
 

 
 
 
 

EDITAL SEMED Nº  11/2018 DE PROCESSO SELETIVO  SIMPLIFICADO – DT 
2019 

 
 

A Prefeitura Municipal de Marataízes, TORNA PÚBLICO que  realizará  processo de seleção de Cadastro Reserva 
para  contratação de profissionais em designação temporária (DT), para atendimento a excepcional interesse 
público, para atuarem nas escolas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2019 e nos Programas e 
Projetos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, de acordo com as normas estabelecidas neste edital. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. DA ELABORAÇÃO DO EDITAL: 
 
1.1 A Comissão do presente Edital é formada pela  Portaria Nº 68 de 25 de outubro de 2018 . 
 

1.2. Compreende-se como processo seletivo a inscrição, classificação, convocação, conferência de documentos e 
escolha da vaga. 

1.3. Os candidatos convocados através do Diário Oficial para escolha de vagas(DT/2019), deverão apresentar-se 
no local e horário definido no “ Edital de Convocação”, munidos de todos os documentos exigidos, pois não 
havendo vaga para todos os convocados no ato da chamada, será realizado um “Banco de Dados”, para 
posteriores convocações no decorrer do ano letivo, de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação. 

1.4. O candidato que convocado não  comparecer para  que seu nome seja incluído no “Banco de Dados”, 
perderá o direito de pleitear vagas posteriores no decorrer do ano letivo, pois sua situação  será considerada “não 
compareceu” , na listagem de classificados. 
 
 
2. DAS ATRIBUIÇÕES: 
 
2.1 - São atribuições da Prefeitura Municipal de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Educação: 
 
2.1.1 - Fazer a divulgação do processo seletivo; 
 
2.1.2. Realizar o Processo Seletivo Simplificado, por intermédio da comissão constituída no item 1.1 do presente 
edital; 
 
2.1.3. Convocar os candidatos por ordem de classificação, de acordo com a  necessidade da Secretaria Municipal 
de Educação. 
 
2.2. São atribuições da Comissão  Coordenadora do Processo Seletivo: 
 
2.2.1 Coordenar todo o processo de seleção em regime de designação temporária (DT) para seleção de Cadastro 
Reserva  dos profissionais para atendimento a excepcional interesse público nos termos da Lei nº 1.999/2018, 
, art. 2º, inciso I, II, III, IV, V,VI, VII, IX, XI ou legislação que vier substituí-la, para atuarem nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino para o ano letivo de 2019. 
 
2.2.2. Coordenar todo o processo de inscrição, classificação, resposta de recursos e divulgação, de acordo com os 
critérios estabelecidos neste Edital. 
 
2.2.3. Havendo necessidade, a SEMED poderá designar outros servidores para auxiliar a Comissão, desde que 
não estejam participando do presente Processo Seletivo.  
 
2.2.4. A SEMED contará com a assessoria da Procuradoria Geral da PMM, para auxiliar nos trabalhos 
executados pela Comissão.  
 
 



 
3. DAS VAGAS: 
 
 
3.1. . As vagas serão as decorrentes da necessidade das escolas municipais, conforme definido pela Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com a Lei 1.999/2018, , art. 2º, inciso I, II, III, IV, V,VI, VII, IX, XI ou legislação 
que vier substituí-la. 
 
3.2 .Do total de vagas que vierem a existir durante a vigência deste processo, 10%(dez por cento)  serão 
destinadas a candidatos com deficiência, desde que comprovado que sua deficiência é compatível com as  
atribuições  do cargo a ser ocupado. 
 
3.2.1. Somente haverá vaga para o candidato com deficiência no cargo, com número de vagas igual ou superior a 
dez.  
 
 
4. DAS INSCRIÇÕES: 
 
 
4.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o sítio 

eletrônico www.marataizes.es.gov.br, link DT- 2019, de acordo com Cronograma Anexo I, ininterruptamente, 

considerando o horário oficial de Brasília/DF.  

 

 
4.2. São requisitos para inscrição: 
 
4.2.1 - Ter na data da inscrição a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
 
4.2.2 - O candidato poderá se inscrever para apenas (01) um cargo; 
 
4.3 - O candidato terá  sua inscrição INDEFERIDA: 
 
a) Se fizer mais de uma inscrição; 
 
b) Se não enquadrar-se no item 4.2.1; 
 
c)  Se o candidato trabalhou no ano de 2018 em Marataízes e teve   duas ou  mais atas, em que seu 
desempenho não favoreceu ao processo de ensino aprendizagem da turma e/ou prejudicou o andamento 
da unidade de ensino; 
 
d) O candidato que no ano de 2018, assinou desistência após a formalização do Contrato de Designação 
Temporária; 
 
e)  O candidato que no ano de 2018 trabalhou em Marataízes e teve falta injustificada. 
 
