da contratação, quando for o 

caso; 

2.5.1.4 - estar em gozo de seus direitos civis, políticos e eleitorais; 

2.5.1.5 - possuir aptidão física e mental;  

2.5.1.6 - possuir o nível de escolaridade, especialização e capacitação exigidas para o 

exercício   da(s) função(ões) escolhida(s); 

2.5.1.7 - não haver sofrido, no exercício de atividade pública, punição por atos 

incompatíveis com o serviço público; 

2.5.1.8 - não ter antecedentes criminais; 

2.5.1.9 - não estar com idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 70 anos; 

2.5.1.10 - não receber, proventos de aposentadoria oriundos de Cargo, Emprego ou 

Função exercidos perante a União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e suas 

Autarquias, Empresas ou Fundações, conforme preceitua o artigo 37, §10 da Constituição 

Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98, ressalvadas as 

acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado dispositivo constitucional, os 

empregos eletivos e os cargos ou empregos em comissão; 

2.5.1.11 - não ter, anteriormente, contrato de trabalho com o Poder Público rescindido por 

justa causa ou ter sido demitido a bem do serviço público; 

2.5.1.12 - não ter sido condenado por crime contra a Administração Pública. 

2.6 - O candidato ao enviar sua inscrição via internet, manifesta expressamente que fez a 

leitura do Edital de Abertura, sua concordância em relação as condições do presente 

Processo Seletivo Simplificado e as que vierem a ser estabelecidas. 

2.7 - A relação completa de candidatos inscritos será divulgada através de afixação, no 

Paço e no site da Prefeitura Municipal de Iracemápolis e no site www.sayeg.emp.br, 

partir do dia 08/01/2018. 

2.8 - Qualquer condição especial para participação no Processo Seletivo Simplificado 

deverá ser requerida dentro do prazo estabelecido no item 2.3, período de inscrição, 

sendo que não se responsabilizará a Comissão Organizadora e a  Empresa Sayeg & 

Associados ou a Prefeitura Municipal de Iracemápolis, por casos excepcionais que não 

tenham sido comunicados no prazo devido. 

2.9 - A Prefeitura Municipal de Iracemápolis, a Comissão Organizadora e a empresa 

Sayeg & Associados, não se responsabilizarão por eventuais coincidências de locais, 

datas e horários de provas e quaisquer outras atividades ou eventos que impeçam o 

comparecimento do candidato no horário e local designados. 

2.10 - O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, bem como por 

todas as informações prestadas no e-mail de inscrição, conforme item 2.1, o que fará 

mediante preenchimento e remessa do formulário anexo, denominado Ficha de Inscri-

ção que pode ser obtido no site oficial do Município, www.iracemapolis.sp.gov.br. 

 

2.10.1 - Quando do preenchimento dos dados de inscrição, se o candidato não informar 

seu e-mail, o mesmo não receberá as informações referentes ao andamento do Processo 

seletivo pelo mesmo. 

 

 2.10.2 - Mesmo que o candidato informe seu e-mail no ato de inscrição, é de 

sua obrigação acompanhar os atos de divulgação do Processo Seletivo através do  Pa-

ço/site da Prefeitura Municipal de Iracemápolis e  no site www.sayeg.emp.br. 

 

2.11 - O deferimento da inscrição do candidato dependerá da correta informação, via e-

mail e o devido recolhimento da Taxa de Inscrição devendo o candidato, indicar forma de 

contato para dirimir eventuais dúvidas. 

 

2.11.1 - Se, eventualmente, o candidato venha a constatar alguma incorreção nos dados 

fornecidos deverá solicitar imediatamente a correção através do e-mail: conta-

to@sayeg.emp.br apontando como assunto “Correção dados inscrição” e inserindo o 

http://www.sayeg.emp.br/
http://www.iracemapolis.sp.gov.br/
mailto:contato@sayeg.emp.br
mailto:contato@sayeg.emp.br
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número da inscrição que recebeu quando da confirmação. 

 

2.11.2 – Não sanada a incorreção, o candidato poderá ser impedido de ter acesso à sala de 

prova, se a incorreção não permitir sua perfeita identificação 

 

2.12 - O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado, unicamente em 

dinheiro, através de depósito bancário identificado, que poderá ser efetuado nos 

caixas físicos informando o número do CPF ao caixa ou eletrônicos escolhendo a 

opção depósito identificado e inserindo o número do CPF no campo apropriado, em 

qualquer agência do Banco Bradesco (237), em favor de Cristina Filomena Sayeg 

Santos – ME - CNPJ 05.058.947/0001-77 - Ag. 0172 - c/c 0045302-1, até o final do 

expediente bancário do dia 29/12/2017. 

 

2.12.1 - Atenção para o depósito no último dia de inscrição, pois não será aceito o 

depósito efetuado depois do encerramento do expediente bancário do dia 29.12.2017 

nos caixas físicos ou eletrônicos. 

 

Taxa de inscrição 

 

Função Valor da inscrição 

Diretor de Escola 
R$ 70,00 

Coordenador Pedagógico 
R$ 60,00 

Professor Educação Física 
R$ 45,00 

Professor Ensino Fundamental 
R$ 45,00 

Professor Ensino Infantil 
R$ 45,00 

Oficial I 
R$ 35,00 

Recepcionista 
R$ 35,00 

Auxiliar de Educação 
R$ 25,00 

Auxiliar de Serviços Gerais/Lavanderia 
R$ 25,00 

Merendeira 
R$ 25,00 

Servente 
R$ 25,00 

 

2.12.1 - O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo 

nos casos de cancelamento, suspensão ou não realização do Processo Seletivo 

Simplificado. 

 

2.12.2 - Não serão aceitos pagamentos da taxa de inscrição pelos correios, fac-símile 

(fax), transferências eletrônicas, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em 

conta corrente, condicional ou fora do período de inscrições ou por qualquer outro meio 

que não os especificados neste Edital 

 

2.13 - Aqueles que portarem deficiência compatível com a função dos respectivos cargos 

e desejarem prestar o Processo Seletivo nesta condição deverão manifestar-se, na 

inscrição, indicando inclusive condições especiais para realização da prova, e apresentar 

no dia designado para prestação da prova objetiva, atestado médico, contendo o código 

da Classificação Internacional de Doença – CID, descrevendo o tipo de deficiência. 

2.14 - Os candidatos aprovados, por ocasião de sua convocação, serão submetidos a 

exame pré-admissional de caráter eliminatório. 

2.15 - Os exames de pré-admissão, de caráter eliminatório, serão realizados por 

profissionais designados pela Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP. 

 

2.16 - O candidato que vier a ser habilitado no Processo Seletivo Simplificado de que 

trata este Edital, poderá ser investido na função se atendidas, à época, todas as exigências 

para a investidura ora descritas obedecido o limite de vagas existentes, o interesse 

público, bem como a disponibilidade financeira da Prefeitura Municipal de Iracemápo-

lis/SP. 

 

2.17 - O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa 

satisfazer todas as condições estabelecidas neste edital, terá sua inscrição cancelada e, em 

consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e 

que o fato seja constatado posteriormente.  

 

2.18 - As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, cabendo a Prefeitura Municipal de Iracemápolis o direito de excluir do Pro-

cesso Seletivo Simplificado aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 

informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

 

2.19 - Não será solicitado, no ato da inscrição, documentos comprobatórios constantes no 

item 2.5.1, sendo obrigatório sua comprovação quando da contratação, sob pena de 

exclusão do candidato do Processo Seletivo Simplificado. 

 

2.20 - Informações complementares referente à inscrição poderão ser solicitadas através 

do e-mail contato@sayeg.emp.br ou no site www.sayeg.emp.br 

 

2.21 - A Prefeitura Municipal de Iracemápolis  e a Comissão Organizadora e Avaliadora 

do Processo Seletivo Simplificado,  reserva-se no direito de verificar a veracidade das 

informações prestadas pelo requerente. 

