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A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA, estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal tendo 

em vista as disposições contidas nas Leis Municipais e demais legislações pertinentes, torna público aos 

interessados que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo n.º 01/2018, destinado a selecionar 

candidatos para formação de cadastro reserva, para contratação em caráter temporário, sob o Regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho, por período determinado, durante o prazo de validade deste certame, 

de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Pindorama - SP. O presente 

concurso reger-se-á pelas normas estabelecidas neste edital. 

 

 1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1. A organização e realização do Processo Seletivo estão sob a responsabilidade do Instituto Exame de 

Pesquisas e Concursos. 

1.2. O acompanhamento do Processo Seletivo está sob responsabilidade da Comissão, designada através 

da Secretaria Municipal de Educação. 

1.3. O candidato aprovado em cadastro reserva, que vier a ser convocado, será submetido ao regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

1.4. O Processo Seletivo terá prazo de validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, 

uma única vez, a critério da Prefeitura Municipal de Pindorama - SP, a contar da data de publicação de 

sua homologação. 

1.5. O presente Processo Seletivo tem a finalidade de formação de Cadastro Reserva para contratação por 

período determinado de empregos que vagarem ou forem criados no período de validade do Processo 

Seletivo e eventual prorrogação. 

1.6. Os horários de trabalho e a carga horária serão definidos pela Prefeitura Municipal, em função da 

natureza do cargo, atividades, plantões, escalas, atendendo as necessidades da Administração Municipal e 

o interesse público. 

1.7. As provas serão realizadas no município de Pindorama - SP, estado de São Paulo, exceto no caso de 

indisponibilidade de locais suficientes e/ou adequados, situação que ocasionará a realização em outras 

localidades, sendo os custos com deslocamento de responsabilidade do candidato. 

 

 2.  DO CARGO  

 

2.1. As Funções Públicas, códigos, vagas, salário base (R$), escolaridades e respectivos requisitos são os 

especificados conforme quadro a seguir: 
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C
Ó

D
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CARGO 

V
A

G
A

S
 

SALÁRIO 

BASE (R$) 
REQUISITOS CARGA HORÁRIA 

 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

01 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
CR R$12,27 

CURSO DE NÍVEL MÉDIO, NA 
MODALIDADE NORMAL COM 

HABILITAÇÃO EM PRÉ-ESCOLA 

OU NORMAL SUPERIOR COM 
HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL OU LICENCIATURA 

PLENA EM PEDAGOGIA COM 
HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL. 

22 HORAS 

SEMANAIS 

 

 

 
R$ 50,00 

02 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I – 1º 

AO 5º ANO DO EF 

CR R$12,27 

CURSO DE NÍVEL MÉDIO, NA 

MODALIDADE NORMAL, OU 
NORMAL SUPERIOR OU 

LICENCIATURA PELA EM 

PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO 
PARA OS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL. 

22 HORAS 
SEMANAIS 

 

 
R$ 50,00 

03 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II – 6º 

ANO AO 9º ANO  -

CIÊNCIAS 

CR R$12,27 

CURSO SUPERIOR COMPLETO 

COM LICENCIATURA PLENA EM 

CIÊNCIAS. 
CONFORME 

NECESSIDADE 

 

R$ 50,00 

04 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II – 6º 

ANO AO 9º ANO - ARTE 

CR R$12,27 

CURSO SUPERIOR COMPLETO 

COM LICENCIATURA PLENA EM 

ARTE. 
CONFORME 

NECESSIDADE 

 

R$ 50,00 

05 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II – 6º 
ANO AO 9º ANO – 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

CR R$12,27 

CURSO SUPERIOR COMPLETO 

COM LICENCIATURA PLENA EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA E REGISTRO 

NO CONFEF/CREF. 

CONFORME 
NECESSIDADE 

 

R$ 50,00 

06 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II – 6º 
ANO AO 9º ANO - 

HISTÓRIA 

CR R$12,27 

CURSO SUPERIOR COMPLETO 

COM LICENCIATURA PLENA EM 

HISTÓRIA. 
CONFORME 

NECESSIDADE 

 

R$ 50,00 

07 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II – 6º 

ANO AO 9º ANO - 

INGLÊS 

CR R$12,27 

CURSO SUPERIOR COMPLETO 

COM LICENCIATURA PLENA EM 

LETRAS E HABILITAÇÃO EM 
INGLÊS. 