4.4 – O candidato é o único responsável pelo preenchimento de sua ficha, pela escolha do cargo, assim como dos 
documentos de comprovação dos pré–requisitos, não cabendo recurso após a efetivação da inscrição. 
 
4.5 – É facultado a pessoa com Deficiência o direito de inscrição no presente processo seletivo, desde que exista 
compatibilidade de sua deficiência com o exercício do cargo pleiteado. Para ter seu direito assegurado deverá 
declarar sua condição na ficha de inscrição. 
 
4.5.1  -  A inobservância do item anterior acarretará a perda do direito reservado, sendo assim indeferido.  
 
4.6 – O candidato tem que ter a habilitação exigida para o cargo no momento da escolha, observando os critérios 
do quadro no item 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 - DOS CARGOS/FUNÇÕES E JORNADA DE TRABALHO 
5.1- Possuir a habilitação exigida para o cargo no momento da escolha, observando os seguintes critérios nos 
quadros abaixo: 
 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO PRÉ-REQUISITO 

PROFESSOR MAPA – 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

25h 
 

MAPA I –   R$ 1.279,50 
MAPA IV – R$ 1.945,94 

Ensino Médio Completo – Modalidade Normal (Curso 
Magistério) 
 
Formação em nível superior de graduação em 
Pedagogia, licenciatura plena completa, ou curso 
normal superior completo admitida como formação 
mínima a obtida em nível médio, na modalidade 
normal.

PROFESSOR ENSINO 
FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º 

ANO 
25h MAPA I –   R$ 1.279,50 

MAPA IV – R$ 1.945,94 

- Ensino Médio Completo – Modalidade Normal 
(Curso Magistério) 
Formação em nível superior de graduação em 
Pedagogia, licenciatura plena completa, ou curso 
normal superior completo admitida como formação 
mínima a obtida em nível médio, na modalidade 
normal.

PROFESSOR  DI (DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL), EDUCAÇÃO 
INFANTIL, 1º AO 9º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
25h MAPA IV – R$ 1.945,94 

Ensino Superior Completo em Pedagogia ou Curso 
Normal Superior, acrescido de Curso de 
Especialização (Pós-graduação) em Educação 
Especial.

PROFESSOR DA (DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA)EDUCAÇÃO 

INFANTIL, 1º AO 9º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

25h MAPA IV – R$ 1.945,94 

- Ensino Superior Completo em Pedagogia ou Curso 
Normal Superior; acrescido de Curso de 
Especialização (Pós-graduação) em Educação 
Especial acompanhado de Curso de LIBRAS ou 
Certificado de Proficiência de Tradução e 
Interpretação de LIBRAS (PROLIBRAS), ou de 
Curso de Formação de Tradutor e Intérprete de 
LIBRAS, com no mínimo 200 (duzentas) horas, 
realizado em Instituição Especializada, com período 
de duração de no mínimo de 30 (trinta) dias, nos 
últimos 03 (três) anos. 

PROFESSOR   DV (DEFICIÊNCIA 
VISUAL) EDUCAÇÃO INFANTIL, 

1º AO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

25h MAPA IV – R$ 1.945,94 

- Ensino Superior Completo em Pedagogia, 
acrescido de Curso de Especialização(Pós-
graduação) em Educação Especial, acompanhado 
de Curso em Braille, com no mínimo 200 (duzentas) 
horas, realizado em Instituição Especializada, com 
período de duração de no mínimo de 30 (trinta) dias, 
nos últimos 03 (três) anos. 

 
PROFESSOR ARTE (EDUCAÇÃO 

INFANTIL, ENSINO 
FUNDAMENTAL DE 1º AO 9º ANO) 

25h MAPA IV – R$ 1.945,94 
 

HABILITADO: Ensino Superior Completo com 
Licenciatura Plena na área específica ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia acompanhado de 
Pós-graduação Lato Sensu em Educação Artística 
ou Artes Visuais ou Artes Plásticas ou Música ou 
Teatro ou Danças, oferecido por Instituição 
credenciada pelo MEC;  ou Normal Superior 
acompanhado de Pós-graduação Lato Sensu em 
Educação Artística ou Artes Visuais ou Artes 
Plásticas ou Música ou Teatro ou Danças, oferecido 
por Instituição credenciada pelo MEC.

