
 
Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Poconé 
Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer 

RUA: TIRADENTES S/N BAIRRO SÃO BENEDITO  
EMAIL: smecel01@hotmail.com 

EDITAL Nº 04/2017/SMECEL – POCONÉ – MATO GROSSO 

 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CANDIDATOS A 

CONTRATO TEMPORÁRIO NAS UNIDADES 

ESCOLARES E NO TRANSPORTE DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO. 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, no uso das suas 

atribuições e considerando as legislações vigentes torna público que estão abertas as 

inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Profissionais Candidatos a Contratos 

Temporários para os cargos de Professor, Auxiliar de Turma, Serviços Gerais e Merendeiras 

para as unidades da Educação Infantil e do Ensino Fundamental bem como para os cargos de 

Motorista do Transporte Escolar e Motorista e Nutricionista da secretaria na Rede Municipal 

de Ensino - Poconé-MT. 

I – DAS INSCRIÇÕES: 

I – As inscrições ocorrerão na Secretaria Municipal de Educação conforme o seguinte 

cronograma: 

a- Dias 04/12 a 08/12 (quatro a oito de dezembro) segunda a sexta feira; 

b- Local e Horário: Secretaria Municipal de Educação - Das 07:hs00 às 13:hs00. 

II – No ato da Inscrição os candidatos deverão: 

c- Ter idade acima de 18 anos; 

d- Apresentar para que sejam conferidos: 

PROFESSOR – DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E 

CERTIFICADOS DE HABILITAÇÃO EM PEDAGOGIA E NORMAL SUPERIOR. 

DEMAIS CARGOS – DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

MOTORISTAS – DOCUMENTOS PESSOAIS E CNH “B” e “D ou E”; 

e- Preencher o formulário de inscrição/informações pessoais e sobre o cargo ao 

qual se candidata; 

f- Não ter sido penalizado em Processo Administrativo Disciplinar no Serviço 

Público; 

g- Estar em pleno exercício dos direitos políticos e civis; 

h- Estar quite com as obrigações militares, caso o candidato seja do sexo masculino; 

III – A realização da inscrição implicará em conhecimento plena e integral do Edital e seus 

anexos.  

IV – Não haverá cobrança de taxa de inscrição para este Processo Seletivo. Portanto, as 

inscrições são gratuitas. 
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II – DAS ETAPAS: 

O Processo Seletivo dos candidatos a Professor, Auxiliar de Turma, Serviços Gerais e 

Merendeiras para as unidades da Educação Infantil e do Ensino Fundamental bem como para 

os cargos de Motorista e Nutricionista na Rede Municipal de Ensino - Poconé-MT será 

efetivado em 03 (três) etapas: 

1ª Etapa – Dia 11/01/2018 (onze de janeiro do ano de dois mil e dezoito).  

- Realização de teste seletivo escrito e avaliativo para PROFESSOR. 

- Local: Escola Municipal João Godofredo da Silva – Bairro João Godofredo. 

 

- Dia 12/01/2018 (doze de janeiro do ano de dois mil e dezoito).  

- Realização de teste seletivo escrito e avaliativo para OS DEMAIS CARGOS. 

- Local: Escola Municipal João Godofredo da Silva – Bairro João Godofredo. 

 

2ª Etapa - Divulgação do resultado: Deferimento ou Indeferimento - Dia 31/01/2018  

(Trinta e um de janeiro do ano de dois mil e dezoito). 

 

3ª Etapa - Dias 08/02/2018 (Oito de fevereiro do ano de dois mil e dezoito)  

– Apresentação pessoal do candidato classificado e convocado conforme a vaga e 

necessidade, munido de todos os documentos solicitados, na Secretaria Municipal de 

Educação para a sua devida Atribuição.  

