SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA A FORMAÇÃO DE BANCO DE
RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NO
MUNICÍPIO DE ARACATI.

ERRATA 01 - EDITAL N° 01/2021
A Prefeitura Municipal de Aracati, juntamente com a RH Parente Assessoria e
Processamento de Dados torna público a todos os interessados que, no EDITAL Nº
001/2021 referente à Seleção Pública Simplificada para Formação de Banco de
Recursos Humanos para Contratações Temporárias no Município de Aracati, na qual
é realizada correção no ordenamento das atividades do Cronograma de Execução do
Processo (Anexo I), correção nas situações excepcionais (excepcionalidades)
constantes no Anexo II para o nível superior (cargos/função de professor), além de
correção na discriminação de pontos por título expostas no Anexo VII - Critérios para
Julgamento da Comprovação de Análise Curricular para Cargo/Função de Professor
e Anexo IX - Formulário Padronizado de Análise Curricular para Cargo/Função de
Professor.

ANEXO I, parte integrante do Edital nº 01/2021
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
Ord.

Atividades

Período

2

Período de Inscrição, com a entrega de respectivos
documentos comprobatórios de currículo e experiência
conforme solicitado para o cargo.
Local: Escola de Ensino Fundamental Professor Onélio
Porto (Colégio Municipal) End. Rua Duque de Caxias ,S/NVárzea da Matriz, Aracati -CE.
Horário: de 8h às 12h e 13h às 16h, de quarta a sexta e no
sábado de 8h às 12h.

15/01, 18/01 e 19/01/2021

3

Divulgação de Resultado Preliminar do Deferimento de
Inscrição, mediante verificação de documentação
comprobatória de inscrição e correto preenchimento da
ficha de inscrição.

20/01/2021

4

Recebimento de recursos administrativos em relação ao
Resultado Preliminar do Deferimento de Inscrição.
Através do e-mail: recursoselecaoaracati@gmail.com

21/01/2021

5

6
7
8

Resultado de recursos administrativos em relação ao
Deferimento de Inscrição.
Divulgação de Local da prova de conhecimentos para os
cargos que participam desta Etapa.
Nota: A prova será realizada no horário de 9h às
11h30min
Realização de Prova de Conhecimentos.
Divulgação do Gabarito preliminar das provas de
conhecimentos.

22/01/2021

22/01/2021
24/01/2021
25/01/2021
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9

Divulgação do resultado preliminar das provas de
conhecimentos, juntamente com datas e horários de
realização de entrevistas.

28/01/2021

10

Recebimento de recurso administrativo em relação ao
Resultado Preliminar das Provas de Conhecimentos.

29/01/2021

11

Divulgação de resultados de recursos administrativos em
relação Resultado Preliminar da prova de conhecimentos.
Divulgação dos locais e horários de realização das
entrevistas.

01/02/2021

12

Realização de Entrevistas com os candidatos.

13

Divulgação de Resultado Preliminar das Entrevistas e
Análise de Currículo / Experiência comprovada.

08/02/2021

14

Recebimento de recursos em relação ao Resultado
Preliminar das Entrevistas e Análise de Currículo /
experiência comprovada, além de provas práticas.
Através do e-mail: resursoselecaoaracati@gmail.com

09/02/2021

15

Publicação de Resultado Final do processo seletivo,
apresentando o resultado de recursos administrativos em
relação ao Resultado Preliminar das Entrevistas e Análise
de Currículo / experiência comprovada, além de provas
práticas.

10/02/2021

02/02 e 03/02/21

LEIA-SE:
ANEXO I, parte integrante do Edital nº 01/2021
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

Ord.

Atividades

Período

1

Período de Inscrição, com a entrega de respectivos
documentos comprobatórios de currículo e experiência
conforme solicitado para o cargo.
Local: Escola de Ensino Fundamental Professor Onélio
Porto (Colégio Municipal) End. Rua Duque de Caxias, S/NVárzea da Matriz, Aracati -CE.
Horário: de 8h às 12h e 13h às 16h, de quarta a sexta e no
sábado de 8h às 12h.