 

2.21.1 - Caso alguma das informações seja inverídica, a Prefeitura Municipal de Irace-

mápolis indeferirá o pedido, sem prejuízo de informar as Autoridades competentes para a 

tomada de medidas judiciais cabíveis. 

 

2.22 - As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, 

podendo a Prefeitura Municipal de Iracemápolis utilizá-las em qualquer época, no 

amparo de seus direitos, bem como nos dos demais candidatos, não podendo ser alegada 

qualquer espécie de desconhecimento. 

 

2.23 - A Prefeitura Municipal de Iracemápolis, a Comissão Organizadora e Avaliadora do 

Processo Seletivo Simplificado e a Empresa Sayeg & Associados, não se responsabilizam 

por solicitações de inscrições pela internet não recebida por motivo de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 

bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados 

 

2.24 - O Candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova Braile, prova 

ampliada, etc..., deverá, no período de inscrições, encaminhar por SEDEX à Sayeg & 

Associados, solicitação contendo nome completo, RG, CPF, telefones e os recursos 

necessários para a realização da Prova, indicando no envelope, o Processo Seletivo 

Simplificado Público de Iracemápolis, com a vaga pretendida para a qual está inscrito. 

 

2.24.1 - O candidato que não o fizer, durante o período das inscrições e conforme o 

estabelecido no item 2.25 não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais 

providenciadas. 

 

2.24.2 - O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da prova ficará 

sujeito, por parte da Prefeitura Municipal de Iracemápolis, Comissão Organizadora e 

Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado e da Sayeg & Associados, à análise da 

viabilidade e razoabilidade do solicitado. 

 

2.25 - Para efeito dos prazos estipulados neste capitulo, será considerada a data da 

postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

 

2.26 - O candidato com deficiência deverá observar ainda o Capitulo 3- DOS CANDIDA-

TOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

3- DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

3.1 - Será assegurada aos portadores de deficiência a participação neste Processo Seletivo, 

sem reservas de vagas, tendo em vista tratar-se de cadastro reserva.  

 

mailto:contato@sayeg.emp.br
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3.1.1 - Serão consideradas deficiências aquelas definidas de acordo com o artigo 4º, do 

Decreto federal nº 3.298/99 de 20/12/1999, com alteração dada pelo Decreto federal nº 

5.296/04 de 02/12/2004. 

3.2 - No ato da inscrição, o candidato portador de necessidades especiais deverá declarar, 

essa condição e a deficiência da qual é portador, e no dia designado para a prestação da 

Prova Objetiva apresentar Laudo Médico original e expedido no prazo de 60 dias 

anteriores ao término da inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, informando o seu nome, 

número do RG e CPF.  

 

3.3 - Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do Processo 

Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 

conteúdo da prova, avaliação, aos critérios de aprovação, duração, horário e local de 

aplicação das provas, e à nota mínima exigida. 

3.3.1 - O candidato portador de deficiência, que nos termos legais, necessitar de tempo 

adicional para realização das provas deverá requerê-lo, no prazo determinado para as 

inscrições, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de 

sua deficiência. 

3.3.2 - As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão 

atendidas obedecendo aos critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

3.4 - Os candidatos portadores de necessidades especiais não serão discriminados pela 

sua condição, exceto para os empregos que não possibilitem as suas nomeações pelas 

características de atribuições e desempenhos, incompatíveis com a deficiência possuída. 

3.5 - Os deficientes visuais (cegos) que se julgarem amparados pelas disposições legais, 

somente prestarão as provas mediante leitura através do sistema Braille, e, suas respostas 

deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos candidatos deverão levar, para 

esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção. 

3.5.1 - O candidato cego ou amblíope deverá solicitar, por escrito, até o último dia de 

encerramento das inscrições, a confecção de prova em Braille ou ampliada, juntando, nos 

casos de ambliopia, atestado médico comprobatório dessa situação, nos termos do item 

3.2. 

3.5.2 - Os deficientes visuais que não solicitarem a prova especial no prazo citado no 

subitem anterior não terão direito à prova especialmente preparada seja qual for o motivo 

alegado. 

3.5.3 - Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, 

passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

3.5.4 - Após admissão no emprego a que concorreu como candidato portador de 

deficiência, a mesma não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação 

do emprego, bem como aposentadoria por invalidez.  

3.6 - Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica indicada pela 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP,  que confirmará de modo definitivo o 

enquadramento de sua situação como portador de deficiência e a compatibilidade com o 

Cargo pretendido. 

3.7 - A avaliação do potencial de trabalho do candidato portador de necessidades 

especiais, frente às rotinas do Emprego, obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 

3.298, de 20/12/1999, arts. 43 e 44 e será realizada pela Prefeitura Municipal de 

Iracemápolis/SP, através de equipe multiprofissional. 

3.7.1 – O Médico designado pela Prefeitura Municipal de Iracemápolis, emitirá parecer 

observando:  

a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;  

b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do Emprego a desempenhar;  

c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente 

de trabalho na execução das tarefas;  

d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que 

habitualmente utilize; e  

e) o CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 

 

3.8 – O Médico, designado pela Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP avaliará a 

compatibilidade entre as atribuições do Emprego e a deficiência do candidato, cuja 

realização se dará durante o período de vigência do contrato de experiência.  

 

3.9 - Será eliminado da condição de portador de necessidade especial o candidato cuja 

deficiência, assinalada na ficha de inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar 

apenas da lista de classificação geral de aprovados. 

3.10 - Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato cuja deficiência 

assinalada na ficha de inscrição seja incompatível com o cargo pretendido. 

3.11 - Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste 

Capítulo, não serão reconhecidos 

4 - DAS PROVAS 

4.1 - O Processo Seletivo Simplificado consistirá de Prova Objetiva da seguinte forma. 

         nº 

questões 

 

Funções 

Conheciment

os Gerais 

Legislaçã

o 

Conhecimen

to Específico 

Portugu

ês 

Inform

á- 

tica 

Diretor de 

Escola 10 05 15 05 -x- 

Coordenador 

Pedagógico 10 05 15 05 -x- 

Professor 

Educação Física 10 -x- 10 05 -x- 

Professor 

Ensino 
10 -x- 10 05 -x- 

Modelo do envelope (via Sedex) 

 

Sayeg & Associados 

Rua José Urias Fortes, 519- Jd. São Manoel 

São Jose do Rio Preto/SP 

 

CEP 15091-220 

 

Processo Seletivo Simplificado nº 02/2017 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP 

Função:_____________________ 

Participação de Candidato Portador de Deficiência. 
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Fundamental 

Professor 

Ensino Infantil 10 -x- 10 05 -x- 

Oficial I 10 -x- -x- 05 05 

Recepcionista 10 -x- -x- 05 05 

Aux. de 

Educação 10 -x- -x- 10 -x- 

Aux. de 

Serviços 

Gerais/Lavande

ria 

10 -x- -x- 10 -x- 

Merendeira 10 -x- -x- 10 -x- 

Servente 10 -x- -x- 10 -x- 

  

4.1.2 -  A prova Objetiva, para todas as funções discriminadas acima, de caráter elimina-

tório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessá-

rio ao desempenho da função. 

4.2.3 - A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha e será elaborada 

de acordo com o conteúdo programático constante no anexo II, deste Edital. 

4.2 - A prova objetiva, TEM PREVISÃO QUE SEJA REALIZADA, no dia 14/01/2018 

as 09:00 horas, no primeiro período e as 14:00 horas, no segundo período e será informa-

do ao candidatos, antecipadamente, o local da realização do mesmo. 

4.2.1- O candidato poderá verificar e acompanhar o local para realização das provas 

através do site da Prefeitura Municipal de Iracemápolis e no www.sayeg.em.br. 

4.3 - O ingresso no local da prova será permitido apenas aos candidatos inscritos, 

acompanhado do documento hábil de identificação que contenha foto a qual permita 

identificar o portador. 

