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PORTARIA Nº 003/ 2022/SEMECTI, PASTOS BONS, 14 DE MARÇO DE 2022, 
Dispõe sobre a divulgação da Comissão para coordenar e organizar o processo 
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS, PARA 
ATUAÇÃO NA UNIDADE MAIS INTEGRAL THEOPLISTES TEIXEIRA – PASTOS BONS 
/ MA. A Secretária Municipal de Educação CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES 
COSTA, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas. RESOLVE: 
Art. 1º – Nomear a Comissão para coordenar e organizar o PROCESSO SELETIVO 
PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS, PARA ATUAÇÃO NA 
UNIDADE MAIS INTEGRAL THEOPLISTES TEIXEIRA – PASTOS BONS / MA. Art. 2º- 
Serão membros da Comissão: Débora do Socorro Cruz da Silva Barros, Antônia 
Kátia Coêlho de Sousa Pacheco e Patrícia Costa Varão. A presidência dessa 
comissão ficará com o primeiro membro. Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor 
na presente data, revogadas as disposições em contrário. Pastos Bons, 14 de 
março de 2022. Gabinete do Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, aos 14 dias do mês de março do ano de 2022. 
Claudiana Câmara Guimarães Costa, Sec. Mun. De Educação, Cultura, Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
 
 
 
 
 

 

                                                 EDITAL N.º 02/2022-SEMECTI 
 
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS, 
PARA ATUAÇÃO NA UNIDADE MAIS INTEGRAL THEOPLISTES TEIXEIRA – PASTOS 
BONS / MA 
 
A Secretária Municipal de Educação, no uso das suas atribuições legais, torna 
público o EDITAL 02/2022-SEMECTI, que dispõe sobre o PROCESSO SELETIVO 
PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS, PARA ATUAÇÃO NA 
UNIDADE MAIS INTEGRAL THEOPLISTES TEIXEIRA – PASTOS BONS / MA, por 
tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público objetivando a futura contratação de: 05 (cinco) vagas 
imediatas e 05(cinco) vagas Cadastro de Reserva para professor com formação 

em: Arte, Educação Fisica, Geografia e Religião, para atuarem na Educação 
Básica, conforme quadro de vagas constante no Anexo III deste Edital. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. Será regido por este Edital e alterações posteriores o Processo 
Seletivo Simplificado para contratação de professores temporários para 
atuarem no Ensino Fundamental em Regime Integral, sob a responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Educação, com a Supervisão da Comissão de 
Processo Seletivo Simplificado, designada por Portaria assinada pela Secretária 
Municipal de Educação. 
 
1.2. Estão sendo ofertadas vagas imediatas e formação de cadastro 
reserva (CR) para o cargo professor para atuar no Ensino Fundamental 
conforme distribuídas no quadro de vagas, Anexo I, deste Edital. 
 
1.3 O presente Edital e todas as fases do processo seletivo estará 
disponível nas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura 
Municipal e Diário Oficial do Município-DOM disponivel no link 
https://pastosbons.ma.gov.br/transparencia/diario-oficial/. 
 
1.4 Será permitida apenas uma inscrição por candidato para este Edital.  
 
1.5 Após a Fase de Recursos, será divulgado o Resultado Final com o nome dos 
professores classificados, dentro do número de vagas e o nome dos professores 
do Cadastro Reserva, em ordem decrescente de pontuação. 
 
1.6. Será de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a 
divulgação do Resultado Preliminar, a Fase de Recursos e Resultado Final e 
todos os Atos, Avisos, Comunicados, Convocações e outras informações 
pertinentes a este Edital. 
 
1.7 A Homologação do Resultado Final deste Edital seguirá a ordem 
decrescente de pontuação, após a divulgação do Resultado final. 
 
1.8 A jornada de trabalho do professor será de 40 (quarenta) horas 
semanais, no turno diurno, em regime de integralidade, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública. 
 
1.9 Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá certificar-se de 
que preenche todos os Requisitos Básicos exigidos (Anexo I), conforme cargo 
de inscrição. 
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1.10 Não serão aceitas inscrições extemporâneas; via postal, fax, por 
terceiros ou por qualquer outro meio divergente da orientação de inscrição 
feita por este Edital. 
 