CONFORME 

NECESSIDADE 

 

R$ 50,00 

08 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II – 6º 

ANO AO 9º ANO – 
LÍNGUA PORTUGUESA 

CR R$12,27 

CURSO SUPERIOR COMPLETO 

COM LICENCIATURA PLENA EM 

LETRAS E HABILITAÇÃO EM 
LÍNGUA PORTUGUESA. 

CONFORME 

NECESSIDADE 

 

R$ 50,00 

09 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II – 6º 

ANO AO 9º ANO - 
MATEMÁTICA 

CR R$12,27 

CURSO SUPERIOR COMPLETO 

COM LICENCIATURA PLENA EM 

MATEMÁTICA. 
CONFORME 

NECESSIDADE 

 

R$ 50,00 

10 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II – 6º 

ANO AO 9º ANO - 
GEOGRAFIA 

CR R$12,27 

CURSO SUPERIOR COMPLETO 

COM LICENCIATURA PLENA EM 

GEOGRAFIA. 
CONFORME 

NECESSIDADE 

 

R$ 50,00 
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11 PROFESSOR DE LIBRAS CR R$12,27 

CURSO SUPERIOR EM CURSOS DE 

GRADUAÇÃO PLENA EM 
PEDAGOGIA COM 

ESPECIALIZAÇÃO EM LIBRAS. 

CONFORME 
NECESSIDADE 

 

R$ 50,00 

 

*Cadastro de Reserva (CR), quantidade de vagas será em conformidade com as necessidades de contratação 

temporária, assim como a carga horária semanal a ser definida, à época da contratação, pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

2.2. As atribuições dos cargos estão descritas no Anexo II do presente edital. 

2.3- Os candidatos poderão se inscrever para apenas 01 (um) emprego público, sendo que as provas dos 

mesmos realizar-se-ão no mesmo horário, dia e período. 

2.3.1- Caso o candidato realize mais de uma inscrição, o candidato que efetivar mais de um requerimento 

de inscrição deverá no dia da prova optar pela realização das provas de apenas um dos empregos. 

2.3.2- O Instituto Exame de Pesquisa e de Concursos e a Prefeitura Municipal de Pindorama – SP, não se 

responsabilizarão por eventuais coincidências de horários não definidos no presente edital. 

2.3.3 - A atribuição da carga horária será feita conforme as necessidades da administração, respeitando-

se, contudo, a ordem de classificação.  

 

 

3.  DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO  

 

3.1. São requisitos para a investidura no cargo, que serão averiguados para a posse: 

3.1.1. ser aprovado neste Processo Seletivo; 

3.1.2. ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 

igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do 

disposto no artigo 13, do Decreto n.º 70.436, de 18 de abril de 1972; 

3.1.3. gozar dos direitos políticos; 

3.1.4. estar em dia com as obrigações eleitorais; 

3.1.5. possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, especificados neste edital; 

3.1.6. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e inferior a 70 (setenta) anos, na data da posse; 

3.1.7. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo público (Anexo I); 

3.1.8. estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 

3.1.9. não ter sido demitido do serviço público Federal, Estadual ou Municipal, em consequência de 

processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público); 
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3.1.10. comprovar conduta ilibada e bons antecedentes, por meio de certidões expedidas pelos órgãos 

competentes, nas esferas Federal e Estadual, dos locais onde o candidato residiu nos últimos cinco anos. 

 

 4.  DAS INSCRIÇÕES  

 

4.1. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação das regras e condições estabelecidas 

neste edital, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.2. As inscrições para o processo seletivo serão recebidas exclusivamente por meio da internet, no 

período entre as 9 horas do dia 27/12/2018, e às 23 horas e 59 minutos do dia 07/01/2019, (horário 

de Brasília). 

4.3. No ato da inscrição, o candidato deverá informar o cargo para o qual deseja concorrer. 

4.4. O preenchimento correto da ficha de inscrição é de total responsabilidade do candidato. 

4.5. Efetivada a inscrição, não será aceito nenhum tipo de alteração. Eventuais erros de digitação de dados 

cadastrais, exceto número do CPF, ocorridos quando da inscrição, deverão ser corrigidos no dia da prova 

objetiva, recorrendo-se ao fiscal de sala, por meio de preenchimento de formulário próprio. 

4.5.1. Cabe exclusivamente ao candidato as consequências de sua omissão em solicitar correções de seus 

dados cadastrais. 