15/01, 18/01 e 19/01/2021

2

Divulgação de Resultado Preliminar do Deferimento de
Inscrição, mediante verificação de documentação
comprobatória de inscrição e correto preenchimento da
ficha de inscrição.

3
4
5
6

Recebimento de recursos administrativos em relação ao
Resultado Preliminar do Deferimento de Inscrição.
Através do e-mail: recursoselecaoaracati@gmail.com
Resultado de recursos administrativos em relação ao
Deferimento de Inscrição.
Divulgação de Local da prova de conhecimentos para os
cargos que participam desta Etapa.
Realização de Prova de Conhecimentos.
Nota: A prova será realizada no horário de 9h às
11h30min

20/01/2021

21/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
24/01/2021
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7

Divulgação do Gabarito preliminar das provas de
conhecimentos.

25/01/2021

8

Divulgação do resultado preliminar das provas de
conhecimentos, juntamente com datas e horários de
realização de entrevistas.

28/01/2021

9

Recebimento de recurso administrativo em relação ao
Resultado Preliminar das Provas de Conhecimentos.

29/01/2021

10

Divulgação de resultados de recursos administrativos em
relação Resultado Preliminar da prova de conhecimentos.
Divulgação dos locais e horários de realização das
entrevistas.

01/02/2021

11

Realização de Entrevistas com os candidatos.

12

Divulgação de Resultado Preliminar das Entrevistas e
Análise de Currículo / Experiência comprovada.

08/02/2021

13

Recebimento de recursos em relação ao Resultado
Preliminar das Entrevistas e Análise de Currículo /
experiência comprovada, além de provas práticas.
Através do e-mail: resursoselecaoaracati@gmail.com

09/02/2021

14

Publicação de Resultado Final do processo seletivo,
apresentando o resultado de recursos administrativos em
relação ao Resultado Preliminar das Entrevistas e Análise
de Currículo / experiência comprovada, além de provas
práticas.

10/02/2021

02/02 e 03/02/21

ANEXO II, parte integrante do Edital nº 01/2021
RELAÇÃO DOS CARGOS/FUNÇÕES, SALÁRIOS, CARGA HORÁRIA,
REQUISITOS E SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO
ITEM
ESPECÍFICO

1

PROFESSOR
POLIVALENTE

CARGA
HORÁRIA

20H

SALÁRIO R$

REQUISITOS

R$
1.517,79

Curso Superior de
Licenciatura em
Educação Infantil ou
Curso Superior de
Licenciatura Plena em
Pedagogia; ou Curso
Superior de
Licenciatura Plena em
Formação de
Professores, em
regime regular ou
especial, com
habilitação em
Educação Infantil,
fornecido por
instituição de ensino
superior, reconhecida
pelo Ministério da
Educação
(MEC).

SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
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Poderão inscrever-se para a Seleção,
os candidatos que se enquadrem nas
situações excepcionais, a seguir
relacionadas, conforme Parecer
n°0582/2003 do Conselho Estadual
de Educação do Ceará e legislação
que fundamenta este Edital.

2

PROFESSOR
MATEMÁTICA

20H

R$
1.517,79

Diploma de conclusão
de curso de nível
superior de
a) Portadores de diploma de
licenciatura plena em bacharel, com graduação plena, em
Matemática, Física ou
cujo currículo tenha estudado, no
de licenciatura em
mínimo, 180 horas de conteúdos
Ciências com
integrantes da disciplina para a qual
planificação em
se candidatam.
Matemática, Física ou
de licenciatura plena
b) Detentores de título de bacharel,
em Curso de
de nível superior, com habilitação
Formação de
específica na área da seleção;
Professores
Detentores de certificados de curso
(Pedagogia, em
de pós-graduação em educação, lato
regime regular ou
sensu e/ou stricto sensu, na área da
especial, com
seleção;
habilitação em
Matemática, Física), c) Candidatos licenciados que estejam
devidamente
matriculados em curso de
registrado e fornecido
complementação de carga horária
por instituição de
destinada à habilitação em disciplina
ensino superior,
específica na área da Seleção, com
reconhecida pelo
carga horária de, no mínimo, 800
Ministério da
horas.
Educação.
d) Candidatos portadores de diploma
de tecnólogo, emitido por IES
credenciada, cujos cursos sejam
reconhecidos, concorrendo para a
disciplina da seleção pertinente à
área de Ciências e Matemática.
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3