1.11 No caso de Desistência, será observado o Resultado Final de classificação 
dos candidatos, devendo ser convocado o subsequente. 
 
1.12 O candidato classificado poderá desistir do Edital, se 
obrigatoriamente, preencher e assinar o Termo de Desistência (Anexo VII)  
como modelo anexado a este edital. 
 
2. DO PROCESSO SELETIVO 
 
2.1 O Processo Seletivo será constituido:  AVALIAÇÃO CURRICULAR DE 
TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE de caráter classificatório e 
desclassificatório, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo IV deste 
Edital. 
 
§ 1º. O servidor que for classificado e estiver em exercício de cargo em 
Comissão ou de Função Gratificada  (Gestão Escolar ou outra Função 
Gratificada da Estrutura da SEMECTI ), deverá comprovar, no prazo de 02 (dois) 
dias da divulgação da lista do Resultado Final, com o ato de exoneração do 
cargo em comissão ou da dispensa da Função Gratificada e a 
desincompatibilidade para o exercício de funções de sala de aula. 
 
§ 2º O professor classificado e lotado nos termos do presente Edital, receberá 
Gratificação por Exercício na Unidade Mais Integral e o professor ocupante de 
um único cargo de professor receberá Gratificação por Condição Especial de 
Trabalho, enquanto estiver desempenhando suas funções na Unidade de 
Tempo Integral. 
 
 
2.2 Os Requisitos Básicos constam no Anexo I do presente Edital, sendo 
desclassificado  o servidor que não comprovar o preenchimento destes 
Requisitos para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em regime de 
integralidade. 
 
2.3 Será divulgada, nas redes socias da Prefeitura Municipal e da Secretaria 
Municipal de Educação, a listagem  com o nome dos candidatos classificados, 
por ordem decrescente de pontuação e, após a fase de recursos, será divulgada 
a listagem final dos classificados. 
 
§1º Serão considerados classificados os professores que preencherem os 
requisitos exigidos neste Edital, dentro do número de vagas ofertadas e dentro 
do número de cadastro de reserva, obedecendo a ordem decrescente de 
pontuação,os demais professores pontuados serão considerados 
desclassificados. Em caso de desistência será convocado o candidato 
subsequente constante no Cadastro Reserva. 
 

2.4 A Homologação do Edital de Convocação com vistas à Lotação na 
Unidade Mais Integral Theoplistes Teixeira para Jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais será dos servidores classificados, seguindo a  ordem decrescente de 
pontuação, após a divulgação da listagem final. 
 
2.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 
divulgação de todos os atos, avisos, comunicados, convocações e outras 
informações pertinentes a este Edital. 
 
3 DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 As Inscrições referentes a este Processo Seletivo Simplificado para 
professores com Jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em Regime de 
Integralidade, serão realizadas a partir das 8h do  dia 15 de março de 2022 até 
às 17h30min do dia 16 de março de 2022, sendo a inscrição gratuita, 
exclusivamente no prédio da Secretaria Municipal de Educação, localizada na 
Rua Amélia Gonçalo S/N, nesta cidade de Pastos Bons/MA. 
 
3.2 Os candidatos ao efetuarem o preenchimento da Ficha de Inscrição, 
deverão anexar, 
obrigatoriamente, o comprovante dos documentos relacionados abaixo: 
I. Carteira de Identidade (frente e verso) 
Serão aceitos como Documento de Identificação (com fotos) os seguintes: 
Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos 
Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos devidamente 
regulamentados etc.); Passaportes; Carteiras Funcionais expedidas por órgão 
público que por Lei Federal, valham como documento de identidade; Carteiras 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Carteira Nacional de Habilitação - CNH 
(somente o modelo novo, que contém foto); 
II. Cadastro de Pessoa Física /CPF; 
III. Certidão de quitação eleitoral (referente as Eleições de 2020), 
expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral; 
 
3.3 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, reservando-se a Comissão Examinadora do 
Processo Seletivo e a Secretaria Municipal de Educação o direito de 
desclassificar do Seletivo aquele que não preencher a referida ficha, de forma 
completa, correta e legível e fornecer dados comprovadamente inverídicos ou 
falsos, sem prejuízo da ação penal competente por falsidade ideológica ou 
omissão de informações requeridas na mesma. 
 