4.3.1 - São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras ou Cédulas 

de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, pelo 

Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédulas de Identidade para 

estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classes que 

por Lei Federal valem como documento de identidade, Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia nos 

termos da Lei nº 9.503/97). 

4.3.2 - Não serão aceitos os documentos de identidade acima relacionados cuja foto, por 

sua antiguidade, não guarde semelhança com a aparência atual do candidato. 

4.3.3 -  Não será admitido na sala de prova o candidato que não estiver de posse dos 

documentos hábeis previstos no item anterior ou portá-los na forma de cópia reprográfica 

ainda que autenticada.  

4.4 - Durante a execução das provas, não será permitida consulta de nenhuma espécie, 

nem a códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou tipo de pesquisa, relógios, 

telefones celulares ou qualquer equipamento eletrônico, protetor auricular, boné, gorro, 

chapéu e óculos de sol ou qualquer outro material que não o fornecido pela Empresa 

Sayeg & Associados.  

4.1 - O telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico, deverá ser desligado e 

guardado em bolsa, pasta ou valise antes de entrar no prédio de aplicação e, durante a 

aplicação da prova, deverão permanecer desligados e não poderão ser acessados até a 

saída. 

4.5 - Não será permitida a permanência de pessoas estranhas no local determinado para a 

realização da prova. 

4.6 - O candidato deverá comparecer ao local da realização da prova, no dia e horário 

designado, com antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de seus documentos, além 

de caneta esferográfica de corpo transparente e tinta na cor preta para execução da Prova 

Objetiva. O não comparecimento no horário e local indicado será considerado como 

desistência. 

4.6.1 - Os portões serão fechados, impreterivelmente, nos horários acima estabelecidos 

para a realização da prova, assim considerado como válido o horário apontado pelas 

operadoras de telefonia móvel da região, a ser aferida pelo diretor de prova. 

4.7 - A duração da prova será de 3 (três) horas improrrogáveis e será controlado pelos 

fiscais, durante a aplicação da prova.  

4.7.1 - É de responsabilidade do candidato a leitura das instruções contidas na folha de 

respostas e no caderno de questões da prova objetiva, não podendo ser alegada qualquer 

espécie de desconhecimento. 

4.7.2 -  NÃO HAVERÁ, em nenhum momento substituição, da folha de respostas por 

erro do candidato. 

4.8 - Não haverá em hipótese alguma, segunda chamada, vista ou revisão de provas, 

podendo o candidato requisitar junto à Empresa Organizadora, revisão de notas no prazo 

de 3 (três) dias corridos a contar da data da publicação do resultado parcial. 

4.9 - É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 

prova e o comparecimento no horário determinado. 

4.10 - Por justo motivo, a critério da Prefeitura Municipal de Iracemápolis e da Comissão 

Organizadora e avaliadora do Processo Seletivo Simplificado, a realização da prova do 

presente Processo Seletivo Simplificado, poderá ser adiada ou anulada, sem a 

necessidade de prévio aviso, devendo, no entanto, ser comunicado aos candidatos por 

novo Edital ou por comunicação direta as novas datas em que realizar-se-ão as provas. 

4.11 - Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das 

Listas de Presença, mas que tenha em seu poder o respectivo comprovante de inscrição, 

bem como comprovante de pagamento da taxa de inscrição, efetuado nos moldes 

previstos neste Edital, o mesmo poderá participar deste Processo Seletivo, devendo 

apresentá-lo à Empresa organizadora. 

 

4.12 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das 

provas, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá 

apresentar documento que ateste o registro da ocorrência com data de validade atualizada, 

bem como um outro documento oficial que o identifique.  

4.13 - Na prova objetiva, o candidato deverá responder a todas as questões no próprio 

caderno, que lhe será entregue no início da prova. 

4.13.1 - Somente serão permitidos assinalamentos feitos pelo próprio candidato, vedada 

qualquer colaboração ou participação de terceiros, salvo em caso de candidato que tenha 

solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será 

acompanhado por um fiscal.  

4.13.2 - Na correção, será atribuída nota zero às questões rasuradas ou que estejam em 

branco. 

4.13.3 - Sob nenhuma hipótese haverá a substituição de provas, sendo de 

responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos advindos de emendas ou rasura, 

ainda que legível. 

4.13.4 - A Prefeitura Municipal de Iracemápolis, a empresa organizadora e os fiscais 

aplicadores não fornecerão qualquer material para os candidatos no dia da prova.  

4.14 - No decorrer da prova objetiva, se o candidato observar qualquer anormalidade 

gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela 

prevista no programa, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que, encaminhará 

solução imediata ou anotará na folha de ocorrências para posterior análise junto a 

Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado. 
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4.14.1 - Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a 

todos os candidatos, independentemente da formulação dos recursos. 

4.14.2 - Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade deverá manifestar-se, 

sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso. 

4.15 - Ao terminar a prova objetiva, o candidato deverá entregar o caderno de questões 

da prova objetiva e a folha de resposta, ao Fiscal, podendo, no entanto, levar consigo o 

Caderno de Rascunho, para conferência posterior, subsídio e eventual recurso. 

4.15.1 - Os 03 (três) últimos candidatos presentes na sala de aplicação da prova, deverão 

aguardar o fechamento dos envelopes das provas e demais documentos e assiná-los. 

4.16 - Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou 

atraso do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado. 

4.17 - O não comparecimento para a prestação da prova excluirá automaticamente o 

candidato do Processo Seletivo Simplificado 

4.18 - O gabarito Oficial da prova objetiva será divulgado no Paço/site da Prefeitura 

Municipal de Iracemápolis e no site www.sayeg.emp.br, conforme Anexo I- Cronograma 

do Processo Seletivo. 

5 - DO PROGRAMA DE PROVA 

5.1 - O programa de prova a ser aplicada no presente Processo Seletivo Simplificado é o 

constante do Anexo II – Conteúdo Programático e estará à disposição dos candidatos no 

Paço da Prefeitura Municipal de Iracemápolis sito a José Emídio, 601 - Centro, 

Iracemápolis/SP e no site www.sayeg.emp.br, 

5.2 - O Candidato que se inscrever para mais de 01 (uma) função, deverá observar o 

disposto no subitem 2.2.3. 

5.3 - A divulgação do local e horário da prova deverá ser acompanhada pelo candidato, 

por meio de Edital de Convocação a ser disponibilizado no Paço e nosite da Prefeitura 

Municipal e no site da www.sayeg.emp.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento. 

5.4 - Por qualquer motivo, o nome do candidato inscrito, não constar no Edital de 

Convocação para as provas, esse deverá entrar em contato com a Empresa Sayeg & 

Associados, através do e-mail: contato@sayeg.emp.br, para verificar o ocorrido. 

5.4.1 - Ocorrendo o caso constante no item 5.4, o candidato poderá participar do Processo 

Seletivo Simplificado e realizar a prova, se apresentar o comprovante de pagamento, 

efetuado nos moldes deste Edital, devendo para tanto preencher o formulário de 

ocorrências, conforme Anexo V deste Edital. 

5.4.2 - A inclusão de que trata este item, será realizada de forma condicional, sujeito a 

verificação da regularidade da referida inscrição. 

5.4.3 - Eventualmente, constatada irregularidade na inscrição do candidato, será 

automaticamente cancelada, sem direito a qualquer tipo de reclamação, 

independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos os atos dela decorrentes. 

5.5 - O candidato somente poderá realizar a prova, na data, horário e local definido, não 

podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

5.5.1 - O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos 

esclarecimentos sobre sua aplicação, pelo fiscal. 

5.5.2 - O candidato somente poderá se retirar da sala de aplicação da prova objetiva, após 

01 (uma) hora de duração, não podendo permanecer nas dependências do local de prova. 

5.6 - O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, sem o 

acompanhamento de um fiscal. 

5.7 - Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, a candidata 

deverá levar um acompanhante maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em 

local reservado para tal finalidade e será o responsável pela criança. 