4.6. Para se inscrever no concurso público o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

institutoexame.listaeditais.com.br/ e, por meio dos links referentes ao processo, preencher a Ficha 

de Inscrição, transmitir os dados pela internet, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento seguindo 

as instruções abaixo: 

- Acesse o site institutoexame.listaeditais.com.br/; 

- Clique sobre o item CONCURSOS;  

- Clique em ÁREA DO CANDIDATO; 

- Clique em INSCRIÇÕES ABERTAS;  

- Clique em PROCESSO SELETIVO nº 001/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDORAMA/SP;  

- Preencha todos os campos do formulário de inscrição;  

- Clique em Finalizar;  

- Na sequência o sistema irá gerar o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição, o qual deverá 

ser pago para efetivação da inscrição. 

4.6.1. O candidato deverá efetuar o pagamento da importância referente à inscrição no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais). 

https://institutoexame.listaeditais.com.br/
https://institutoexame.listaeditais.com.br/
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4.6.2. O boleto poderá ser pago em qualquer agência bancária ou nas casas lotéricas até o dia 08/01/2019. 

As inscrições cujos pagamentos forem efetuados após essa data, serão indeferidas. 

4.6.3. As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação do pagamento do boleto bancário. 

4.6.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade, o 

candidato deverá pagar o boleto antecipadamente. 

4.6.5. O Instituto Exame de Pesquisas e de Concursos e a Prefeitura Municipal não se responsabilizam 

por solicitações de inscrições via internet não recebidas por motivo de falha técnica de computadores, 

falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como 

de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

4.7. O candidato deverá acompanhar, no site do Instituto Exame, a homologação de sua inscrição. Caso 

sua inscrição não tenha sido homologada, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Exame 

para obter esclarecimentos. 

4.8. O Instituto Exame disponibiliza atendimento para esclarecimentos de dúvidas por meio do e-mail 

institutoexameconcursos@gmail.com. 

4.9. Não haverá devolução da importância paga, referente à inscrição, salvo no caso de cancelamento do 

concurso público.  

4.10. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 

 

 5.  DAS INSCRIÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

5.1. Não serão reservadas vagas para o cargo às pessoas com deficiência, por se tratar de cadastro reserva, 

não tendo estimativa do número total de vagas ofertadas para que possa ser aplicado o percentual mínimo 

exigido na legislação, de acordo com o previsto no inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, no 

Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e demais legislações pertinentes. 

5.2. É assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever no certame, em igualdade de 

condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com 

a deficiência de que é portadora. 

5.3. O candidato com deficiência participará do concurso público em igualdade de condições com os 

demais candidatos, inclusive no que se referem a conteúdo das provas, critérios de avaliação, horário e 

local de aplicação das provas e pontuação mínima exigida para a aprovação. 

5.4. O laudo médico enviado será analisado e os deferimentos e indeferimentos serão divulgados 

oportunamente. 

5.5. Após análise do laudo médico, caso não seja qualificado como pessoa com deficiência, o candidato 

perderá o direito de realizar as provas em condições especiais. 
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5.6. O laudo médico apresentado terá validade somente para o presente certame. 

5.7. O candidato com deficiência que tiver verificada, por equipe multiprofissional da Prefeitura 

Municipal, a incompatibilidade de sua deficiência com as atribuições do cargo, será exonerado. 

5.8. Após sua investidura no cargo, o candidato não poderá invocar como condição a deficiência 

comprovada, para efeito deste Processo Seletivo, para requerer readaptação de função ou quaisquer outras 

alterações relativas ao desempenho pleno de suas atribuições. 

 

 6. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS  

 

6.1. Candidatos, portadores de deficiência ou não, que necessitem de condições especiais para a 

realização das provas, devem se inscrever como portadores de necessidades especiais e enviar via e-mail 

(institutoexameconcursos@gmail.com), durante o período de inscrições (do dia 27/12/2018 ao dia 

07/01/2019), cópia digitalizada, do Laudo Médico original expedido no prazo máximo de 12 (doze) 

meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, contendo a 

assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão; anexando no e-mail o 

Laudo Médico e as informações como: nome completo, número do documento de identidade (RG), 

número do CPF, nome do Processo Seletivo e a opção do Emprego Público. 

6.2. No caso de lactante não será necessário envio de laudo médico. O tempo utilizado para a 

amamentação não será compensado no tempo para a realização da prova. A candidata que tiver 

necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, maior de 18 

(dezoito) anos, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da 

criança, não sendo admitido o ingresso de qualquer outra pessoa no local de realização da prova. 