PROFESSOR  ENSINO 
FUNDAMENTAL DE 1º AO 9º 

ANO – INGLÊS 
25h MAPA IV – R$ 1.945,94 

- Ensino Superior Completo com Licenciatura Plena 
na área específica ou Curso Superior de Licenciatura 
Plena em Letras – Português/Inglês.

PROFESSOR  ENSINO 
FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º 

ANO – MATEMÁTICA 
25h MAPA IV – R$ 1.945,94 - Ensino Superior Completo com Licenciatura Plena 

em Matemática. 
PROFESSOR 

LÍNGUA PORTUGUESA 
ENS. FUND. 6º AO 9º ANO 

25h MAPA IV – R$ 1.945,94 HABILITADO: Licenciatura Plena na Área específica. 

PROFESSOR HISTÓRIA 
ENS. FUND. 6º AO 9º ANO 25h MAPA IV – R$ 1.945,94 HABILITADO: Licenciatura Plena na área especifica 
PROFESSOR GEOGRAFIA 
ENS. FUND. 6º AO 9º ANO 25h MAPA IV – R$ 1.945,94 HABILITADO: Licenciatura Plena na área especifica 

PROFESSOR CIÊNCIAS 
ENS. FUND. 6º AO 9º ANO 25h MAPA IV – R$ 1.945,94 HABILITADO: Licenciatura Plena na área especifica 

*PROFESSOR EDUCAÇÃO 
FÍSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL, 
ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º 

AO 9º ANO) 
*PROFESSOR EDUCAÇÃO 
FÍSICA, PARA ATUAR EM   

PROGRAMAS E PROJETOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE E LAZER 

25h MAPA IV – R$ 1.945,94 
HABILITADO: Licenciatura Plena na área especifica. 
Registro junto ao CREF1, com apresentação de 
Certidão de Regularidade. 



 
PROFESSOR ENSINO 

RELIGIOSO 
ENS. FUND. 6º AO 9º ANO 

 

 
 

25h 
MAPA IV – R$ 1.945,94 

HABILITADO: Licenciatura Plena em Ensino Religioso; 
ou Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal 
Superior, ou Licenciatura  na área de educação,  
acrescida de curso de Pós-graduação Lato Sensu em 
Ensino Religioso que atenda às prescrições da Res. 
CNE/CES nº 1, de 08/06/2007 alterada pela 
Resolução CNE/CES nº 5 de 25/09/2008; ou 
Graduação em Ciências da Religião, com 
complementação pedagógica, nos termos da Res. 
CNE/CP nº 2, de 26/06/97; ou  Superior em Teologia, 
com complementação pedagógica 

PROFESSOR   MÚSICA 25h MAPA IV – R$ 1.945,94 

HABILITADO: Licenciatura em Música, ou Licenciatura 
em Educação Artística Habilitação em Música; ou 
Licenciatura na Área da Educação acrescido de  Pós 
Graduação em Música , ou Licenciatura na Área de 
Educação  acrescido de Curso Técnico em Música 
Ter no mínimo  de 12 meses de experiência como 
Professor de Música declarado por uma Unidade 
Escolar, assinado e carimbado pela Diretora. 
ATRIBUIÇÕES: Responsabilizar-se pelo processo 
ensino e aprendizagem - Preparar e ministrar aulas, 
acompanhar o desempenho dos estudantes, 
desenvolvendo atividades 
especificamente musicais tais como a 
interpretação de obras instrumentais e vocais.

PROFESSOR  MÚSICA PARA 
ATUAR NAS BANDAS DAS 

UNIDADES DE ENSINO DA REDE 
MUNICIPAL 

25 h MAPA IV – R$ 1.945,94 

HABILITADO: Licenciatura em Música, ou Licenciatura 
em Educação Artística Habilitação em Música; ou 
Licenciatura na Área da Educação acrescido de  Pós 
Graduação em Música , ou Licenciatura na Área de 
Educação  acrescido de Curso Técnico em Música; 
b) Curso  de Regente de Banda ou Harmonia ou 
Sopro e Percussão, com carga horária igual ou 
superior a 30 horas; 
c) Experiência mínima de 12(doze) meses como 
Regente de Banda ou Fanfarra comprovada