4

PROFESSOR
ENSINO
RELIGIOSO

PROF.
NATAÇÃO

20H

40H

R$
1.517,79

Curso Superior de
Licenciatura Plena em
qualquer área das
ciências humanas e
curso de bacharelado
em Teologia, Ensino
Religioso ou Ciências
da Religião,
ministrado por
Instituição de Ensino
Superior, reconhecida
pelo Ministério da
Educação ou
Licenciatura Plena em
qualquer área das
ciências humanas e
Pós-Graduação na
área do
conhecimento
(Teologia, Ensino
Religioso ou Ciências
da religião), fornecido
por instituição de
ensino superior,
reconhecida pelo
Ministério da
Educação
(MEC)

R$
1.517,00

Diploma de conclusão
de curso de nível
superior em Educação
Fsísica devidamente
registrado e fornecido
por instituição de
ensino superior,
reconhecida pelo
Ministério da
Educação.
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LEIA-SE:
ANEXO II, parte integrante do Edital nº 01/2021
RELAÇÃO DOS CARGOS/FUNÇÕES, SALÁRIOS, CARGA HORÁRIA,
REQUISITOS E SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.

NÍVEL SUPERIOR
ITEM

1

CARGO
ESPECÍFICO

PROFESSOR
POLIVALENTE

CARGA
HORÁRIA

20H

SALÁRIO R$

R$

1.517,79

REQUISITOS

Curso Superior de
Licenciatura em Educação
Infantil ou Curso Superior
de Licenciatura Plena em
Pedagogia; ou Curso
Superior de Licenciatura
Plena em Formação de
Professores, em regime
regular ou especial, com
habilitação em Educação
Infantil, fornecido por
instituição de ensino
superior, reconhecida pelo
Ministério da Educação
(MEC).

SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Poderão inscrever-se para a Seleção, os
candidatos que se enquadrem nas
situações excepcionais, a seguir
relacionadas, conforme Parecer
n°0582/2003 do Conselho Estadual de
Educação do Ceará e legislação que
fundamenta este Edital.
a)

Portadores de diploma de bacharel,
com graduação plena, cujo currículo
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apresente, no mínimo, 180 horas de
conteúdos integrantes da disciplina
para qual se candidata.

2

PROFESSOR
MATEMÁTICA

20H

R$

Diploma de conclusão de
curso de nível superior de
licenciatura plena em
Matemática, Física ou de
licenciatura em Ciências
com planificação em
Matemática, Física ou de
licenciatura plena em Curso
de Formação de
1.517,79
Professores (Pedagogia, em
regime regular ou
especial, com habilitação
em Matemática, Física),
devidamente registrado e
fornecido por instituição de
ensino superior,
reconhecida pelo
Ministério da Educação.

b) Portadores de certificados de pósgraduação lato sensu, na área da
seleção, emitidos por Instituição de
Ensino Superior - IES credenciada pelo
respectivo Conselho de Educação, que
atendam a legislação pertinente.

c)

d) Alunos de curso de licenciatura em
área da seleção, que hajam cursado,
no mínimo, dois terços do total do
número de créditos do currículo pleno
do curso em questão.
e)

3

PROFESSOR
ENSINO
RELIGIOSO

20H

R$

1.517,79

Curso Superior de
Licenciatura Plena em
qualquer área das ciências
humanas e curso de
bacharelado em Teologia,
Ensino Religioso ou
Ciências da Religião,
ministrado por Instituição
de Ensino Superior,
reconhecida pelo
Ministério da Educação ou
Licenciatura Plena em
qualquer área das ciências
humanas e Pós-Graduação
na área do conhecimento
(Teologia, Ensino Religioso
ou Ciências da religião),
fornecido por instituição de
ensino superior,
reconhecida pelo
Ministério da Educação
(MEC)

Portadores de diploma de pósgraduação stricto sensu (mestrado ou
doutorado) em área da seleção,
emitido por Instituição de Ensino
Superior cujos cursos tenham sido
reconhecidos pelo competente
Conselho de Educação.