6.3. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do 

pedido. 

6.4. Os candidatos que obtiverem deferimento de sua solicitação de condições especiais para realização 

da prova, participarão do certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere 

ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação. 

6.5. Os deferimentos e indeferimentos das solicitações de condições especiais para realização das provas 

serão divulgados oportunamente no site do Instituto Exame. 

 

 7.  DAS FASES  

 

7.1. O Processo Seletivo será composto de 1 (uma) fase, sendo ela: prova objetiva. 
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 8.  DA PROVA OBJETIVA  

 

8.1. A prova objetiva visa avaliar habilidades e conhecimentos teóricos necessários ao desempenho pleno 

das atribuições do cargo, tem caráter classificatório e será composta de 30 (trinta) questões de múltipla 

escolha, com 04 (quatro) alternativas cada, conforme informações que seguem. 

 

CARGOS 

 

CONTEÚDO 
N.º DE 

QUESTÕES 

TODOS OS CARGOS DESTE EDITAL 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 

MATEMÁTICA 05 

ATUALIDADES 05 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  10 

 

8.1.1. A prova versará sobre o conteúdo programático que é parte integrante deste Edital (Anexo I) e terá 

duração de 3h00m (três horas). 

8.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos. 

8.2.1. O total de pontos obtidos na prova objetiva será igual ao o número de acertos, conforme 

especificado na tabela acima (subitem 8.1). 

8.3. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(es) eventualmente anulada(s) em virtude de recurso será(ão) 

atribuído(s) a todos candidatos presentes à prova, desde que não tenham sido atribuídos anteriormente. 

 

9.  DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS  

 

9.1. O Edital de Convocação para a prova objetiva, contendo os locais e horários de prestação da prova 

será publicado no site da Prefeitura de Pindorama, e no site do Instituto Exame, 

institutoexame.listaeditais.com.br/. 

9.2. A prova objetiva está prevista para o dia 27/01/2019. 

9.3. Havendo alteração de data, será informada a nova data na imprensa e no site do Instituto Exame, 

institutoexame.listaeditais.com.br/, constando local, data e horário das provas. 

9.4. Ao candidato só será permitida a realização das provas na data, local e horário constantes no Edital 

de Convocação. 

9.5. Somente será admitido para realizar as provas o candidato que estiver munido de documento original 

de identidade. 

https://institutoexame.listaeditais.com.br/
https://institutoexame.listaeditais.com.br/
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9.5.1. Serão considerados documentos de identidade: as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 

pelas Secretarias de Segurança (RG), pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 

Relações Exteriores ou por Ordens e Conselhos de Classe, Carteiras Funcionais expedidas por órgão 

público que, por Lei Federal, tenham valor de identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

Passaporte e Carteira Nacional de Habilitação (emitida após a Lei 9.503/97, carteira nova com foto). 

9.5.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: Protocolos, Certidão de Nascimento, Título 

Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (emitida anteriormente à Lei 9.503/97), Carteira de Estudante, 

Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada sem valor de identidade, Certidões de 

Casamento (mesmo com foto). 

9.5.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 

candidato com clareza. 

9.5.4. Na impossibilidade de apresentação de um dos documentos de identidade elencados no subitem: 

9.5.5. por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado boletim de ocorrência registrado em 

órgão policial, com data de expedição de, no máximo, 30 (trinta) dias. 

9.5.6. O candidato que se enquadrar na condição estabelecida no subitem 12.5.5, ou ainda aquele cuja 

identificação por meio de documento apresente dúvidas, será submetido à identificação digital, coleta de 

dados e assinaturas em formulário específico, para posterior verificação. 

9.5.7. Não será admitido nos locais de provas o candidato que se apresentar após o horário determinado 

no Edital de Convocação para a realização das provas. 

9.5.8. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência 

do candidato. 

9.5.9. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva munido de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

9.6. No ato da realização da prova objetiva, serão fornecidos aos candidatos o caderno de questões e a 

folha definitiva de respostas da prova objetiva. 

9.6.1. O candidato deverá se acomodar na carteira identificada com seu nome. 

9.6.2. O candidato não poderá retirar-se da sala de prova levando a folha de respostas ou o caderno de 

questões. 

9.6.3. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na folha definitiva de 

respostas. 

9.6.4. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, nem a 

utilização de máquina calculadora, relógios com calculadora, agendas eletrônicas, telefone celular ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. 