PROFESSOR SUBSTITUTO 
(EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO 

FUNDAMENTAL DE 1º AO 9º ANO) 
25h 

MAPA I –   R$ 1.279,50 
MAPA IV – R$ 1.945,94 

 

Formação em Nível Superior de Graduação em 
Pedagogia ou Curso Normal Superior, admitida como 
formação mínima a obtida em Nível Médio, na 
modalidade Normal 

PEDAGOGO PP 25h MAPA IV – R$ 1.945,94 

- Ensino Superior no Nível de Graduação, 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em 
Gestão Escolar; ou 
- Ensino Superior no Nível de Graduação, 
Licenciatura Plena em Pedagogia ou graduação na 
área de educação, acrescido de Pós Graduação em 
formação de Especialista em nível Lato Sensu em 
Gestão Escolar: orientação, supervisão; e, 
- no mínimo, 02 (dois) anos de experiência como 
docente.

SECRETÁRIO ESCOLAR 40h R$ 1.074,48 
Ensino Médio Completo 
Curso Básico de Informática, Curso de Microsoft 
Word e Excel de no mínimo de 160 horas.

MONITOR ESCOLAR 40h R$ 1.019,93 Ensino Médio Completo 
INSPETOR DE DISCIPLINA 40h R$ 1.379,71 Ensino Médio Completo 

MONITOR DE TRANSPORTE 
ESCOLAR 40h R$ 942,22 Ensino Fundamental Completo 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 40h R$ 954,00 Ensino Fundamental Incompleto de 4ª série ou 5º 

ano. 

COZINHEIRA 40h R$ 954,00 

Ensino Fundamental Incompleto de 4ª série ou 5º 
ano. 

No mínimo, 12(doze) meses de experiência como 
Cozinheira(como solicitados nos itens 6.2 e 6.2.1 
deste Edital) 
 

MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 40h R$ 1.144,13 
- Ensino Fundamental Incompleto de 4ª série ou 5º 
ano; 
- Carteira Nacional de Habilitação de Motorista 
Profissional, Categoria “D”. 

MOTORISTA DE VEÍCULO 
PESADO 40h R$ 1.261,92 

- Ensino Fundamental Incompleto de 4ª série ou 5º 
ano; 
- Carteira Nacional de Habilitação de Motorista 
Profissional, Categoria “D”; 
- Experiência mínima de 06 (seis) meses 
comprovada através da CTPS devidamente 
registrada ou certidão de órgão público com as 
devidas especificações e carimbo do responsável; 
- Curso de Transporte Coletivo de Passageiros. 
- Curso de Trasporte Escolar 



 
 
5.1.1 A chamada para contratação em Designação Temporária deste Edital, para os cargos em Concurso em 
aberto, só será utilizada, após  esgotada a listagem   dos  APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 
001/2014 e EDITAL Nº 002/2014, ou ao término de sua vigência. 
 
5.2 - De acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação para atender as demandas da Rede 
Pública de Ensino, a carga horária  poderá ser estendida até 40 horas ( somatório da jornada de trabalho regular 
mais a extensão). 
 
5.3 - Conhecer as exigências estabelecidas neste edital, que poderá ser obtido pelo endereço eletrônico 
www.marataízes.es.gov.br, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
 
5.4 - Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos e remuneração, prevista no inc. XVI e §10, ambos do 
art. 37 da CRFB/88 
 
 
6- DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO 
  
6.1 - O processo seletivo será realizado em 01 (uma) única etapa. 
 
6.2 - O Tempo de Serviço exigido como pré-requisito, para o Cargo de Cozinheira, Pedagogo, Professor de 
Música e Professor de Música para atuar nas Bandas será comprovado através de Declaração do Departamento 
de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Unidades Regionais da Secretaria de Estado, 
acompanhado de Declaração da Secretaria de Educação ou da Escola, especificando período compreendido e o 
cargo exercido. 
 
6.2.1 - Para o cargo de Cozinheira na ausência da Carteira de Trabalho, será aceito uma Declaração do 
Empregador contendo os dados da Empresa, sendo assinada  e carimbada  ou declaração emitida pelo 
empregador contendo assinatura com firma reconhecida.  
 