3.4 O candidato deverá preencher o endereço de e-mail completo e 
informar um número de telefone correto e atual para contato e informar os 
demais dados cadastrais corretamente. 
 
3.5 O processo de inscrição se completa com o cumprimento de entrega 
de todos os documentos descritos no item 3.2, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato possíveis prejuízos que vier a sofrer por não 
preencher corretamente a Ficha de Inscrição com os dados pessoais e cargos e 
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por não apresentar corretamente os documentos, conforme exigido no item 
3.3. 
 
3.6 Ao efetuar inscrição, o candidato estará declarando, formalmente, 
que aceita todas as condições estabelecidas neste Edital. 
 
3.7 Não serão aceitos, como Documento de Identificação: Certidões de 
Nascimento; Títulos Eleitorais; Carteira Nacional de Habilitação - CNH (modelo 
antigo, que não contém foto); Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais sem 
valor de identidade. 
 
3.8 Verificada, a qualquer tempo, a existência de inscrição que não 
atenda a todos os requisitos estabelecidos neste Edital, o candidato será 
desclassificado. 
 
3.9 Não serão recebidas as inscrições que forem realizadas fora do prazo 
indicado no Cronograma deste Edital. 
 
3.10 Motivos de desclassificação na Avaliação Curricular. 
a) Deixar de anexar um ou mais documentos obrigatórios do item 3.2; 
b) Não atender aos Requisitos básicos; 
c) Não anexar os documentos exigidos, conforme o item 3.3, deste 
edital. 
d) Anexar a documentação do item 3.2 em nome de terceiros 
 
 
4 DA CLASSIFICAÇÃO 
 
 
4.1 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 
decrescente. 
 
4.2 AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS E
 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE. 
 
4.2.1. A nota final do candidato, será o total de pontos obtidos na 
Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional Docente, de acordo 
com os quadros constantes no Anexo V, deste Edital. 
 
4.2.2 Na hipótese de igualdade de pontuação, serão obedecidos os seguintes 
critérios de desempate: 
a) maior número de pontos no item Experiência Profissional; 
b) maior carga horária de Formação Continuada na área em que está 
concorrendo. 
 
5 DOS RECURSOS 
 
5.1  AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
DOCENTE 
 

5.1.1 O candidato que desejar interpor Recurso, após o Resultado 
Preliminar, terá o prazo de até 24h (vinte e quatro horas), contadas a partir do 
dia util subsequente ao da divulgação do resultado, exclusivamene no local que 
foi realizada a inscrição.  
 
5.1.2 Não poderão ser anexados documentos de que trata o item 3.2, na 
fase de Recurso, bem como não será aceita alteração/substituição de 
documentos que foram anexados, durante o período de inscrição. 
 
 
6. DA DESISTÊNCIA 
 
 
6.1 Caso o candidato classificado queira desistir do Seletivo, deverá 
preencher e assinar um Termo de Desistência na Secretaria Municipal de 
Educação, localizada na Rua Amélia Gonçalo S/N. 
 
6.2 No caso de desistência, será observado o Resultado Final de 
classificação, devendo ser convocado o servidor optante subsequente. 
 
6.3 O candidato, aprovado e classificado nos Termos deste Edital, que 
for convocado e não se apresentar no Órgão e/ou Setor para assinar o Contrato, 
no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contadas a partir da Publicação da 
Homologação do Resultado Final no Diário Oficial do municipio de Pastos Bons, 
como, também, após 24h do recebimento da Carta de Convocação, não 
comparecer na instituição escolar para o efetivo exercício das suas funções, 
será considerado desistente e será convocado o candidato classificado 
subsequente, na forma mencionada no item 6.2. 
 