 

III – DOS CRITÉRIOS: 

 Os critérios e demais normas para este Processo Seletivo são: 

a- Participação pessoal no Ato da Inscrição; 

b- Conhecimento das obrigações da função a qual concorre; 

c- Participação pessoal no Teste Seletivo; 

d- Deferimento no Teste; 

e- Participação pessoal no ato de Atribuição com entrega da documentação 

solicitada no “mural informativo da Secretaria Municipal de Educação”. 

IV – DOS CARGOS: 

Os cargos, a escolaridade exigida, a retribuição mensal respectiva e jornada laboral para os 

Primeiros Classificados estão elencados abaixo:  

CARGO ESCOLARIDADE  VAGAS REMUNERAÇÃO JORNADA DE 

TRABALHO 

Professor Nível superior   30  1.602,00   20 horas 

 

Aux.deTurma Nível médio   08  937,00   20 horas 
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Motorista 

Motorista 

Nível Fundamental 

Nível Médio 

  15 

  02 

 1.200,00 

 1.200,00 

  40 Horas 

  40 Horas 

 

Serviços 

Gerais 

Nível Fundamental   18  937,00   30 Horas 

 

Merendeira Nível Fundamental   18  937,00   30 Horas 

 

Nutricionista 

 

Assessor 

Técnico 

Ensino superior 

 

Ensino Médio 

  01 

 

  03 

 2. 708,32 

 

 1.000,00 

  30 Horas 

 

  30 Horas 

 

I – O Processo Seletivo do Professor obedecerá rigorosamente, além da nota obtida no teste, o 

critério de análise dos Certificados que seguirá a somatória de: 02 (dois) pontos para 

Graduação; 02 (dois) pontos para a Pós Graduação e 02 (dois) pontos para experiência em Sala 

de Aula independente de tempo, devidamente comprovada e atestada pela Comissão do 

Processo Seletivo. 

III – Fica ciente o candidato interessado em participar, que com a convocação para a 

contratação, o mesmo será submetido a avaliação bimestral, quanto as atividades laborais 

desenvolvidas, sendo que tal avaliação será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, 

Gestor Escolar e Presidente do CDCE. 

III – Apesar do presente Processo Seletivo Simplificado estar sendo realizado para formação de 

Cadastro de Reserva, em obediência a legislação vigente, fica assegurada a reserva de vaga 

para o portador de necessidades especiais, que deverá declarar a necessidade especial que é 

portador, submetendo-se em caso de convocação à perícia médica promovida pela Prefeitura 

Municipal de Poconé-MT. A negativa em comparecimento para avaliação médica, acarretará 

em sua desclassificação. 

V – DAS VAGAS: 

Inicialmente serão chamados os com maior número em pontuação para preencherem o 

número de vagas existentes nas unidades escolares, no transporte e na secretaria.  

Os demais classificados permanecerão na Lista de Reserva podendo ser chamados ou não.  

A contratação somente se dará caso comprovada a vaga e a necessidade, tanto na Educação 

Infantil quanto no Ensino Fundamental; no atendimento aos alunos portadores de 

necessidades especiais, conforme o Plano Municipal de Educação – Lei Nº 1.791/016; na 

substituição dos profissionais efetivos Professores, Merendeiras e Serviços Gerais em Licença 

Prêmio, Férias ou Desvio de Função, conforme o PCCS – Plano de Cargos e Carreiras do 

Servidor Público Municipal; no atendimento ao Transporte Escolar e secretaria - Motorista; e 

na vaga única da profissional Nutricionista. 
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VI – DAS FASES DA AVALIAÇÃO: 

A avaliação no Processo Seletivo Simplificado, objeto deste Edital será realizado em até 03 

(três) fases, conforme a seguir especificado, de caráter eliminatórias e classificatórias: 

a- Inscrição.          

b- Prova.                  

c- Apresentação dos Documentos.          

VII – DO RESULTADO FINAL: 

O resultado final deste Processo Seletivo está previsto para ser divulgado no site da Prefeitura 

Municipal de Poconé – MT, em 31 de janeiro de 2018 e no mural da Secretaria Municipal de 

Educação, e considerará classificado, o candidato que alcançar um percentual igual ou superior 

a 50% de um total de 100 pontos para professores e o candidato que alcançar maior nota nos 

demais cargos.  