 
6.3. – Serão computados os itens declarados no momento da inscrição e sua comprovação dar-se-á por meio de 
apresentação de documentação respectiva no momento da chamada; 
 
6.4 – Na hipótese de não comprovação dos itens declarados e solicitados no ato da Chamada, o candidato será 
automaticamente RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação, compondo assim nova lista. 
 
6.5 – Na hipótese do NÃO COMPARECIMENTO do candidato no ato da chamada, o mesmo só será convocado 
novamente, após toda a lista ter sido chamada, ter sido convocados os reclassificados e depois os que não 
compareceram. 
 
6.6 - A lista de classificação dos candidatos será divulgada no Diário Oficial, endereço eletrônico 
www.marataízes.es.gov.br. 
 
6.7 - DO DESEMPATE - Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de 
prioridade: 
1) O candidato mais idoso; 
 
2) O que tiver o maior número de filhos menores de idade(comprovando  através da certidão de nascimento na 
hora da chamada); 
 
3) Permanecendo o empate, o desempate será feito através de sorteio. 
 
 
7. DA ELIMINAÇÃO 
 
7.1- Na hipótese de não apresentar a Ficha de Inscrição, de não comprovar o que é exigido como  pré-requisitos  
(escolaridade ou curso), o candidato estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo de seleção. 
 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
 
8.1 – A avaliação para fins de classificação neste processo seletivo, terá pontuação máxima de 100 (cem) pontos, 
e consistirá nos seguintes critérios: 
 



a) Professor , Pedagogo 
 

ALÍNEA QUESITO VALOR  

A 
01 (um)  certificado de curso de Pós-Graduação  Stricto Sensu - 
Mestrado, Especialização na área da Educação que seja autorizado 
pelo MEC 

40 

B 01 (um)  certificado de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, 
Especialização na área da Educação que seja autorizado pelo MEC 

 
35 
 
 

C 
01 (um) curso de Extensão na área de Educação, realizado nos 
últimos 03 anos (01/01/2016 a 30/11/2018) , com a carga horária 
igual ou superior de 100h (item 8.6) 

15 

D 

01 (um) curso de Extensão na área de Educação, realizado nos 
últimos 03 anos (01/01/2016 a 30/11/2018) ) com a carga horária a 
igual ou superior de 40h.  (item 8.6) 
 

10 

 
b) Professor Música para atuar nas  Bandas das Unidades de  Ensino da  Rede Municipal  
 

ALÍNEA QUESITO VALOR  

A 

01 (um)  certificado de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, 
Especialização na área da Educação que seja autorizado pelo MEC 
(que não for usado como pré-requisito) 
 

 
40 
 
 

B 01(um) Certificado ou Declaração que comprove a participação em 
Concursos ou Campeonatos de bandas e fanfarras 35 

C 

01 (um) curso de Extensão na área de Música, realizado nos últimos 
03 anos (01/01/2016 a 30/11/2018) com a carga horária igual ou 
superior a 40h (item 8.6) 
(que não for usado como pré-requisito) 

15 

D 
01(um) Certificado ou Declaração que comprove a participação em 
festivais abertos ou desfiles 
 

10 

 
 

c) Inspetor de Disciplina,  Monitor Escolar,  
 

ALÍNEA QUESITO VALOR  

B  01 (um) curso de Graduação que seja autorizada pelo MEC 100 

 
 
d) Cozinheira,  Auxiliar de Serviço de Limpeza e Conservação, Motorista de Veículo Pesado, Motorista de 
Veículo Leve, Monitor de Transporte Escolar 

 

ALÍNEA QUESITO 
 VALOR  

A Ensino Médio Completo, que seja autorizado pelo MEC 100 

 
 
8.2 – A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e  de títulos se dará por meio de cópia 
autenticada ou cópia simples acompanhada dos originais dos documentos para conferência. 
 
I - cópia simples do Diploma acompanhada de cópia simples do histórico escolar, ou Certidão de conclusão do 
curso na versão original com data em que ocorreu a colação de grau ou cópia autenticada em cartório, 
acompanhada de cópia simples do respectivo histórico escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;  



 
II - cópia simples do Certificado de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, Especialização, em Educação, na área 
de conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao cargo/função, com duração de 360(trezentos e sessenta) horas com aprovação de 
monografia ou Certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório e cópia do 
respectivo histórico escolar;  
 
III – cópia simples do diploma do curso de pós- graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação, na área de 
conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições 
inerentes ao cargo/função ou certidão de conclusão de curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório, 
com defesa e aprovação de dissertação e cópia do respectivo histórico escolar.  
 
