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EDITAL PSS Nº 001/2023-PMI/SEMED 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, o Edital de PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO destinado a selecionar candidatos visando a contratação por tempo determinado, 
por excepcional interesse público, para atuação na Rede Municipal de Ensino, geridas pela Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED, no âmbito do Município de Itupiranga/PA, para o período letivo de 2023. 
O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas disposições preliminares, parte integrante 
deste Edital. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A fundamentação legal que valida o presente certame, está pautada no artigo 37, IX, da Constituição  
Federal  e artigo 2º, §1º da Lei Municipal nº. 118/2014 (DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR 
PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS). 

1.2 Este Processo Seletivo Simplificado, elaborado para a formação de cadastro e, posterior, contratação 
de servidor temporário para atender às necessidades no âmbito das Unidades de Ensino vinculadas a 
SEMED para a prestação de serviços públicos essenciais e urgentes, visando à manutenção do ensino 
regular aos alunos desta Municipalidade. 

1.3 O Processo Seletivo Simplificado tem prazo de validade de 1 (um) ano, a contar da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado por igual período, por interesse da Secretaria Municipal de 
Educação de Itupiranga. 

 
2. DA ENTIDADE EXECUTORA DA SELEÇÃO 

 
2.1 O Processo Seletivo Simplificado será organizado e conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, 
por meio de Comissão, nomeada pela Portaria nº. 026/2023 de 20 de janeiro 2023, onde conduzirão o 
processo de inscrição e análise curricular. 

3. DOS CARGOS, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES: 

3.1  O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destina-se ao preenchimento de vagas existentes na Secretaria 
Municipal de Educação de Itupiranga, as informações referentes ao nível de escolaridade, da lotação, 
requisitos mínimos exigidos para o cargo, remuneração básica, carga horária semanal, e quantidade de 
vagas (*As vagas reservadas à PcD já estão inclusas nas vagas imediatas) estão dispostas nos quadros 
abaixo:  

A ) CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (alterado pelo Edital de Retificação Nº 002/2023.) 
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CARGO NÍVEL  LOTAÇÃO 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 
IMEDIATAS 

RESERVA 
Pcd. 

REMUNERAÇÃO 
BÁSICA 

SERVENTE FUNDAMENTAL 

PÓLO II 
PÓLO III 
PÓLO IV 
PÓLO V 
PÓLO VI 
PÓLO VII 
PÓLO VIII 
PÓLO IX 
PÓLO X 
PÓLO XI 
PÓLO XII 
PÓLO XIII 

 
Possuir Nível 
Fundamental 

 
40 horas 

 
88 

 
5 

 
1.302,00 

AUX. DE 
SER. GERAIS 

FUNDAMENTAL 

SEDE 
PÓLO I 
PÓLO II 
PÓLO III 
PÓLO IV 
PÓLO V 
PÓLO VI 
PÓLO VII 
PÓLO VIII 
PÓLO IX 
PÓLO X 
PÓLO XI 
PÓLO XII 
PÓLO XIII 
PÓLO XIII 

Possuir Nível 
Fundamental 

40 horas 53 3 1.302,00 

MOTORISTA FUNDAMENTAL 
SEDE 

CAMPO 

Possuir Nível 
Fundamental 

e CNH 
categoria 

“D” 

40 horas 9 1 1.302,00 

SERVENTE 
PARA 

ESCOLAS 
INDÍGENAS 

FUNDAMENTAL 

EMEIF 
INAXINGANGA 

EMEIF 
ITAPEYGA 

EMEIF  
PARANO’ONA 

EMEIF  
ATIKUM 
EMEIF  

GUAIRY 
PORAN 
EMEIF  

MAROXEWARA 

Possuir Nível 
Fundamental 

40 horas 9 1 1.302,00 

 
PROF. 