9.6.5. Depois de preenchida, a folha de respostas deverá ser entregue ao fiscal da sala. 
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9.6.6. Não serão computadas questões não respondidas ou que contenham mais de uma resposta (mesmo 

que uma delas esteja correta), questões emendadas ou rasuradas, ainda que legíveis. Não deverá ser feita 

nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob o risco de prejuízo ao 

desempenho do candidato. 

9.6.7. Somente após decorrido o tempo de uma hora e meia de início das provas, o candidato poderá 

deixar, definitivamente, a sala de aplicação. 

9.6.8. O caderno de questões poderá ser levado pelo candidato após decorrido o tempo de uma hora e 

meia de início das provas. 

9.7. Será excluído do concurso público o candidato que, além das hipóteses previstas neste Edital: 

9.7.1. se apresentar após o horário estabelecido para a realização das provas; 

9.7.2. não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

9.7.3. não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste edital, para a realização 

das provas; 

9.7.4. se ausentar da sala e/ou local de prova sem autorização; 

9.7.5. se ausentar do local da prova objetiva antes de decorrido o prazo mínimo de 1h30m (uma hora e 

trinta minutos); 

9.7.6. for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, 

notas ou impressos não permitidos; 

9.7.7. estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (smartphones, 

celulares, etc); 

9.7.8. lançar mão de meios ilícitos para execução das provas; 

9.7.9. não devolver integralmente o material solicitado; 

9.7.10. Os candidatos que possuírem cabelos longos, aos quais possam cobrir as orelhas deverão estar 

com o cabelo preso. 

9.7.11. Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato 

que estiver armado será encaminhado à Coordenação. O candidato que não atender a solicitação será, 

sumariamente, eliminado do Certame. 

9.7.12. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

9.7.13. os candidatos que terminarem suas provas não poderão permanecer no prédio de aplicação e 

nem utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estejam realizando as mesmas. 

 

10.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
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10.1. Para efeito de classificação final, na hipótese de igualdade de pontuação, terá preferência, 

sucessivamente, na ordem de classificação, o candidato que: 

10.1.1. tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste concurso, nos 

termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso; 

10.1.2. obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Pedagógicos e Específicos; 

10.1.3. obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 

10.1.4. obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 

10.1.5. tiver maior idade Maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta)anos; 

 

11.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

 

11.1. Para efeitos de classificação final, a nota final dos candidatos será a pontuação obtida na prova 

objetiva. 

11.2. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente da nota final. 

 

12.  DOS RECURSOS  

 

12.1. Será admitido recurso quanto ao indeferimento de inscrição. Tal recurso deverá ser interposto até o 

primeiro dia útil subsequente à data de divulgação da listagem contendo as inscrições deferidas e 

indeferidas. 

12.2. Será admitido recurso quanto ao indeferimento de solicitação de condição especial para prestação 

das provas. Tal recurso deverá ser interposto até o primeiro dia útil subsequente à data de divulgação de 

listagem contendo os deferimentos e indeferimentos. 

12.3. Será admitido recurso quanto à formulação das questões e à opção considerada como certa na prova 

objetiva. Tal recurso deverá ser interposto até o segundo dia útil subsequente à data de divulgação do 

gabarito preliminar das provas objetivas. 

12.4. Será admitido recurso quanto ao resultado da prova objetiva. Tal recurso deverá ser interposto até o 

segundo dia útil subsequente à publicação oficial do resultado preliminar da prova objetiva. 

12.5. Será admitido recurso quanto à classificação preliminar. Tal recurso deverá ser interposto até o 

segundo dia útil subsequente às publicações oficiais dos editais de classificação preliminar. 

12.6. Serão indeferidos preliminarmente os recursos sem fundamentação, que desrespeitem a Banca 

Elaboradora, que não guardem relação com a matéria em debate ou meramente protelatórios. 
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12.7. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato para cada evento, sendo desconsiderado recurso 

de igual teor. 

12.8. Os recursos deverão ser formulados e enviados através da área destinada para recursos, em 

formulário eletrônico específico, disponível na área de candidatos, no site do Instituto Exame  

institutoexame.listaeditais.com.br/. 

12.9. Os candidatos deverão enviar os recursos mencionados neste Capítulo, com argumentação lógica e 

consistente, de acordo com as especificações do formulário próprio, disponível no site do Instituto Exame  

institutoexame.listaeditais.com.br/. 