8.3- A documentação a que se referem os incisos I, II e III  deste item deverá conter obrigatoriamente atos de 
autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso e credenciamento da Instituição de 
Ensino Superior, devidamente carimbada pela Instituição e pelo responsável pela emissão do respectivo 
documento. 
 
8.4 – Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) só serão considerados se cumpridas as 
exigências das legislações vigentes em especial as do Conselho Nacional de Educação (CNE), de acordo com a 
resolução em que se enquadrar: 
 
LATO-SENSU  STRICTO-SENSU 
RES. CFE Nº 14/77 DE 23/11/1977  
RES. C.F.E. Nº 12/83 DE 06/10/1983  RES. CNE/CES Nº 1/2001 DE 3/04/2001  
RES. CES/CNE Nº 2/96 DE 20/09/1996 RES. CNE/CES Nº 2/2001 DE 3/04/2001  
RES. CES/CNE Nº 4/97 DE 13/08/1997 RES. CNE/CES Nº 24/2002 DE 18/12/2002  
RES. CES/CNE Nº 3/99 DE 05/09/1999 RES. CNE/CES Nº 2/2005 DE 9/06/2005  
RES. CNE/CES Nº 1/2001 DE 3/04/2001 RES. CNE/CES Nº 12/2006 DE 18/07/2006  
RES. CNE/CES Nº 24/2002 DE 18/12/2002  RES. CNE/CES Nº 5/2007 DE 4/09/2007  
RES. CNE/CES Nº 1/2007 DE 8/06/2007 RES. CNE/CES Nº 1/2008 DE 22/04/2008  
RES. CNE/CES Nº 5/2008 DE 25/09/2008  RES. CNE/CES Nº 6/2009 DE 25/09/2009  
RES. CNE/CES Nº 6/2009 DE 25/09/2009  RES. CNE/CES Nº 3/2011 DE 1º/02/2011  
. 
 
8.5 - Não serão computados pontos aos itens exigidos como pré-requisitos.    
 
8.6 – Para comprovação dos Cursos de Extensão na área da educação, deste Edital, o candidato deverá 
apresentar Certificado de Órgãos Públicos (Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, e Governo 
Federal) e Instituições Privadas(Faculdades e Centros Universitários, devidamente autorizados pelo MEC), 
contendo a carga horária, a identificação da instituição com a assinatura do responsável pela 
organização/emissão do respectivo curso/certificado/declaração, devidamente carimbada pela Instituição e pelo 
responsável pela emissão do respectivo documento: 
 
a) O curso de Pós-Graduação não será aceito como curso de Extensão, para contagem de pontos. 
 
8.7-Como comprovação de pré-requisito, para os cargos de Ensino Fundamental e Ensino Médio, não serão 
aceitos Declaração de Conclusão ou Declaração de Cursando, apenas o Histórico Escolar ou Certificado de 
Conclusão. 
 
8.8 – A Comissão não se responsabiliza pela devolução de documentos originais. 
 
8.9 - Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua 
Portuguesa por tradutor juramentado. 
 
 
9- DO RECURSO: 
 
 
9.1 - Os pedidos de recursos do resultado da classificação deverão ser realizados, exclusivamente por meio 
eletrônico, devendo o candidato acessar o site eletrônico www.marataizes.es.gov.br, link DT- 2019, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, imediatamente após a divulgação no Diário Oficial da classificação no endereço 
eletrônico www.marataizes.es.gov.br. 
 
9.2 - Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão imediatamente indeferidos e 
os inconsistentes serão desconsiderados. 
 
9.3- O recurso referente ao indeferimento por qualquer subitem do item 4.3, não será aceito. 



 
 
10. DA CHAMADA: 
 
 
10.1 - A chamada dos classificados será efetuada pela SEMED – Secretaria Municipal de Educação, de acordo 
com Anexo I, publicado no Diário Oficial,  endereço eletrônico www.marataizes.es.gov.br, obedecendo a listagem 
de classificação e necessidade desta Secretaria. 
 
10.2 – No ato da chamada o candidato deverá apresentar: 
 
a)  Ficha de Inscrição gerada pelo sistema eletrônico do Processo Seletivo; 
  
b) Comprovação de Qualificação Profissional e demais documentos, para fins de pré- requisito; 
 
c)  Documentação declarada na Ficha de Pontuação; 
 
10.3- O candidato poderá ser representado na Chamada, por procuração desde que tenha poderes específicos e 
reconhecimento de firma do outorgante, com data atual e cópia do documento de identidade do procurador, 
assumindo total responsabilidade pelas informações prestadas. 
 