I - Ocorrendo empate, o desempate seguirá a seguinte ordem:  

a- Candidato com maior escolaridade (Para professores). 

b- Candidato com experiência comprovada de trabalho nas demais funções. 

c- Candidato com maior idade. 

VIII – DOS CONTEÚDOS: 

PROFESSOR: - Noção Básica sobre: Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

e para o Ensino Fundamental; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96; 

Estatuto da criança e do Adolescente– ECA ; Atribuições especificas do Professor na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental em: inovação, avaliação, organicidade do ensinar, aprender e 

pesquisar; Alfabetização; Letramento; Métodos e Técnicas; Fundamentos da Educação; O 

brincar no espaço educativo e Interpretação de Texto. – Atualidades. 

AUXILIAR DE TURMA: Conhecimento sobre: - Apoio em sala de aula e desenvolvimento integral 

da criança nos aspectos afetivos, físicos, motores, intelectuais e psicológicos; promoção e zelo 

da higiene, alimentação, segurança e saúde das crianças; participação na Formação 

Continuada, reuniões e demais atividades da unidade escolar e da Secretaria Municipal de 

Educação, zelo pelo cumprimento dos direitos da criança, estabelecidos no Estatuto da criança 

e do Adolescente – ECA. - Atualidades. 

MERENDEIRA: Conhecimento sobre: - Preparo dos alimentos que compõe a Merenda Escolar; 

limpeza e organização da cozinha, do refeitório, da sala de armazenamento da merenda, dos 

materiais e equipamentos necessários tanto no refeitório quanto na cozinha, como geladeira, 

freezer, panelas, entre outros; priorização da higiene e da organização, controle dos insumos 

utilizados tanto na merenda quanto em qualquer outro tipo de refeição; contribuição com a 

unidade escolar sempre que necessário e solicitado; participação da Formação Continuada, 

reuniões e demais atividades da unidade escolar e da Secretaria Municipal de Educação. - 

Atualidades. 
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SERVIÇOS GERAIS – Conhecimento sobre: - Limpeza e organização da unidade escolar de forma 

geral: salas de aula, espaço administrativo, banheiros, salas de armazenamento dos materiais 

de limpeza e de outros materiais da unidade, portas e janelas, mobiliários de forma geral e 

áreas externas; contribuição com a unidade escolar sempre que necessário e solicitado, 

participação da Formação Continuada, reuniões e demais atividades da unidade escolar e da 

Secretaria Municipal de Educação. -Atualidades. 

 

MOTORISTAS – Ser portador da CNH D ou E - Conhecimento sobre: - Código Nacional de 

Trânsito para  conduzir os veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de acordo 

com as disposições contidas no  mesmo; manutenção dos veículos sob sua responsabilidade 

em condições adequadas de uso; conhecimento para registro e relato adequados dos 

eventuais problemas mecânicos, elétricos e de funilaria que ocorram durante o seu uso; 

segurança da criança transportada; bom atendimento a mesma e o cumprimento da sua 

função. – Atualidades. 

NUTRICIONISTA – Conhecimento sobre: - Planejamento de cardápios escolares; supervisão do 

cumprimento desse cardápio; realização de treinamento do pessoal encarregado da Merenda 

Escolar em todas as unidades escolares tanto do campo quanto da cidade; verificação do valor 

nutritivo garantindo as determinações legais da oferta dos nutrientes através da educação 

alimentar e nutricional adequada; noção de recebimento e organização e armazenamento da 

Merenda Escolar e de supervisão e controle higiênico e sanitário das cozinhas e refeitórios nas 

unidades escolares.  

ASSESSOR TÉCNICO – Noções Básicas em: Informática/Digitação/Programas; Apoio 

Administrativo; Organização de Arquivos/Documentos da Secretaria; Redações de Atas; 

Atendimento ao Público; Auxílio ao Atendimento e Desenvolvimento de todas as Atividades 

relacionadas à Educação.  