5.7.1 - Para tanto, deverá solicitar, através do e-mail: contato@sayeg.emp.br, 

antecipadamente e inserir como assunto: Amamentação - processo Seletivo Simplificado- 

PM Iracemápolis/SP. 

5.7.2 - A Prefeitura Municipal de Iracemápolis e a Empresa Sayeg & Associados não se 

responsabilizarão pela criança no caso de a candidata não levar acompanhante, podendo, 

inclusive, ocasionar a sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado. 

5.7.3 - No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma 

fiscal, sem a presença do acompanhante, responsável pela criança. 

5.7.4 -  A candidata, neste momento, deverá fechar seu caderno de prova, se for o caso, e 

deixa-lo sobre a carteira e não haverá compensação do tempo de amamentação à duração 

da prova da candidata. 

5.8 - Fica reservado à Prefeitura Municipal de Iracemápolis e a Empresa Sayeg & 

Associados, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais e/ ou proceder 

à coleta de impressão digital, durante a aplicação da prova. 

5.9 - O candidato, que eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral no dia da 

prova, deverá preencher o formulário de ocorrência e, deverá ser assinado, datado e 

entregue ao fiscal da sala. 

5.9.1 - O candidato que não atender aos termos do item 5.9 deverá arcar, exclusivamente, 

com as consequências advindas de sua omissão. 

5.10 - É de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados 

cadastrais, a verificação do material entregue para a realização das provas. 

5.11 - O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestões, acerca do Processo 

Seletivo Simplificado, deverá procurar a sala da Coordenação dos trabalhos. 

5.12 -  Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

a) não comparecer a prova objetiva, conforme convocação divulgada no Pa-

ço/site da Prefeitura Municipal de Iracemápolis e no site www.sayeg.emp.br, 

seja qual for o motivo alegado; 

b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e horário estabelecidos no Edi-

tal de Convocação; 

c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto neste Edi-

tal. 

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova sem o acompa-

nhamento de um fiscal; 

e) estiver, durante a aplicação da prova, fazendo uso de calculadora, relógio 

com calculadora, agenda eletrônica ou similar;  

f) estiver, no local de prova, portando qualquer equipamento eletrônico, sonoro, 

de comunicação ligados, fones de ouvido, exceto aparelhos auditivos decla-

rados na forma do item 5.9 supra antes do início da prova ao fiscal de sala; 

g) portar outro tipo de caneta exceto aquela prevista no item ____. 

h) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, ver-

balmente ou por escrito, bem como fazendo uso de material não permitido 

para a realização das provas;  

i) lançar meios ilícitos para a realização das provas; 

j) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas; 

k) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;  

l) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas 

neste Edital; 

m) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

n) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe 

encarregada da aplicação das provas, sem prejuízo de apuração de eventual 

desacato (art. 330, CP); 

o) retirar-se do local de prova (s) antes de decorrido o tempo mínimo de per-

manência. 

 

6- DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO 

mailto:contato@sayeg.emp.br
mailto:contato@sayeg.emp.br
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6.1 - A prova objetiva  

.6.1.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos  

6.1.2 - A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:  

NP = NA x 100 

 TQ  

Onde:  

NP = Nota da prova 

 NA = Número de acertos 

 TQ = Total de questões da prova 

6.1.3 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.  

6.1.4 - A prova será de caráter eliminatório, classificatório e serão aprovados os 

candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta). 

 6.1.5 - O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos, na 

Prova Objetiva,  será eliminado do Processo Seletivo. 

6.2 - O presente Processo Seletivo terá caráter classificatório, sendo excluídos da 

listagem de classificação final apenas os candidatos ausentes e aqueles que tirarem nota 

0,0 (zero) na sua respectiva prova. 

7 - DA PROVA DE TITULOS 

 

7.1 - Os candidatos inscritos, para Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico, 

Professor de Ensino Infantil, Professor de Ensino Fundamental e Professor de 

Educação Física, poderão entregar seus títulos no mesmo dia e local da realização da 

Prova Objetiva.  

7.1.1 - A entrega, mediante recibo, será efetuada após a realização da Prova Objetiva em 

sala específica.  

7.1.2 - O candidato que for protocolar os documentos da Prova de Títulos deverá entregá-

los até às 12:00 horas para o 1º período e até às 17:00 horas para o 2º período. Após esse 

horário, não serão aceitos.  

7.2 - Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos títulos.  

TÍTULOS ACADÊMICOS. 

Título Valor Unitário Comprovante 

STRICTU SENSU – Título de 

Doutor na Área em que concorre 

ou em área relacionada, concluído 

até a data da apresentação dos 

títulos. 

06 

Diploma devidamente registrado ou Ata da 

apresentação da defesa de tese, ou 

declaração/certificado de conclusão de 

curso expedido por instituição oficial, em 

papel timbrado da instituição, contendo 

data, assinatura e nome do responsável pelo 

documento e reconhecido pelo MEC. 

STRICTU SENSU – Título de 

Mestre na área em que concorre ou 

em área relacionada, concluído até a 

data da apresentação dos títulos. 05 

Diploma devidamente registrado ou Ata da 

apresentação da dissertação de mestrado, ou 

declaração/certificado de conclusão de 

curso expedido por instituição oficial, em 

papel timbrado da instituição, contendo 

data, assinatura e nome do responsável pelo 

documento e reconhecido pelo MEC. 

LATO SENSU – Certificado de 

Pós-Graduação – duração mínima 

de 360 horas, na área em que 

concorre ou em área relacionada, 

concluído até a data da apresentação 

dos títulos. 

03 

Certificado de Pós-Graduação, MBA, 

Especialização devidamente registrado pelo 

órgão expedidor, impresso em papel 

timbrado da instituição, contendo data, 

assinatura e nome do responsável pelo 

documento, local/livro de registro e 

reconhecido pelo MEC. 

 

7.3 - A pontuação máxima da prova de títulos será de 14 (quatorze) pontos, podendo o 

candidato apresentar apenas um título de cada grau de formação (Doutorado, Mestrado e 

Pós-Graduação lato sensu).  

7.4 - Serão analisados apenas os títulos acadêmicos que contenham as cargas horárias dos 

cursos e forem apresentados em cópias autenticadas.  

7.5 - Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplomas de cursos, 

estes deverão ser apresentados mediante cópia frente e verso, devidamente autenticadas 

em cartório.  

7.6 - Os títulos referentes à conclusão de cursos de pós-graduação em nível de mestrado 

ou de doutorado deverão ser de cursos reconhecidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES do Ministério da Educação. 

7.6.1 - Caso o candidato ainda não detenha a posse de seu diploma de mestrado e/ou 

doutorado, deverá apresentar em seu lugar a ata de dissertação e a ata de defesa de tese.  

7.7 - O título de curso realizado no exterior somente será considerado válido se o 

documento estiver traduzido para o Português por tradutor juramentado e em 

conformidade com as normas estabelecidas na Resolução nº 01 de 03/04/2001 da Câmara 

de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.  

7.8 - No ato de entrega de títulos, o candidato deverá entregar, preenchido e assinado 2 

(duas) vias do formulário constante do Anexo VII, deste Edital, sob pena de não ser 

recebido. Juntamente com as 02 (duas) vias do formulário preenchido (anexo VII), 

deverá ser apresentada uma cópia, autenticada em cartório, de cada título declarado. 

7.9 - Somente serão recebidos e analisados os documentos cujas cópias sejam 

autenticadas (que não serão devolvidas em hipótese alguma) e entregues no prazo 

estabelecido, e em conformidade com as regras dispostas neste Capítulo. 

7.10 - É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher todas as 

condições previstas neste capítulo.  

7.11 - O protocolo da relação de títulos, com o recibo emitido pela Empresa Sayeg & 

Associados, com assinatura do responsável pelo recebimento dos documentos, será 

entregue ao candidato após o recebimento.  