12.9.1. O correto preenchimento do formulário é de total responsabilidade do candidato. 

12.10. O resultado dos recursos será divulgado no endereço eletrônico 

institutoexame.listaeditais.com.br/ . 

12.11. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), e-mail, telegrama ou outro meio não 

especificado neste edital. 

12.11.1. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo não serão 

avaliados. 

12.11.2. O provimento de recurso interposto dentro das especificações poderá, eventualmente, alterar os 

resultados e classificações preliminares obtidas pelos candidatos para uma classificação superior ou 

inferior. 

 

13.  DA NOMEAÇÃO E POSSE  

 

13.1. Serão contratados os candidatos classificados neste Processo Seletivo, de acordo com a classificação 

final e necessidades da Prefeitura Municipal, para exercício nas unidades onde houver demanda. 

13.2. A contratação dos candidatos obedecerá estritamente à ordem de classificação.  

13.3. A lotação dos candidatos contratados, obedecerá a necessidade e disponibilidade de vagas, 

observados os princípios da moralidade e impessoalidade. 

13.4. A investidura do candidato aprovado, ocupante de empregos, funções, cargos, ou mesmo 

aposentados no âmbito do serviço público Federal, Estadual e Municipal, fica condicionada ao 

cumprimento da Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, que altera o §10º do artigo 

37 da Constituição Federal. 

13.5. Para a posse, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional que verifique a sua 

aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 

https://institutoexame.listaeditais.com.br/
https://institutoexame.listaeditais.com.br/
https://institutoexame.listaeditais.com.br/
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13.6. O candidato aprovado deverá, apresentar comprovantes dos requisitos para a investidura no cargo, 

elencados no Capítulo 3, do presente edital, mediante apresentação de documentos e declarações, além de 

outros que a Prefeitura Municipal julgar necessários. 

13.7. Todos os atos referentes a nomeação e posse, serão publicados no site do Município, sendo de 

inteira responsabilidade do candidato interessado o acompanhamento. 

 

14.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

14.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das 

condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital e nos demais a serem 

publicados. 

14.2. A falsidade de afirmativas e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificada posteriormente, 

eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 

14.3. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, poderá ser anulada a inscrição ou a prova do 

candidato, se verificada falsidade de declaração ou irregularidade na prestação das provas. 

14.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo 

Seletivo, valendo para esse fim, o resultado final homologado publicado no site da Prefeitura de 

Pindorama. 

14.5. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos 

para a prova, circunstância que será mencionada em edital a ser publicado. 

14.6. A aprovação do candidato neste Processo Seletivo não implicará na obrigatoriedade de sua 

nomeação, cabendo a Prefeitura Municipal o direito de preencher somente o número de vagas que houver 

disponível, de acordo com as necessidades da Administração, disponibilidade financeira e obediência a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

14.7. No período entre a prestação da prova objetiva e a homologação do resultado final, o candidato 

obriga-se a manter atualizados seus dados junto ao site do Instituto Exame. Após a homologação do 

resultado o candidato aprovado obriga-se a manter atualizados seus dados pessoais, junto a Prefeitura 

Municipal, enquanto perdurar a validade do Processo Seletivo, sendo que, a não atualização ou a 

atualização efetuada em local diverso do informado neste subitem, isenta a Administração Municipal de 

qualquer responsabilidade pela não investidura devido à impossibilidade de localização do candidato. 

14.8. O Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, prorrogável uma vez por igual período, a critério 

da Administração Municipal, a contar da data da publicação oficial de sua homologação. 
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14.9. O resultado final do Processo Seletivo será homologado pela Prefeitura Municipal e publicado no 

site da Prefeitura Municipal www.pindorama.sp.gov.br, além de disponibilizado no site do Instituto 

Exame. 

14.10. Todos os demais avisos e resultados do Processo Seletivo serão divulgados no site do Instituto 

Exame institutoexame.listaeditais.com.br/. 

14.11. O acompanhamento das publicações e divulgações referentes ao presente Processo Seletivo são de 

responsabilidade exclusiva do candidato. 

14.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, designada através Secretaria Municipal de 

Educação, conjuntamente com o Instituto Exame. 

14.13. Integram este Edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO; 

b) ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES; 

 

14.14. Serão armazenados pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, em formato físico e em local 

apropriado, todos os formulários de inscrição, folhas de respostas, folhas de frequência e as demais 

planilhas de todos os candidatos, bem como exemplares de todas as provas aplicadas no Processo 

Seletivo, após esse período serão incinerados. E será armazenado por 2 (dois) anos subsequentes, todos os 

arquivos em versão digital. Os cadernos de prova (rascunho) serão incinerados após 30 (trinta) dias da 

aplicação das provas objetivas. 