IX – DA COMISSÃO RESPONSÁVEL:  

I – A Secretaria Municipal de Educação contará com sua Comissão para acompanhamento e 

orientação em todo o processo seletivo composta pelos Assessores Pedagógicos, 

Representante do Conselho Municipal de Educação e Representante do SISMUP – Sindicato 

dos Profissionais Municipais. 

X – DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO: 

I – Caberá ao candidato acompanhar todas a publicação no Diário Oficial da Associação dos 

Municípios (http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt), no mural da Secretaria Municipal 

de Educação bem como no site da Prefeitura Municipal de Poconé/MT: 

http://www.pocone.mt.gov.br 

II – Conferir no ato da inscrição seus dados pessoais e a função a que se candidata, retirando o 

número do Protocolo da sua inscrição;  

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
http://www.pocone.mt.gov.br/
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III – Ter pleno conhecimento de que a classificação no Processo Seletivo Simplificado o habilita, 

porém que a contratação só será efetivada conforme a vaga e necessidade. 

IV – Ter pleno conhecimento do local e horário da inscrição e da realização do Teste Seletivo, 

bem como a data da divulgação do resultado e da atribuição; 

V –   Acompanhar o resultado e a sua pontuação no Teste Seletivo. 

XI – DAS PROVAS: 

I – O Processo seletivo, objeto deste edital consistirá de prova escrita. 

II – Todas as provas escritas realizar-se-ão no dia 11/01/2018 (onze do mês de janeiro do ano 

de dois mil e dezoito) para os professores, com início às 08 (oito) horas nas dependências da 

Escola Municipal João Godofredo da Silva e no dia 12/01/2018 (doze de janeiro do ano de dois 

mil e dezoito), para os demais, com início às 08 (oito) horas nas dependências da Escola 

Municipal João Godofredo da Silva segundo a distribuição feita após as inscrições através de 

lista de confirmação. 

III – A duração do tempo das provas será de até 03 (três) horas e o candidato deverá 

comparecer ao local, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido 

obrigatoriamente de documento pessoal de identificação com foto e caneta esferográfica azul 

ou preta. 

IV – Ao chegar ao local da realização da prova, o candidato, deverá procurar nas listas fixadas 

nas portas das salas de aula o seu nome dirigindo-se ao seu lugar. 

V – Não será admitida a presença de pessoas alheias a este Processo nas dependências da 

escola e não será permitido o uso de aparelho celular por parte dos candidatos. 

VI – Em hipótese alguma a prova será realizada fora do local e horário determinado. 

VI – A ausência do candidato implicará em sua eliminação do processo seletivo. 

VII – Iniciada a prova nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridos pelo 

menos 60 minutos do seu início e os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, 

sendo liberados somente quando todos tiverem concluído as provas. 

 

XII – DA ATRIBUIÇÃO: 

I – Dia 08/02/2018 (oito de fevereiro de dois mil e dezoito) os candidatos aprovados e com 

deferimento no Teste Seletivo atribuirão conforme a sua classificação e o número de vagas e 

necessidades das unidades escolares/Secretaria Municipal de Educação. 

 

XIII – DA VALIDADE E DA RECISÃO CONTRATUAL: 

A prestação de serviço terá o tempo determinado pelo Calendário Escolar, ou seja, sua 

duração será conforme o período letivo e o Contrato Temporário poderá ser extinto 

antecipadamente em virtude de: 

a- O contratado der motivo para sua rescisão, devidamente justificada pela 

Secretaria Municipal de Educação; 

b- Solicitação por escrito por parte do Contratado; 
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c- Faltas injustificadas, exceto nos casos previstos em lei; 

d- Retorno do servidor efetivo para ocupar essa vaga; 

e- Atos indisciplinares. 

XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

I - É vedada qualquer forma de inscrição que não seja de cunho pessoal e com apresentação da 

documentação solicitada e a realização da mesma implicará no conhecimento deste Edital 

N°04/017/SMECEL-Poconé-MT. 