7.12 - Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de 

documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 

 7.13 - Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local e 

horário estabelecidos ou em desacordo com o disposto neste capítulo.  

7.14 - Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção 

dos títulos constantes da tabela apresentada no Anexo VII, o candidato terá anulada a 

respectiva pontuação e, comprovada a culpa do mesmo, será excluído do processo 

seletivo simplificado. 

7.15 - A análise dos títulos será feita pela Comissão Organizadora e Avaliadora do 

Processo Seletivo Simplificado e a Empresa Sayeg & Associados. 

8- DA PONTUAÇÃO FINAL 

 

8.1- A pontuação final dos candidatos classificados será a soma da nota obtida na Prova 

Objetiva com os pontos obtidos na Prova de Títulos, para as funções de Diretor de Escola, 

Coordenador Pedagógico, Professor de Educação Física, Professor de Ensino 
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Fundamental e professor de Ensino Infantil, as demais funções será somente a nota da 

Prova Objetiva. 

9- DOS RESULTADOS E RECURSOS 

 

9.1 – O resultado da prova objetiva/títulos será divulgado oficialmente no Paço da 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP e no site www.sayeg.emp.br, no prazo de 03 

(três) dias após a realização da prova. 

9.2 - Caberá recurso referente à relação de candidatos, formulação das questões da prova 

e contra erros ou omissões, dentro de 03 (três) dias, contados a partir da publicação da 

classificação Parcial, conforme Anexo I - Cronograma de Execução, devendo o pedido 

ser enviado, via e.mail: contato@sayeg.emp.br 

9.2.1 - O recurso contra questão deverá ser devidamente fundamentado, elaborado nos 

moldes do formulário do Anexo VI - Formulário de Recursos deste edital, incluindo 

bibliografia pesquisada, deverá conter todos os dados que informem a Identidade do 

candidato recorrente, Emprego e seu Número de Inscrição. 

9.2.2 - Será admitido ao candidato apresentar recurso apenas uma vez, o qual poderá 

abranger uma ou mais questões relativamente ao seu conteúdo, sendo automaticamente 

desconsiderados os recursos de igual teor interpostos pelo mesmo candidato. 

9.2.3 - As provas de todos os candidatos, para o mesmo cargo, serão corrigidas 

novamente, se o recurso for considerado procedente e haverá alteração no resultado final. 

9.2.4 - A decisão proferida, referendada pela Comissão Organizadora e Avaliadora do 

Processo Seletivo Simplificado, quando houver deferimento e alteração no resultado final, 

terá caráter irrecorrível na esfera administrativa e será dada a conhecer, coletivamente, 

através de comunicado a ser publicado, no site / Paço da Prefeitura Municipal de 

Iracemápolis e no site  www.sayeg.emp.br, conforme Anexo I – Cronograma de 

Execução, após as 10:00 horas. 

9.3 - Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e ou pedido de 

reconsideração. 

9.4 - A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases deste 

processo Seletivo Simplificado. 

10 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

10.1 - Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota obtida 

nas respectivas provas. 

10.2 - A lista de classificação final será publicada no site/Paço da Prefeitura Municipal de 

Iracemápolis/SP e no site  www.sayeg.emp.br, para conhecimento dos candidatos. 

10.3 - No prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da divulgação da listagem da 

classificação final, o candidato poderá apresentar recurso, através do e.mail: 

contato@sayeg.emp.br, o que será admitido para único efeito de correção de notório erro 

de fato. 

10.4 - No caso de igualdade de nota final, terá preferência sucessivamente, o candidato 

que: 

- tiver maior idade; 

- tiver maior número de filhos menores; 

10.5 - Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos 

envolvidos.  

10.6 - Os candidatos classificados serão enumerados, por função, em duas listas, sendo 

uma geral (todos os candidatos aprovados) e outra especial (candidatos deficientes 

aprovados), se for o caso 

11 - DA CONTRATAÇÃO 

11.1 - A aprovação no Processo Seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à 

contratação temporária, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das 

disposições legais pertinentes, a disponibilidade orçamentária, a disponibilidade de vagas 

e do exclusivo interesse e conveniência da Prefeitura Municipal de Iracemápolis-SP e da 

rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Processo Seletivo. 

11.2 - A contratação dos candidatos  será  observada a ordem de classificação final por 

cargo, far-se-á, pela Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP, obedecido ao limite de 

vagas existentes, as que vierem a ocorrer e as que forem criadas posteriormente, durante 

o prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado. 

11.3 - A convocação será feita através do setor competente da Prefeitura Municipal de 

Iracemápolis/SP determinando o horário, dia e local para a apresentação do candidato. 

9.3.1 - Perderá os direitos decorrentes do Processo Seletivo o candidato que não 

comparecer na data, horário e local estabelecido pela Prefeitura Municipal. 

11.4 - Por ocasião da contratação serão exigidos dos candidatos classificados os 

documentos relativos à confirmação das condições estabelecidas no item 2.3, e as 

comprovações de que atende aos requisitos estabelecidos no item 1.1, sendo que a não 

apresentação de quaisquer deles importará na exclusão do candidato da lista de 

classificados. 

11.4.1 - Não serão aceitos protocolos ou Declarações dos documentos exigidos, nem 

fotocópias não autenticadas. 

11.4.2 - É facultado à Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP, exigir dos candidatos, na 

admissão, além da documentação prevista neste Edital, outros documentos 

comprobatórios de bons antecedentes que julgar necessário. 

11.5 - Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos classificados 

deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem 

os requisitos para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidos no 

presente Edital. 

11.6 - Os candidatos após o comparecimento e ciência da convocação por e.mail, terão o 

prazo de 03(três) dias úteis para apresentação dos documentos discriminados a seguir: 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título 

de Eleitor, Comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições, Certificado de 

Reservista ou Dispensa de Incorporação, Cédula de Identidade – RG ou RNE, 2 (duas) 

fotos 3x4 recente, Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando 

não haver feito o cadastro, Cadastro de Pessoa Física – CPF, Comprovantes de 

escolaridade, Certidão de Nascimento dos filhos, Caderneta de Vacinação dos filhos 

menores de 14 anos (se houver), Atestados de Antecedentes Criminais e demais 

documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos e exigências estabelecidos 

neste edital. 

11.7 - Na contratação o candidato será submetido à inspeção de saúde, de caráter 

eliminatório, para avaliação de suas condições físicas e mentais. 

11.8 - Os candidatos portadores de deficiência serão submetidos à avaliação médica, que 

fornecerá o laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das funções ineren-

tes ao Emprego no qual venha a ser classificado. 

 

11.9 - O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 1 (um) ano contado da data da 

homologação de seus resultados, podendo o prazo ser prorrogado, por igual período, a 

critério da Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP. 

 

12- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na 

aceitação das condições do Processo Seletivo Simplificado, tais como se acham 

estabelecidas neste edital e nas normas legais pertinentes. 

12.2 - Cabe exclusivamente à Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP, o direito de 

aproveitar os candidatos habilitados em número que julgar conveniente e de acordo com 

o interesse público e disponibilidade financeira, nos termos da Lei de Responsabilidade 
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Fiscal, não estando obrigada ao provimento de todas as vagas existentes. 

 

12.3 - Será excluído do Processo Seletivo, sem prejuízo das medidas de ordem adminis-

trativa, civil e criminal, o candidato que: 

 

a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) Agir com incorreção, violência, descortesia para com qualquer membro da equipe 

encarregada da aplicação das provas e demais atividades, ou mesmo, por qualquer razão 

tentar tumultuá-la; 

c) For surpreendido utilizando-se de meios proibidos por este Edital; 

d) For responsável por falsa identificação pessoal; 

e) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo Simplificado; 

f) Efetuar inscrição fora do prazo previsto; 

g) Deixar de atender a convocação ou qualquer outra orientação.  

 

12.4 - A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidades de documentos, 

mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e a 

desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das medidas 

de ordem administrativa, civil e criminal. 