10.4 - O não comparecimento do candidato no momento em que for convocado implicará na alteração da ordem 
de escolha, perdendo o candidato ausente a oportunidade de realizar sua escolha. 
 
10.5- A convocação do Candidato após a 1ª Chamada, realizar-se-á no Diário Oficial, no endereço eletrônico 
www.marataízes.es.gov.br, tendo assim o mesmo após a publicação o prazo de 24h para se apresentar, e no ato 
da apresentação deverá estar com toda a documentação declarada na Ficha de Pontuação e solicitada no Anexo 
II. 
 
10.6- O candidato fica impossibilitado de escolher a vaga na Escola onde no ano corrente e anos anteriores 
possuir registro de ata  em que seu desempenho não favoreceu ao processo administrativo e de ensino 
aprendizagem da turma e/ou prejudicou o andamento da unidade de ensino. 
 
10.7 - Para comprovação de atendimento à condição de pessoa com deficiência o candidato inscrito nesta 
condição deverá apresentar: 
 
a) Laudo Médico, original ou cópia autenticada em cartório, emitido no ano de 2018, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID), bem como à provável causa da deficiência e sua correlação com a previsão do Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações. Se transcrito manualmente que seja legível para leitura 
da Comissão. 
 
b) Laudo Médico que comprove sua capacidade para exercer as atribuições específicas do cargo para qual se 
inscreveu, emitido no ano de 2018. Se transcrito manualmente que seja legível para leitura da Comissão. 
 
c) Poderá ser apresentado apenas um Laudo desde que esteja especificado o que é soliciatado no subitens “a” 
e'b” do item 10.7 Se transcrito manualmente que seja legível para leitura da Comissão. 
 
10.8 -A inobservância do disposto no item anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas as 
pessoas com deficiência, sendo seu pedido indeferido. 
 
 
11. DA CONTRATAÇÃO: 
 
 
11.1- O candidato só poderá ser contratado pela Prefeitura de Marataízes mediante apresentação da Declaração 
do esocial, com o Resultado da Consulta Qualificação Cadastral on-line, no site do esocial 
(http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral), mostrar a Mensagem – Os dados estão 
corretos. Com qualquer outro Resultado de Mensagem, sua contratação não poderá ser realizada. 
 
11.1.1-  Caso o candidato não tenha trabalhado em nenhuma entidade Pública ou Privada, a validação para o 
cadastro no esocial, será feita no ato da Contratação, através de conferência dos seguintes documentos: RG, 
CPF, NIS(PIS/PASEP/NIT), TITULO ELEITORAL, CERTIFICADO DE RESERVISTA (SEXO MASCULINO), 



CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO. Qualquer inconsistência em um  dos documentos mencionados 
neste item, o candidato não poderá ser contratado pela  Prefeitura de Marataízes. 
 
11.2 – No ato da Contratação  o candidato deverá apresentar, a documentação especificada no Anexo II . 
 
 
12- DA DESISTÊNCIA 
 
 
12.1 – A desistência da escolha, em qualquer Modalidade de Ensino após a formalização do Contrato de 
Designação Temporária deverá ser feita por escrito, protocolizada na Prefeitura Municipal de Marataízes e 
assinada pelo candidato desistente. O candidato fica ainda impedido de concorrer a qualquer Cargo/Função  no 
decorrer do ano vigente e no ano subsequente nos Processos Seletivos promovidos pela Secretaria de Educação 
a partir  da data do seu pedido de Desistência. 
 
12.2- Fica vetado ao candidato a desistência parcial da carga horaria após a formalização do Contrato de 
Designação Temporária. 
 
12.3 - A ausência do candidato no local de trabalho por 5 (cinco) dias úteis sem justificativa, ininterruptos ou não  e 
a qualquer tempo da vigência do contrato, caracterizará sua desistência. Sendo a mesma formalizada pela 
unidade escolar. 
 
 
13. DA DESIGNAÇÃO: 
 
 
13.1 - A designação em caráter temporário de que trata esse Edital dar-se-á mediante assinatura de contrato 
administrativo de prestação de serviços pela Secretaria Municipal de Educação, destinadas ao ano letivo de 2019 
não sendo em hipótese nenhuma admitida a alteração de vaga após a Chamada do Candidato, a pedido do 
mesmo e definido o seu local e horário de trabalho. 
 