 
7. DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
 
 
7.1 Os professores aprovados e classificados, dentro do número de 
Cadastro de Reserva (CR), referentes aos cargos a que concorrem serão 
convocados havendo comprovação de real necessidade, obedecendo, 
rigorosamente, a ordem de classificação, ficando reservado à Secretaria 
Municipal de Educação o direito de convocar de acordo com o interesse público 
e conveniência do órgão. 
 
7.2 A contratação do candidato está condicionada ao atendimento das 
seguintes exigências: 
a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12, 
parágrafo 1º da Constituição da República; 
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da 
contratação; 
c) Estar quite com as obrigações eleitorais; 
d) Estar quite com o serviço militar (se do sexo masculino e não 
indígena); 
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e) Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade 
incompatível com a investidura em cargo/emprego/função pública estadual, 
quando for o caso; 
f) Apresentar declaração de não acumulação ilegal de 
cargo/emprego/função pública, salvo no caso previsto na Constituição Federal. 
Caso fique comprovado a acumulação ilegal de cargos públicos, o candidato 
não será contratado e será convocado o candidato subsequente;  
g) Ter sido aprovado no presente Processo Seletivo; 
h)  Conhecer e estar de acordo com as exigências deste Edital e da legislação 
pertinente; 
i) Apresentar a documentação original e suas respectivas cópias, 
informadas no ato da inscrição, previstas no item 3.2 para contratação do 
presente Edital. Em caso de não comprovação, não será contratado, sendo 
convocado o candidato subsequente; 
j) Comprovante de Residência em nome do Candidato, conta de 
energia, água e telefone. Caso o comprovante de residência não esteja em 
nome do candidato, este deverá estar acompanhado de Declaração de 
Residência do candidato que se responsabiliza pelo endereço informado, 
conforme modelo disposto no Anexo VIII, deste Edital; 
k) Comprovante do PIS ou PASEP; 
l) Comprovante de dados bancários (Banco do Brasil); 
m) Termo de Ciência, Adesão e Adequação a este Edital, devidamente 
assinado pelo professor contratado; 
m) Apresentar os demais documentos solicitados que se fizerem 
necessários por ocasião da contratação, nos prazos estabelecidos. 
 
 
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 
 
8.1 Após a análise dos Recursos interpostos referente a Análise de 
Curriculo, o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será homologado 
pela Secretária Municipal de Educação, publicado no Diário Oficial do 
Municipio, disponível no site 
https://pastosbons.ma.gov.br/transparencia/diario-oficial/. 
 
09. DO PRAZO DE VALIDADE 
 
 
9.1 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será 
de 10 (dez) meses, a contar da data de sua homologação, prorrogável por igual 
período, a critério da administração. 
 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1 A aprovação no presente Processo Seletivo Simplificado assegurará 
apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse 
Ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo 

interesse, oportunidade e conveniência da Secretaria Municipal de Educação - 
SEMECTI, à rigorosa observância da ordem de classificação e ao prazo de 
validade deste Processo Seletivo Simplificado. 
 
10.2 O candidato deverá manter atualizado e-mail e telefone junto à 
Secretaria Municipal de Educação - SEMECTI, enquanto estiver participando 
deste Processo Seletivo Simplificado, sendo de sua inteira responsabilidade os 
prejuízos decorrentes da não atualização. 
 
 
 
 
10.3 As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer 
alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou as etapas. 
 
 
10.4 As atividades funcionais deverão ser desempenhadas na UNIDADE 
MAIS INTEGRAL THEOPLISTES TEIXEIRA. A descrição sintética das atividades 
específicas do cargo de professor consta no Anexo VI, deste Edital. 
  
10.5  
Caso haja atrasos no período letivo, os professores contratados obrigar-se-ão a 
compensar a carga horária do ano letivo para o qual foram contratados. 
 
 
10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado. 
 
 
 
Pastos Bons, 14 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 

 
 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 

 
 
 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 
 
 
 
 
 

 


		2022-03-14T18:58:43-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T18:59:01-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T18:59:15-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T18:59:31-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T18:59:48-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T19:00:01-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T19:00:17-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T19:00:30-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T19:00:43-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T19:00:56-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T19:01:11-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T19:01:24-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T19:01:40-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369


		2022-03-14T19:01:57-0300
	FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO:01194722369