f)

Candidatos licenciados que estejam
matriculados em curso de
complementação de carga horária
destinada à habilitação em disciplina
específica na área da seleção, com
carga horária de, no mínimo, 800
horas.
Candidatos portadores de diploma de
tecnólogo, emitido por IES
credenciada, cujos curses sejam
reconhecidos, concorrendo para a
disciplina da seleção pertinente à área
de Ciências e Matemática.
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4

PROF.
NATAÇÃO

40H

R$

1.517,00

Diploma de conclusão de
curso de nível superior em
Educação Física
devidamente registrado e
fornecido por instituição de
ensino superior,
reconhecida pelo
Ministério da Educação.

ANEXO VIII, parte integrante do Edital nº 01/2021
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA COMPROVAÇÃO DE ANÁLISE
CURRICULAR PARA CARGO/FUNÇÃO DE PROFESSOR

TÍTULO

PONTUAÇÃO

Diploma devidamente registrado ou Certidão Oficial de
Graduação na área da seleção. Máximo de 1 curso (1ponto)

Máximo de pontos = 3,0

Curso de Capacitação e/ou Formação de Professores Mais
Paic de no Mínimo 80h. Máximo de 2 cursos (1,0 ponto por
curso)

Máximo de pontos = 6,0

Curso de Capacitação e/ou Formação em Serviço/Pessoal na
área da educação de no mínimo 40h. Máximo de 2 cursos (0,5
ponto por curso)

Máximo de pontos = 3,0

Curso de Capacitação em Tecnologia da Informação
(TI)/Informática com carga horária mínima de 80h,
limitando-se a 1 curso

Máximo de pontos = 3,0

Diploma de Especialização na área de Educação, devidamente
registrado, ou certidão Oficial de Especialização (carga horária
mínima de 360 horas) Máximo de 2 cursos (1 ponto por curso
reconhecido)

Máximo de pontos = 6,0

Declaração de Experiência na área de inscrição expedida por
instituição de ensino ou cópia da carteira de trabalho.
a partir de 01 (hum) ano = 1 ponto
- a partir de 02 anos = 2 pontos
- a partir de 03 anos = 3 pontos
PONTUAÇÃO OBTIDA

Máximo de pontos = 9,0

Total:30
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LEIA-SE:
ANEXO VIII, parte integrante do Edital nº 01/2021
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA COMPROVAÇÃO DE ANÁLISE
CURRICULAR PARA CARGO/FUNÇÃO DE PROFESSOR

TÍTULO

PONTUAÇÃO

Diploma devidamente registrado ou Certidão Oficial de
Graduação na área da seleção. Máximo de 1 curso (3,0
pontos)

Máximo de pontos = 3,0

Curso de Capacitação e/ou Formação de Professores Mais
Paic de no mínimo 80h. Máximo de 2 cursos (3,0 pontos por
curso)

Máximo de pontos = 6,0

Curso de Capacitação e/ou Formação em Serviço/Pessoal na
área da educação de no mínimo 40h. Máximo de 2 cursos (1,5
pontos por curso)

Máximo de pontos = 3,0

Curso de Capacitação em Tecnologia da Informação
(TI)/Informática com carga horária mínima de 80h,
limitando-se a 1 curso (3,0 pontos).

Máximo de pontos = 3,0

Diploma de Especialização na área de Educação, devidamente
registrado, ou certidão Oficial de Especialização (carga horária
mínima de 360 horas) Máximo de 2 cursos (3,0 pontos por
curso reconhecido)

Máximo de pontos = 6,0

Declaração de Experiência na área de inscrição expedida por
instituição de ensino ou cópia da carteira de trabalho.
a partir de 01 (hum) ano = 3 pontos
a partir de 02 anos = 6 pontos
a partir de 03 anos = 9 pontos
PONTUAÇÃO OBTIDA

Máximo de pontos = 9,0

Total:30 pontos
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ANEXO IX, parte integrante do Edital nº 01/2021
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE ANÁLISE CURRICULAR PARA
CARGO/FUNÇÃO DE PROFESSOR
Nome do (a) Candidato(a)_______________________________________________
Nº do CPF_______________________________