12.5 - A aprovação no Processo Seletivo não gera direito a contratação, ficando a critério 

da Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP, a convocação dos candidatos habilitados e 

classificados, mas esta, quando se fizer, respeitará rigorosamente a ordem de 

classificação final. 

12.6 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrésci-

mos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disse respeito, circuns-

tância esta que será mencionada em Edital, comunicado ou aviso a ser publicado, devi-

damente justificado e com embasamento legal pertinente, sendo defeso a qualquer 

candidato alegar desconhecimento. 

 

12.7 - A Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP e a Comissão Organizadora e 

Avaliadora  reserva-se o direito de anular o Processo Seletivo Simplificado, bem como de 

adotar providências que se fizerem necessárias para garantir a correção dos 

procedimentos a ele relativos ou dele decorrentes. 

12.8 - As convocações para as provas, publicações de resultados oficiais e 

comunicações relativas ao presente Processo Seletivo Simplificado serão afixadas no 

Paço e no site da Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP e no site 

www.sayeg.emp.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu 

acompanhamento. 

12.9 - Caberá à Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP a homologação dos resultados 

finais. 

12.10- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e Avaliadora do 

Processo Seletivo Simplificado 

.12.11- A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e 

alterações posteriores não serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Processo 

Seletivo.  

12.12 - As informações sobre o presente Processo Seletivo Simplificado serão prestadas 

pelo e-mail contato@sayeg.emp.br, sendo que após a classificação definitiva, as 

informações serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Iracemápolis. 

12.13 - A Prefeitura Municipal de Iracemápolis, a Comissão Organizadora e Avaliadora 

do Processo Seletivo e a Empresa Sayeg & Associados se eximem das despesas 

decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase 

deste Processo Seletivo Simplificado e de documentos/objetos esquecido ou danificados 

no local ou sala de prova.  

12.14 - A Prefeitura Municipal de Iracemápolis, Comissão Organizadora e Avaliadora do 

Processo Seletivo e a Empresa Sayeg & Associados não se responsabilizam por eventuais 

prejuízos ao candidato decorrentes de: 

a) endereço não atualizado; 

b) endereço de difícil acesso;  

c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento 

e/ou endereço errado do candidato; 

d) correspondência recebida por terceiros; 

e) e-mail inválido; 

f) suspensão ou inatividade do provedor do e-mail fornecido pelo candidato; 

g) quaisquer ocorrências que inviabilize a transmissão ou o recebimento do e-

mail pelo candidato; 

  

12.15 - A Prefeitura Municipal de Iracemápolis, Comissão Organizadora e Avaliadora do 

Processo Seletivo e a Empresa Sayeg & Associados, não emitirão Declaração de 

Aprovação no Processo Seletivo, sendo a própria publicação documento hábil para fins 

de comprovação da aprovação.  

12.16 - Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste Processo 

Seletivo serão divulgados no Paço/Site da Prefeitura Municipal de Iracemápolis e no site 

www.sayeg.emp.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu 

acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

12.17 - Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 

referência o horário oficial de Brasília.  

12.18 - Decorridos 90 dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, 

é facultada a incineração da(s) prova(s) e demais registros escritos, mantendo-se, porém, 

pelo prazo de validade do Processo Seletivo, os registros eletrônicos.  

12.19 - Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura 

Municipal de Iracemápolis poderá anular a inscrição, prova(s) ou contratação do 

candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no Certame.  

12.20 - Salvo as exceções previstas no presente edital, durante a realização de qualquer 

prova e/ou fase deste Processo Seletivo Simplificado não será permitida a permanência 

de acompanhantes, terceiros ou candidatos que realizaram ou realizarão prova e/ou fase 

nos locais de aplicação, seja qual for o motivo alegado. 

12.21 - Não serão fornecidas informações relativas a resultado de prova e resultado final 

via telefone, fax ou e-mail. 

12.22 - A prefeitura Municipal de Iracemápolis não autoriza a comercialização de 

apostilas em seu nome e não se responsabiliza pelo teor das mesmas. 

12.23 - Integram este edital os seguintes anexos:  

Anexo I –   Cronograma de atividades 

Anexo II-    Conteúdo Programático 

Anexo III-   Descrição Sumária das Atribuições de Funções 

Anexo IV-  Modelo de Inscrição 

Anexo V-   Formulário de Ocorrências 

Anexo VI-  Formulário de Recurso 

Anexo VII- Formulário de Entrega de Títulos 

 

 Iracemápolis, 13 de dezembro de 2017. 

Prefeito Municipal 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2017 

ANEXO   I 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

(DATAS PROVÁVEIS) 

 

EVENTO DATA 

Publicação/ Divulgação do Edital do Processo Seletivo Simplificado 

Público n.º02/2017 no Paço/ Site da Prefeitura Municipal de 

Iracemápolis e no   site www.sayeg.emp.br 

14/12/2017 

Período de Inscrições 
19 a 

29/12/2017 

Candidato com Deficiência data limite para encaminhar documento 

comprobatório 
29/12/2017 

Divulgação da relação de candidatos inscritos deferidos 08/01/2018 

Período de recurso com Relação a Candidatos Inscritos Deferidos 

(Se houver) 

09/01 

a11/01/2018 

Homologação definitiva dos Inscritos 12/01/2018 

Realização da Prova Objetiva (Manhã e tarde) 

Data Provável 

14/01/2018 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 16/01/2018 

Período de Recurso com Relação ao Gabarito da Prova Objetiva 

 

17a 

19/01/2018 

Gabarito definitivo da Prova Objetiva 22/01/2018 

Divulgação parcial dos Classificados 23/01/2018 

Período de Recurso  
24/01 a 

26/01/2018 

Classificação Final 29/01/2018 

Homologação 01/02/2018 

 

* As datas acima poderão sofrer alterações com prévia divulgação.  

** Todas as divulgações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão realizadas no 

site/ Paço da Prefeitura Municipal de Iracemápolis, no site  www.sayeg.emp.br. 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2017 

ANEXO II 

 CONTEUDO PROGRAMÁTICO 

LÍNGUA PORTUGUESA (Português): PARA TODAS AS FUNÇÕES: Fonema. 

Sílaba. Ortografia. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, 

advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo. Acentuação. Concordância 

nominal. Concordância Verbal. Sinais de Pontuação. Uso da Crase. Colocação dos 

pronomes nas frases. Análise Sintática Período Simples e Composto. Figuras de 

Linguagem. Interpretação de Textos. 

CONHECIMENTOS GERAIS- PARA TODAS AS FUNÇÕES: 

01. - A questão da cidadania no tempo e em diferentes espaços. 

02. - Assuntos da atualidade: acontecimentos nacionais e internacionais abordados em 

jornais, revistas, programas de rádio e T.V. 

03. - Cultura Geral e brasileira. 

04. - Ecologia e meio-ambiente. 

05. - Economia, política e sociedade no Brasil. 

06. - História Geral e do Brasil. 

07. - Literatura Brasileira e Mundial 

08.  Lei Orgânica do Munícipio de Iracemápolis/SP 

 

INFORMATICA: (PARA AS FUNÇÕES DE RECEPCIONISTA E OFICIAL I) 

01- VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: Conceitos Básicos,  Rio 

de Janeiro: Editora Elcevier, 2017 

02- JOHSONS , J.A. e  CAPRON, H.L. Introdução à Informática. São 

Paulo: Editora Pearson Universitária, SP.8º Edição, 2016. 

03- PISKE, Rafael Bender: Introdução à Informática- Visando o mundo 

da máquina.  São Paulo: Editora Barauna. SP. 2014 

LEGISLAÇÃO GERAL – (DIRETOR DE ESCOLA E COORDENADOR 

PEDAGOGICO) 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Básica. Ensino 

de nove anos – Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: 

MEC/SEB, 2007. 

Constituição Federal/88 – Artigos 205 a 214 e artigo 60 dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Emenda 14/96.  

Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. arts. 7.º a 24 e 53 a 59;  

Lei Federal 11.274, de 06 de dezembro de 2006. Altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 

87 da lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, dispondo sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental, 

com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. 

Lei Federal nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Plano Nacional de Educação. 

Parecer CNE/CEB n.º 04/98. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental.  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO– (DIRETOR DE ESCOLA, COORDENADOR 

PEDAGÓGICO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL)- BIBLIOGRAFIA: 

COLL, César. O construtivismo na sala de aula. São Paulo. Editora Ática, 1999.  

LIBANEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez Editora (Série Formação Geral), 1994. 

http://www.sayeg.emp.br/
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LUCKESI, C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994. cap. 2 a 5, 7 a 9.  

RIOS, Teresinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência de melhor 

qualidade. São Paulo, Cortez, 2001.  

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de 

Janeiro. Editora WVA, 1997.  

WHITAKER, F.F. Planejamento - Sim e Não. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2002.  

CARRAHER, T. N. Aprender pensando: Contribuições da Psicologia Cognitiva para a 

Educação. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 1986. 127p. 

CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. Campinas: Papirus, 1989. 

FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1991. 

GARCIA, Regina Leite. Revisitando a pré-escola. 4.ed. rev. São Paulo: Cortez, 2.000. 

KATO, M. A. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. São Paulo: 

Ática, 1986. (Série Fundamentos). 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos para quê? São Paulo: Cortez. 1998. 

OLIVEIRA, Z. M. R. (org.) Educação infantil: muitos olhares. 5.ed. São Paulo, Cortez, 

2001. 

PERRENOUD, Philippe. Novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes 

Médicas Sul, 2000. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA- 

BIBLIOGRAFIA 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. Física. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

PALMA, A. Atividade física, processo saúde-doença e condições socioeconômicas. 

Revista Paulista de Educação Física, v. 14, n.1, p. 97-106, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2017 

ANEXO III 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES, PERFIL, COMPETENCIAS E 

HABILIDADES 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

-Receber e entregar as crianças aos pais ou responsáveis; 

-Informar aos pais ou responsáveis, sempre que necessário como a criança passou o dia e 

se ocorreu algum sintoma de enfermidade ou incidente, tais como febre, vomito, diarreia, 

tombos com hematomas ou não, cortes, arranhões, picadas de insetos e etc., bem como 

sobre providencias que foram tomadas; 

-Acompanhar o professor nas atividades pedagógicas com as crianças; 

-Auxiliar o professor nas providencias, controle e guarda do material pedagógico; 

-Auxiliar o professor e responsabilizar-se, na ausência deste, pelos objetos individuais da 

criança, dando atenção especial aos bicos, mamadeiras, fraldas e medicamentos; 

-Cuidar, prontamente da higiene pessoal da criança; 

-Auxiliar as crianças nas refeições, sempre que necessário; 

-Auxiliar em todas as atividades desenvolvidas pelas crianças da creche e da pré-escola; 

-Trocar Fraldas; 

-Auxiliar o professor em passeios e idas a parques, praças, zoológicos e etc.; 

-Zelar pelo atendimento de todas as necessidades das crianças da creche e da pré-escola 

obedecendo prontamente ás ordens legais e regulares do professor e do diretor da unidade 

escolar; 

-Dar banho e trocar o vestuário das crianças da creche; 

-Auxiliar na orientação das crianças no recreio e nos intervalos, objetivando manter a 

segurança e a disciplina; 

-Participar de todas as aulas prestando todos os cuidados devidos ás crianças; 

-Organizar o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo com elas 

durante todo o tempo em que estiverem dormindo; 

-Responsabilizar–se pelas crianças que aguardam os pais ou o transporte escolar até a sua 

efetiva entrega, zelando pela segurança e bem-estar de todos; 

-Responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e equipamentos utilizados 

pelas crianças; 

-Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar; 

-Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; 

-Comparecer às reuniões convocadas pela Coordenadoria Municipal de Educação e ou 

pela Direção Escolar; 

-Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; 

-Auxiliar alunos com necessidades especiais; 

-Permanecer com os alunos portadores de necessidades especiais dentro da sala de aula; 
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-Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades com os alunos portadores de 

necessidades especiais; 

-Acompanhar os alunos com necessidades especiais nas atividades recreativas; 

-Ajudar os alunos com necessidades especiais a se alimentar; 

-Zelar pelo material do aluno com necessidades especiais dentro da instituição e 

permanecer com o mesmo até que o responsável venha busca-lo; 

-Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA 

- Receber e classificar as peças de roupa e outros por setor; 

- Selecionar as peças de roupa para dar-lhes o tratamento adequado; 

- Lavar, secar e passar peças de usuário da unidade utilizando processo manual ou 

mecânico e produtos adequados; 

- Proceder a esterilização das peças de roupas de acordo com as normas pré-determinadas; 

- Separar roupas que apresentam defeitos, reparando-as; 

- Lavar tapetes, tingir peças de vestuários de cama, mesa e outros; 

- Limpar máquinas da lavanderia, utilizando produtos de limpeza adequados; 

- Conservar a lavanderia em ordem, lavando chão, paredes e janelas, utilizando material 

próprio e produtos de limpeza; 

- Distribuir as peças de roupas aos respectivos setores; 

- Executar outras tarefas correlatas. 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

- Realiza estudos e pesquisas relacionadas a atividades de ensino, utilizando 

documentação e outras fontes de informações e analisando os resultados de métodos 

utilizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de conhecimento.  

- Colabora na fase de elaboração do currículo pleno da(s) escola(s), opinando sobre suas 

implicações no processo de coordenação das atividades docentes, a fim de contribuir para 

o planejamento eficaz do sistema de ensino. 

- Supervisiona os planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados, orientando sobre 

execução e a seleção dos mesmos, bem como sobre o material didático a utilizar, para 

assegurar a eficiência do processo educativo. 

- Avalia os resultados das atividades pedagógicas, examinando fichas acumulativas, 

prontuários e relatórios, analisando conceitos emitidos sobre alunos, índices de aprovação 

e cientificando-se dos problemas surgidos, para aferir a eficácia dos métodos aplicados e 

providenciar reformulações adequadas, quando necessário. 

- Promove a obtenção de materiais didáticos indispensáveis à realização de planos de 

ensino, consultando a diretoria do estabelecimento, para assegurar o pleno cumprimento 

dos mesmos. 

- Zela pelo constante aperfeiçoamento do pessoal docente, levando-o a participar de 

programas de treinamento e reciclagem, para manter em bom nível o processo educativo 

e possibilitar o acompanhamento da evolução do ensino no país.  

- Assessora a direção da escola, especificamente quanto às decisões relativas a matrículas 

e transferências, agrupamento de alunos, organização de horário de aula e do calendário 

escolar, e acompanha os processos de adaptação de alunos transferidos.  

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

DIRETOR DE ESCOLA 

- Planeja, organiza e coordena a execução dos programas de ensino e os serviços 

administrativos, como a elaboração de currículo, calendário escolar e a organização das 

atividades administrativas, para assegurar bons índices de rendimento escolar; 

- Analisa o plano de organização das atividades dos professores como distribuição de 

turnos, hora/aula, disciplinas e turma sob sua responsabilidade, examinando todas as suas 

implicações, para verificar sua adequação às necessidades do ensino; 

- Coordena trabalhos administrativos, supervisionando a admissão de alunos, previsão de 

materiais e equipamentos, providenciando alimentos e transporte para os alunos, a fim de 

assegurar a regularidade no funcionamento da entidade que dirige; 

- Comunica às autoridades de ensino ou à diretoria-geral, os trabalhos pedagógico-

administrativos da escola, enviando relatórios ou prestando pessoalmente os 

esclarecimentos solicitados, para possibilitar o controle do processo educativo; 

- Estabelece o regulamento da escola, traçando normas de disciplina, higiene e 

comportamento, para propiciar ambiente adequado à formação física, mental e intelectual 

dos alunos; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

MERENDEIRA 

- Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, 

quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros e qualidade dos gêneros alimentícios, 

temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para 

atender ao programa alimentar da unidade; 

- Recebe ou recolhe louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, 

providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso; 

- Distribui as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de 

servir os alunos; 

- Recebe e armazena os produtos, observando data de validade e qualidade dos gêneros 

alimentícios, bem como a adequação do local reservado à estocagem, visando à perfeita 

qualidade da merenda; 

- Solicita a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de 

estoques e prevendo futuras necessidades, para suprir a demanda; 

- Zela pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o 

bom aspecto das mesmas;  

- Providenciar a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua posterior utilização; 

- Fornece dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a 

elaboração de relatórios; 

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior. 