INDÍGENA 

 
FUNDAMENTAL 

 
EMEIF 

INAXINGANGA 

Possuir Nível 
Fundamental 

 
40 horas 

 
6 

 
1 

 
1.302,00 
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EMEIF 
ITAPEYGA 

EMEIF 
MAROXEWARA 

EMEIF 
PARANO’ONA 

SUPERVISOR 
INDÍGENA 

FUNDAMENTAL 

EMEIF 
INAXINGANGA 

EMEIF 
MAROXEWARA 

Possuir Nível 
Fundamental 

40 horas 3 0 1.302,00 

B ) CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO NÍVEL LOTAÇÃO 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 
IMEDIATAS 

RESERVA 
Pcd. 

REMUNERAÇÃO 
BÁSICA 

ESCRITURÁRIO MÉDIO 

SEDE 
PÓLO II 
PÓLO III 
PÓLO V 
PÓLO VI 
PÓLO VII 
PÓLO VIII 
PÓLO X 

PÓLO XII 
PÓLO XIII 

Possuir Nível 
Médio 

 
40 horas 

 

20 1 

 
1.302,00 

 

MONITOR ED. 
INFANTIL 

MÉDIO 
SEDE 

CAMPO 
Possuir Nível 

Médio 
40 horas 45 3 1.302,00 

C ) CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (alterado pelo Edital de Retificação Nº 002/2023.) 

 

CARGO NÍVEL LOTAÇÃO 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 
IMEDIATAS 

RESERVA 
Pcd. 

REMUNERAÇÃO 
BÁSICA 

PROF. LIC. 
PEDAGOGIA 

SUPERIOR 

PÓLO I 
PÓLO II 
PÓLO III 
PÓLO IV 
PÓLO V 
PÓLO VI 
PÓLO VII 
PÓLO VIII 
PÓLO X 
PÓLO XI 
PÓLO XII 
PÓLO XIII 

Possuir Nível 
Superior Completo 

20 horas 92 5 2.240,08 

PROF. LIC. LETRAS SUPERIOR 

PÓLO II 
PÓLO III 
PÓLO IV 
PÓLO XI 

 

Possuir Nível 
Superior Completo 

20 horas 4 0 2.240,08 
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PROF. LIC. 
MATEMÁTICA 

SUPERIOR 

PÓLO I 
PÓLO III 
PÓLO V 

PÓLO VIII 
PÓLO X 
PÓLO XI 
PÓLO XII 

Possuir Nível 
Superior Completo 

20 horas 4 0 2.240,08 

PROF. LIC. ED. 
FÍSICA 

SUPERIOR 
PÓLO III 
PÓLO VII 
PÓLO VIII 

Possuir Nível 
Superior Completo 

20 horas 3 0 2.240,08 

NUTRICIONISTA SUPERIOR SEDE 
Possuir Nível 

Superior Completo 
30 horas 2 0 3.360,12 

PSICÓLOGO SUPERIOR SEDE 
Possuir Nível 

Superior Completo 
40 horas 1 0 4.480,16 

FONOAUDIÓLOGO SUPERIOR SEDE 
Possuir Nível 

Superior Completo 
30 horas 1 0 3.360,12 

3.2  ATRIBUIÇÕES 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

ESCRITURÁRIO a)  executar atividades de natureza técnico-administrativa da secretaria da escola, com uso das 

tecnologias de comunicação e informação (TICs) e apoio de softwares da Prefeitura,: 

b)  receber, classificar, arquivar, instruir e encaminhar documentos ou expedientes de 

funcionários e de alunos da escola, garantindo sua atualização; 

c)  controlar e registrar dados relativos à vida funcional dos servidores da escola e à vida escolar 

dos alunos; 

d) digitar documentos, expedientes e processos, inclusive os de natureza didático-pedagógica; 

e)executar atividades auxiliares de administração relativas ao recenseamento e da frequência 

dos alunos; 

f) fornecer dados e informações da organização escolar de acordo com cronograma estabelecido 

no projeto  político-pedagógico da escola ou estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação; 

g) responsabilizar-se pelas tarefas que lhe forem atribuídas pela direção da escola ou secretário 

de escola, respeitada a legislação; 

h) atender ao público em geral, prestando informações,  transmitindo avisos e recados; 

i) prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal 

e boa comunicação; 

j) alimentar os sistemas gerenciais informatizados,  observados os prazos estabelecidos; 

k) colaborar para a manutenção da disciplina e normas de convívio. 