14.15. O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o 

presente EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO que será publicado no site da Prefeitura 

de Pindorama e no site institutoexame.listaeditais.com.br/ afixado no mural da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PINDORAMA. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 

Pindorama, 26 de Dezembro de 2018. 

 

 

MARIA INÊS BERTINO MIYADA 

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PINDORAMA 

https://institutoexame.listaeditais.com.br/
https://institutoexame.listaeditais.com.br/
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 

 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 

Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 

artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações 

que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. 

Crase. 

 

MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 

 

Raciocínio lógico: problemas de raciocínio lógico envolvendo situações do cotidiano e conceitos da 

Matemática básica. Tratamento da informação: análise e interpretação de dados fornecidos por meio de 

gráficos e tabelas na perspectiva da Matemática básica. Padrões numéricos e geométricos: exploração de 

conceitos aritméticos e geométricos elementares; simetrias. Exploração de conceitos da Matemática 

básica a partir de problemas contextualizados, envolvendo situações do dia a dia. Conteúdo da 

Matemática básica: frações, conjuntos; razões, proporções e porcentagens; grandezas e medidas; 

sequências e progressões; funções, equações e inequações; matrizes; problemas elementares de máximos 

e mínimos; geometria plana, espacial e analítica; análise combinatória; noções básicas de probabilidade e 

estatística descritiva. 

 

ATUALIDADES (COMUM A TODOS OS CARGOS) 

 

Conceitos, assuntos e fatos básicos relevantes, nacionais ou internacionais, referentes às ciências em 

geral, incluindo o interesse de áreas como economia, política, educação, esporte, cultura, arte, literatura, 

religião, história, geografia, saúde, ciências naturais, educação ambiental, ecologia, energia, tecnologia, 

entre outras, privilegiando suas vinculações históricas com as sociedades ou o cotidiano das pessoas. 

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, 

divulgados na mídia local e/ou nacional; 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (COMUM A TODOS OS CARGOS) 

 

ARROYO, Miguel Gonzáles. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2013. 

BARBOSA, Maria Carmem Silveira & HORN, Maria das Graças Souza. Projetos Pedagógicos na 

educação Infantil. São Paulo:Artmed, 2008. 

BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Duas Cidades, 

2002. 

CARVALHO, Fabio C. A.; IVANOFF, Gregório Bittar. Tecnologias Que Educam – Ensinar e Aprender 

Com as Tecnologias de Informação e Comunicação. 1ª ed. Pearson, 2009. 

CHRISPINO, Álvaro & CHRISPINO, Raquel. A mediação do conflito escolar. São Paulo: Biruta, 2011. 

COLL, Cesar. Psicologia da Educação Virtual – Aprender e Ensinar com Tecnologias da Informação e da 

Comunicação. Artmed, 2010. 

CUNHA, Susana Rangel Vieira (Org.). As artes no universo infantil. Porto Alegre: Mediação, 2017. 

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. Gêneros Orais e Escritos na escola. Campinas: Mercado de 

Letras, 2004. 

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1985. 

FERREIRO, Emilia. O ingresso na escrita e nas culturas do escrito: seleção de textos de pesquisa. Trad. 

Rosana Malerba. São Paulo: Cortez,2013. 

Parte 2, item 3 – A desestabilização das escritas silábicas: alternâncias e desordem com pertinência. Pág. 

63 a 76. 

Parte 2, item 5 – A distinção palavra / nome em crianças de quatro e cinco anos. Pág. 101 a 127. 

Parte 3, item 9 – Desenvolvimento da escrita e consciência fonológica: uma variável ignorada na pesquisa 

sobre consciência fonológica. Pág. 191 a 217. 

FONSECA, Edi. Interações: com olhos de ler – apontamentos sobre a leitura para a prática do professor 

da educação infantil. São Paulo: Blucher, 2012. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra; 2009. 

GOLDSCHMIED, Elinor & JACKSON, Sonia. Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em creche. Porto 

Alegre: Artmed, 2006.  

HOFFMANN. Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001. 

KLISYS, Adriana. Ciência, arte e jogo: Projetos e atividades lúdicas na Educação Infantil. São Paulo: 

Editora Peirópolis, 2010. 

LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

MOANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Editora 

Moderna, 2013. 
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MORAN, José Manuel; MOSETTO, Marcos Tarciso & BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas 

tecnologias e mediação pedagógica.Campinas - SP: Papirus, 2000. 

OLIVEIRA, Zilda Ramos de (Org.). O trabalho do professor na educação infantil. São Paulo: Editora 

Biruta, 2012. 

ORTIZ, Cisele & CARVALHO, Maria Tereza Venceslau de. Interações: ser professor de bebês – cuidar, 

educar e brincar, umaúnica ação. São Paulo: Blucher,2012. 

PANIZZA, Mabel et al. Ensinar matemática na Educação Infantil e nas séries iniciais: Análise e 

propostas. Porto Alegre: Artmed, 2006. (Capítulo 3). 

PARRA, Cecilia & SAIZ, Irma (Org.). Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto 

Alegre: Artmed, 1996. 

PIAGET, Jean. Seis estudos de Psicologia. Trad. Maria Alice Magalhães D’Amorin e Paulo Sérgio Lima 

Silva. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999. Capitulo 1. 

SACRISTÀN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a pratica. Editora Penso, 2017. 

SMOLE, Katia Stocco & DINIZ, Maria Ignes (Org.). Ler, escrever e resolver problemas: habilidades 

básicas para aprender Matemática. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Construção do conhecimento em sala de aula. São Paulo: Libertad, 

1999. 

VYGOTSKY. Lev S. Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Editora Ática, 2003. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: Como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

Documentos oficiais e legislação 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de dezembro de 1988. Art. 

205 ao 214. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

______. Lei n.º 8.069/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 

______. Lei n.º 9.394/1996. LDB – Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

______. Lei n.º 13.005/2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providencias. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm 

______. Decreto n.º 7.611/2011 – Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Decreto/D7611.htm 

______. Ministério da Educação. Ensino Fundamental de Nove Anos – Orientações Gerais. Brasília, 

2004. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/noveanorienger.pdf 
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______. Ministério da Educação. Marcos Político-Legais da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. Brasília: Secretaria da Educação Especial, 2010. Disponível em: 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-deapoio/publicacoes/educacao/marcos-politico-legais.pdf. 

______. Parecer CNE/CP n.º 03/2004 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf 
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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Planeja e executa trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando jogos, 

entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas crianças a capacidade de iniciativa, 

cooperação e relacionamento social; ministrar aulas, aplicando exercícios de coordenação motora, para 

que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita; 

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

dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar a 

avaliação do desenvolvimento do curso; desenvolver nas crianças hábitos de limpeza, obediência, 

tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir 

com a sua educação; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º AO 5º ANO DO EF  

 

Ministra aulas em conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios para que as crianças 

desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura, escrita e componente 

curricular proposto; planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo proposto, 

englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando jogos, entretenimento e demais atividades, 

visando desenvolver nas crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento social; elaborar 

boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos, 

anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar a avaliação 

do desenvolvimento do curso; desenvolver nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e 

outros atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua 

educação; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – 6º ao 9º ANO – DISCIPLINAS DE: CIÊNCIAS, 

ARTE, EDUCAÇÃO FÍSICA, HISTÓRIA, INGLÊS, LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA 

E GEOGRAFIA. 

 

Exercer atividades de magistério do ensino fundamental; planejar e ministrar aulas e atividades de classe, 

observando os programas oficiais de ensino; realizar avaliação de aprendizagem por meio de observação 

direta de aplicações de exercícios; colaborar na execução de programas de caráter cívico, cultural e 

artístico, integrando escola e comunidade; colaborar no desenvolvimento de atividades de assistências ao 

educando, especialmente higiene, saúde e merenda escolar; organizar e escriturar diários de classe; 

participar de reuniões pedagógicas e administrativas; providenciar a organização, limpeza e boa 

apresentação das dependências da escola; cumprir demais dispositivos constantes de regimento escolar de 

unidade; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 
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PROFESSOR DE LIBRAS 

 

Estudar o programa a ser desenvolvido, preparar e selecionar material didático para a aula, aplicar 

exercícios, avaliar e pontuar a execução de atividades em sala de aula; promover a educação de crianças e 

adolescentes portadores de qualquer deficiência, aplicando técnicas especiais e adaptando métodos 

regulares de ensino, para levá-los a uma integração social satisfatória e prepará-los para um futuro 

profissional. 

 

 