OFICIAL I 

- Digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo 

às exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às 

rotinas administrativas; 

- Recepciona pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem 

tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas; 

- Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos de unidade, classificando-os 

por assunto, em ordem alfabética, visando à agilização de informações; 
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- Efetua controles relativamente complexos, envolvendo interpretação e comparação de 

dois ou mais dados, conferência de cálculos de licitações, controle de férias, contábil e/ou 

outros tipos similares de controle, para cumprimento das necessidades administrativas; 

- Efetua cálculos utilizando e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, 

metragens de muros e passeios, cálculos de juros de mora, correção monetária e outros; 

- Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina ou 

prestando informações relativas aos serviços executados; 

- Recebe e transmite fax; 

- Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, 

com a finalidade de encaminhá-la ou despachá-la para as pessoas interessadas; 

- Redige memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões 

estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação administrativa; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

- Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atentando para a compleição 

orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular 

ou examinando fichas medicas para determinar um programa esportivo adequado;  

- Elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de 

necessidades e capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas 

atividades; 

- Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização 

de aparelhos e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a 

execução dos mesmos pelos alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e 

benefícios advindos desses exercícios;  

- Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos 

executados pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas em outros 

dados importantes, para permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus 

resultados. 

PROFESSOR I – ENSINO FUNDAMENTAL 

- Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com 

base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino; 

- Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando 

testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades 

desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; 

- Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento 

e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que 

permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; 

- Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o 

interesse dos alunos pelos conhecimentos histórico-sociais da pátria; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

PROFESSOR I – ENSINO INFANTIL 

- Ministra aulas, ensinando os alunos com técnicas de alfabetização, expressão artística e 

corporal;  

- Exerce atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, 

participando da definição da proposta pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e 

cronogramas e selecionando conteúdos;  

- Prepara aulas, pesquisando e selecionando matérias e informações;  

- Diagnostica a realidade dos alunos e avalia seu conhecimento, acompanhando o 

processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação; 

- Pode interagir com a comunidade escolar, buscando conscientiza-la sobre temas 

fundamentais para a cidadania e qualidade de vida. 

RECEPCIONISTA 

- Recepciona pessoa que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, 

objetivando prestar-lhes as informações desejadas; 

- Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os 

por assunto, em ordem alfabética, visando à agilização de informações; 

- Efetua controles relativamente complexos, envolvendo interpretação e comparação de 

dois ou mais dados, conferência de cálculos de licitações, controle de férias, contábil e/ou 

outros tipos similares de controle, para cumprimento das necessidades administrativas; 

- Efetua cálculos utilizando e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, 

metragens de muros e passeios, cálculos de juros de mora, correção monetária e outros; 

- Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina ou 

prestando informações relativas aos serviços executados; 

- Recebe e transmite fax; 

- Registra as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais e comerciais do 

munícipe ou visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários; 

- Recebe a correspondência endereçada à Administração Municipal, bem como aos 

servidores, registrando em livro próprio para possibilitar sua correta distribuição; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

SERVENTE 

- Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura Municipal e 

outros prédios municipais, serviços que visem o bom funcionamento dos prédios públicos, 

bem como serviços de monitoria de berçários e creches; 

- Preparar e servir café à chefia, visitantes e servidores do setor; 

- Lavar copos e xícaras, cafeteira, coador e demais utensílios de cozinha; 

- Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu 

trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o 

caso; 

- Manter arrumado o material sob sua guarda; 

- Realizar eventualmente, serviços externos para atender as necessidades do setor; 

- Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade de consertos e reparos nas 

dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe limpos e com boa aparência; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2017 

ANEXO IV 

 FICHA DE INSCRIÇÃO, A SER ENVIADA VIA E-MAIL,  

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO- 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS/SP 

 

Nº DE INSCRIÇÃO: 
 

Função Pretendida 
 

Nome do (a) Candidato (a): 
 

Nome do Pai: 
  

Nome da Mãe 
  

Estado Civil 
 

Nacionalidade  

Sexo: 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

Data de Nascimento:    DD/MM/AAAA 

 

Natural de: 
UF.: 

End. Residencial: 
  

E-Mail (Válido): 
 

Bairro: 

 

Cidade:  UF.:  

Rg.: CPF Fone com DDD 

 

 

Deficiente: 

    (   ) Sim           (   ) Não   

Tipo de Deficiência:  

Escolaridade Do Candidato: 
  

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2017 

ANEXO V 

  FORMULÁRIO DE OCORRÊNCIAS  

Nº de Inscrição: _____________ 

Data:_____/____/____ 

Nome do Candidato 

RELATO DA OCORRÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato Assinatura do Fiscal 
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PROCESSO SELETIVO  SIMPLIFICADO  Nº. 02/2017 

ANEXO VI 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

CANDIDATO: ________________________________________________________________ 

RG Nº ______________________________ Nº DE INSCRIÇÃO ________________________ 

 

ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 

 

CARGO: _____ - ___________________________________________________________ 

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

 

(  ) 

(  ) 

 

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

CONTRA CLASSIFICAÇÃO PARCIAL 

 
 

Justificativa do candidato – Razões do Recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 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 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2017 

ANEXO VII 

FORMULÁRIO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP 

Obs.: Preencher duas vias (uma das vias será o protocolo do candidato) 

 NOME DO CANDIDATO:___________________________________________________ 

 Nº DE INSCRIÇÃO:____________________ RG: _________________________________  

FUNÇÃO PRETENDIDA: ___________________________ 

 

Título Comprovante Marque com X 

STRICTU SENSU – Título de 

Doutor na Área em que 

concorre ou em área 

relacionada, concluído até a 

data da apresentação dos 

títulos. 

- Diploma devidamente registrado 

ou Ata da apresentação da defesa de 

tese, ou declaração/certificado de 

conclusão de curso expedido por 

instituição oficial, em papel 

timbrado da instituição, contendo 

data, assinatura e nome do 

responsável pelo documento e 

reconhecido pelo MEC. 

 

STRICTU SENSU – Título de 

Mestre na área em que 

concorre ou em área 

relacionada, concluído até a 

data da apresentação dos 

títulos 

- Diploma devidamente registrado 

ou Ata da apresentação da 

dissertação de mestrado, ou 

declaração/certificado de conclusão 

de curso expedido por instituição 

oficial, em papel timbrado da 

instituição, contendo data, 

assinatura e nome do responsável 

pelo documento e reconhecido pelo 

MEC 

 

LATO SENSU – Título de Pós 

– Graduação – duração 

mínima de 432 horas/aula 

(que equivale a 360 horas 

cheias), na área em que 

concorre ou em área 

relacionada, concluído até a 

data da apresentação dos 

títulos. 

- Diploma ou Certificado de Pós 

Graduação, MBA, Especialização 

devidamente registrado pelo órgão 

expedidor, impresso em papel 

timbrado da instituição, contendo 

data, assinatura e nome do 

responsável pelo documento, 

local/livro de registro e reconhecido 

pelo MEC. 

 

 

Nº de folhas anexas:__________ data___/___/___ 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do candidato   Assinatura do Responsável p/ 

recebimento 

 