II -  As Inscrições serão analisadas pela Comissão responsável na Secretaria Municipal de 

Educação que as divulgara indeferindo as que não atenderem os requisitos e seguindo 

rigorosamente o prazo sem prorrogação; 

III –Este Processo Seletivo em seu resultado, terá vigência conforme o Calendário Escolar/Ano 

Letivo podendo ser prorrogado para o próximo ano letivo. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

Este Edital entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições contrárias.  

Poconé-MT, 11 de Novembro de 2017 

 

 

 

 

 

                                           _______________________________ 

Ornella R. Proença Moraes Falcão 

Secretária M. de Educação 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

                       ESPECIFICAÇÃO                                                     DATA                                                                        

Divulgação do Edital do Teste Seletivo 24/11/2017 

Período de Inscrição                                    04 a 11/12/2017 

Divulgação dos Inscritos                              12/12/2017 

Realização da Prova    11 e 12/12/2017 

Publicação dos Classificados 31/01/2018 

Atribuição da Carga Horária/Jornada de 

Trabalho 

08/02/2018 
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ANEXO II 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 05/2017/SMECEL - POCONÉ/MT  

AO EDITAL Nº 04/2017/SMECEL - POCONÉ/MT 

 

DISPÕE SOBRE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO 

SELETIVO REFERENTE AO EDITAL Nº 04/2017 

PARA CONTRATO TEMPORÁRIO NAS 

UNIDADES ESCOLARES E NO TRANSPORTE DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, no uso das suas 

atribuições legais, divulga a relação de inscritos para o Processo Seletivo referente ao Edital Nº 

04/SMECEL/2017 para contratação temporária de Auxiliar de Turma, Merendeira, Serviços 

Gerais, Motorista e Nutricionista para suprirem as necessidades das unidades escolares, do 

Transporte Escolar e da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Nº PROTOCOLO NOME CARGO 

01    

01    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    
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ANEXO III 

PORTARIA Nº 04/2017/SMECEL – POCONÉ – MATO GROSSO 

 

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO 

RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO 

PARA CANDIDATOS A CONTRATO 

TEMPORÁRIO NAS UNIDADES ESCOLARES E 

NO TRANSPORTE DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO. 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER no uso das suas 

atribuições legais e considerando a necessidade de nomear a Comissão responsável pelo 

Processo Seletivo de candidatos a Contrato Temporário na Rede Municipal de Ensino e 

estabelecer competências 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar os profissionais abaixo relacionados para comporem a Comissão 

responsável pelo Processo Seletivo: 

Presidente - Nardo César de Oliveira Guia  

Componentes: 

Rosária Gonçalina de Campos Silva 

Jozenil Proença Moraes Dalprá 

Silvia Fátima da Silva 

Airton Alves Duarte 

 

 Art. 2º A Comissão terá como competências: 

a- Organizar, executar e avaliar o Processo Seletivo conforme os critérios 

estabelecidos no Edital Nº 04/SMECEL/017; 

b- Solucionar problemas em primeira instância referentes ao Processo Seletivo; 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação revogando-se as 

disposições contrarias. 

Registrada e publicada, cumpra-se. 

Poconé, 16 de Novembro de 2017. 

 

                                                           ______________________________ 

Ornella R. Proença Moraes Falcão 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO IV 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

NOME DO CANDIDATO:___________________________________________________ 

RG: _______________________    CPF: ______________________________________ 

NÚMERO DO PROTOCOLO DA INSCRIÇÃO: ___________________________________ 

CARGO: ________________________________________________________________ 

OBJETO DO RECURSO: ____________________________________________________ 

FUNDAMENTAÇÃO: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

PEDIDO: 

 

Nota: Para apresentação de recurso será necessário observar as orientações do 

Edital a enviando a Comissão. 

Data: ___/___/____. 

 

 

Assinatura do Recorrente 