TÍTULO

PONTUAÇÃO

Diploma devidamente registrado ou Certidão Oficial de Graduação Máximo de pontos = 3,0
na área da seleção. Máximo de 1 curso (1ponto)
Pontos obtidos:_______
Curso de Capacitação e/ou Formação de Professores Mais Paic de
no Minimo 80h. Máximo de 2 cursos (1,0 ponto por curso)

Máximo de pontos = 6,0

Curso de Capacitação e/ou Formação em Serviço/Pessoal na área
da educação de no minímo 40h. Máximo de 2 cursos (0,5 ponto
por curso)

Máximo de pontos = 3,0

Curso de Capacitação em Tecnologia da Informação
(TI)/Informática com carga horária mínima de 80h, limitando-se a
1 curso.

Máximo de pontos = 3,0

Pontos obtidos:_______

Pontos obtidos:_______

Pontos obtidos:_______

Diploma de Especialização na área de Educação, devidamente Máximo de pontos = 6,0
registrado, ou certidão Oficial de Especialização (carga horária
mínima de 360 horas) Máximo de 2 cursos (1 ponto por curso Pontos obtidos:_______
reconhecido)
Declaração de Experiência na área de inscrição expedida por
instituição de ensino ou cópia da carteira de trabalho.

Máximo de pontos = 9,0

a partir de 01 (hum) ano = 3 pontos
a partir de 02 anos = 6 pontos
a partir de 03 anos = 9 pontos

Pontos obtidos:_______

PONTUAÇÃO OBTIDA

Total:___________

Nota: Caberá ao candidato o preenchimento deste formulário, bem como apresentar as
respectivas comprovações para os títulos considerados na referida análise curricular.
Aracati-Ce __________ de ___________ de 2021.
______________________________________________________
Assinatura do Candidato
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LEIA-SE:
ANEXO IX, parte integrante do Edital nº 01/2021
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE ANÁLISE CURRICULAR PARA
CARGO/FUNÇÃO DE PROFESSOR

Nome do (a) Candidato(a)________________________________________________
Nº do CPF_______________________________

TÍTULO

PONTUAÇÃO

Diploma devidamente registrado ou Certidão Oficial de
Graduação na área da seleção. Máximo de 1 curso (3 pontos)

Máximo de pontos = 3,0

Curso de Capacitação e/ou Formação de Professores Mais Paic de
no mínimo 80h. Máximo de 2 cursos (3 pontos por curso)

Máximo de pontos = 6,0

Curso de Capacitação e/ou Formação em Serviço/Pessoal na área
da educação de no mínimo 40h. Máximo de 2 cursos (1,5 ponto
por curso)

Máximo de pontos = 3,0

Pontos obtidos:_______

Pontos obtidos:_______

Pontos obtidos:_______

Curso de Capacitação em Tecnologia da Informação
Máximo de pontos = 3,0
(TI)/Informática com carga horária mínima de 80h, limitando-se a
1 curso. (3,0 pontos).
Pontos obtidos:_______
Diploma de Especialização na área de Educação, devidamente Máximo de pontos = 6,0
registrado, ou certidão Oficial de Especialização (carga horária
mínima de 360 horas) Máximo de 2 cursos (3 pontos por curso Pontos obtidos:_______
reconhecido)
Declaração de Experiência na área de inscrição expedida por
instituição de ensino ou cópia da carteira de trabalho.

Máximo de pontos = 9,0

a partir de 01 (hum) ano = 3 pontos
a partir de 02 anos = 6 pontos
a partir de 03 anos = 9 pontos

Pontos obtidos:_______

PONTUAÇÃO OBTIDA

Total:___________

Nota: Caberá ao candidato o preenchimento deste formulário, bem como apresentar as
respectivas comprovações para os títulos considerados na referida análise curricular.
Aracati-Ce __________ de ___________ de 2021.
______________________________________________________
Assinatura do Candidato
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Ratificam-se os demais dispositivos, desde que não contrariem o presente.
Aracati, 18 de janeiro de 2021.

_______________________________________________
BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL
.
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