l) desenvolver demais atividades correlatas ao cargo. 

m) São atribuições do Auxiliar Técnico de Educação quando no exercício de atividades de 

Inspeção Escolar: 



12 

 

 

n) participar de programas e projetos definidos no projeto político-pedagógico da unidade 

educacional que visem à prevenção de acidentes e de uso indevido de substâncias nocivas à 

saúde dos alunos; 

o) colaborar nos programas de recenseamento e controle de frequência diária dos alunos, 

inclusive para fins de fornecimento de alimentação escolar; 

p) acompanhar os alunos à sua residência, quando necessário; 

q) prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal 

e  transmissão de informações; 

r) colaborar para a manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a Equipe Escolar,  

s) desenvolver atividades correlatas com o cargo. 

 

SERVENTE a) receber, estocar,  controlar o consumo e preparar os alimentos destinados  ao Programa de 

Alimentação Escolar, observadas as diretrizes, orientações e demais normas fixadas pelo órgão 

responsável; 

b) executar atividades de lavanderia; 

c) prestar serviços na limpeza e conservação das dependências da escola; 

 d) executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional. 

 

PROF. PEDAGOGO a) participar das reuniões para  elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; 

b) elaborar e cumprir o Plano de Trabalho segundo a Proposta Pedagógica da Escola; 

c) acompanhar  e orientar a aprendizagem dos alunos; 

d) colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

e) ministrar horas-aula e os dias letivos estabelecidos no calendário escolar; 

f) participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e das atividades 

de formação continuada organizadas pela Escola e/ou Secretaria Municipal de Educação; 

g) levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe com vistas ao planejamento e 

execução do trabalho docente; 

 h) implementar as estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

i) estabelecer mecanismos de avaliação de acordo com a Proposta Pedagógica; 

j) participar de reuniões e do processo de tomada de decisões administrativas e pedagógicas, 

conforme a Proposta Pedagógica da Escola; 

k) organizar e manter atualizados os registros de avaliação do aluno; 

l) desempenhar integradamente as funções de educar e cuidar; 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

a)  colaborar na manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a Equipe Escolar, da 

implementação das normas de convívio; 

b) prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal 

e transmissão de informações; 

c) desenvolver atividades de  portaria na escola; 
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d) auxiliar no atendimento e organização dos alunos, nas áreas de circulação interna/externa, 

nos horários de entrada, recreio e saída; 

e) prestar assistência aos alunos nas atividades desenvolvidas fora da sala de aula; 

f) colaborar na manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a Equipe Escolar, da 

implementação das normas de convívio; 

g) receber, estocar,  controlar o consumo e preparar os alimentos destinados  ao Programa de 

Alimentação Escolar, observadas as diretrizes, orientações e demais normas fixadas pelo órgão 

responsável; 

g) executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional. 

 

MOTORISTA a) Executar tarefas de conduzir veículos da Prefeitura, mediante determinação superior. 

b) vistoriar o veículo diariamente, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, água 

e óleo, testar os freios e parte elétrica. 

c) zelar pela documentação do veículo; 

d) examinar as ordens de serviços, verificando o itinerário a ser seguido, a localização do 

estabelecimento para onde serão transportados os alunos. 

e) dirigir veículos escolares obedecendo a legislação do trânsito; 

f) verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização. 

g) zelar pela segurança dos passageiros. 

h) fazer pequenos reparos de urgência. 

i) Manter o veículo limpo, externa e internamente, e em condições de uso, levando-o à 

manutenção sempre que necessário. 

j) observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo. 

k) anotar, segundo normas estabelecidas, a Quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos 

e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências. 

l) recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado. 