13.2 - No ato da assinatura do contrato o candidato deverá apresentar 02(duas) cópias de todos os documentos 
conforme Anexo II, solicitado pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. 
 
13.3 - Caso não tenha número de classificados suficiente para o preenchimento das vagas, poderá ser convocado 
novamente os já classificados com observância estrita a ordem de classificação, mediante nova contratação. 
 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 
14.1 - A inscrição do candidato implicará na aceitação e no conhecimento pleno das condições aqui expressas, 
não podendo o candidato inscrito alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital, nos comunicados, 
e demais legislações aplicáveis a esse certame e publicações. 
 
14.2 –A Contratação em Designação Temporária(DT) 2018/2019, foi regulamentada pela Lei nº 1998 de 13 de 
março de 2018, e deverá ser obrigatoriamente seguida nos casos previstos  a partir da sua publicação. 
 
14.3 – Todos os candidatos contratados serão avaliados quanto ao exercício da função podendo a 
incompatibilidade resultar na dispensa do mesmo. 
 
14.4-  O acompanhamento e a avaliação dos candidatos a que se refere o item 14.3 é de responsabilidade do 
Corpo Pedagógico e Administrativo da Unidade Escolar sob a supervisão da Secretaria Municipal de Educação. 
 
14.5-A concessão do vale transporte se limitará apenas ao deslocamento do servidor contratado dentro do limite 
territorial do Município de Marataízes, onde a Administração Publico participará com a  ajuda de custa equivalente 
à parcela que exceder a 6%(seis por cento) do seu salário básico , e , para sua liberação serão considerados 
somente os dias efetivamente trabalhados. 
 
14.6 - Concluído o processo de seleção e escolha de Designação Temporária de que trata este Edital, sempre que 
necessário, a Secretaria Municipal de Educação viabilizará nova chamada dos candidatos já classificados. 
 
14.7- Os contratos originários deste Processo Seletivo, poderão ser prorrogados nos termos da legislação vigente 
e de acordo com a necessidade da SEMED. 
 



14.8 – O Processo Seletivo Simplificado terá validade de até  01(um) ano, a partir da data da homologação do 
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. 
 
14.9 – Todas as publicações relativas a este Processo Seletivo serão publicadas no Diário Oficial, por meio do 
endereço eletrônico www.marataízes.es.gov.br. 
 
14.10 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Realização do Processo Seletivo. 
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 
 

INSCRIÇÃO 

LOCAL www.marataizes.es.gov.br link DT 2019 

DIA E HORÁRIO 7h do dia 22/11/18, até às 23h 59 min do dia 25/11/18 

 

CRONOGRAMA  COM AS DATAS DOS  RESULTADOS ,  DATA E LOCAL DA CHAMADA  SERÁ 

PUBLICADO NO SITE www.marataízes.es.gov.br 

 



 
ANEXO II 

 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO  
ATO DA  CONTRATAÇÃO 

 
02 CÓPIAS DE CADA DOCUMENTO 
 
 
a) COMPROVANTE DO RESULTADO DA CONSULTA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL ON-
LINE, NO SITE DO ESOCIAL (http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-
qualificacao-cadastral), mostrar a Mensagem – Os dados estão corretos. 
 
b)  ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES : 
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual(Cartório Distribuidor de Justiça 
Estadual) 
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal(Cartório Distribuidor de Justiça 
Federal) 
 
c) COMPROVANTE DE QUITAÇÃO COM A JUSTIÇA ELEITORAL(2º TURNO 2018); 
 
d) COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL NO CPF, como REGULAR, emitido pelo 
linkhttp://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-deservicos/cadastros/cpf/comprovante-de-
situacao-cadastral-no-cpf; 
 
e) CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO 

f) CARTEIRA DE IDENTIDADE 

g) CPF 

h)  CARTEIRA DE TRABALHO 

i)TITULO DE ELEITOR   

j) PIS/PASEP 

k) CERTIFICADO DE RESERVISTA (SEXO MASCULINO) 

l) CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE: GRADUAÇÃO 

m) 02 FOTOS 3X4 

n) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

o) CERTIDÃO DE FILHOS MENORES 

p) PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  - Registro junto ao CREF1, com apresentação de 
Certidão de Regularidade. 

 