m) manter disciplina no transporte escolar; 

n) substituir periodicamente o disco do tacógrafo; 

o) executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

 

MONITOR ED. INFANTIL a) atender, na sua área de atuação, às especificidades do centro de educação infantil, 

considerando o seu projeto político-pedagógico; 

b) zelar pela saúde das crianças, por meio de cuidados, orientações e estímulos, visando a 

aquisição de hábitos saudáveis de alimentação, de higiene e demais condições necessárias ao 

seu pleno desenvolvimento; 

c) zelar pela saúde das crianças, oferecendo condições de satisfação de suas necessidades de sol, 

ar livre e repouso; 

d) colaborar para a higienização dos ambientes e materiais utilizados pelas crianças; 

e) estimular e contribuir para o desenvolvimento das crianças, nos seus aspectos psicomotor, 

intelectual, afetivo, social e da linguagem; 
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f) zelar pela integridade física das crianças e sua segurança; 

g) colaborar para o desenvolvimento de um trabalho integrado e cooperativo com os demais 

profissionais do centro de educação infantil; 

h) prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal 

e transmissão de informações; 

i) executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional. 

 

NUTRICIONISTA a)  Auxiliar no planejamento, coordenação e supervisão dos serviços ou programas 

de nutrição e alimentação; 

b)  proceder a elaboração de cardápios, controle de confecção e distribuição dos 

mesmos; 

c)  buscar conhecer novos programas de alimentação alternativa; 

d) desenvolver e coordenar campanhas educativas e outras atividades correlatas, a 

fim de contribuir para a melhoria e a criação de hábitos e regimes alimentares; 

e) executar outras tarefas afins ao cargo, bem como auxiliar a equipe de nutrição na 

realização de suas atribuições; 

 

PSICÓLOGO a) intervenção em relação às necessidades educacionais dos alunos; 

b) orientação, aconselhamento profissional e vocacional; 

c) funções preventivas; 

d) intervenção na melhoria das ações educacionais; 

e) formação e aconselhamento familiar; 

FONOAUDIÓLOGO a) Integrar-se à equipe Escolar; 

b) desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação oral e 

escrita, voz, audição e psicomotricidade; 

c) participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral 

e escrita, voz e audição; 

d) realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz, 

audição  e psicomotricidade; 

e) realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e da fala; 

f) dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição; 
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g) realizar atividades vinculadas às técnicas psicomotoras, quando destinadas à 

correção de distúrbios auditivos ou de linguagem; 

h) participar da equipe multidisciplinar na recuperação e na reabilitação do paciente. 

i) executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior, 

 

 
4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 (alterado pelo Edital 

de Retificação Nº 002/2023.) 
 

Nº ETAPAS DATA HORÁRIO / LOCAL 

01 
Período de Inscrição e Entrega do 

Currículo 
31/01/2023 a 
01/02/2023 

Até às 14h do dia 01/02/2023  - SEMED 

02 Análise Curricular 02/02/2023 08h às 12h e 14h às 18h - SEMED 

03 
Resultado Preliminar dos 
Candidatos Classificados 

03/02/2023 Até 23h - www.itupiranga.pa.gov.br 

04 Recursos 06/02/2023 08h às 12h e 14h às 18h - SEMED 

05 Resultado do Recurso 07/02/2023 Até 23h - www.itupiranga.pa.gov.br 

06 
Resultado Final dos Candidatos 

Classificados 
07/02/2023 Até 23h - www.itupiranga.pa.gov.br 

07 Convocação dos Classificados 

08 a 
10/02/2023 e 

quando 
precisar. 

08h às 12 das 14 às 18h – SEMED e 
www.itupiranga.pa.gov.br 

5. DAS INSCRIÇÕES: 
 

5.1. A inscrição implica conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e 
sobre as quais os inscritos não poderão alegar. 
5.2. A inscrição deverá ser feita somente uma única vez na sede da Secretaria Municipal de Educação, 
situada à Avenida 14 de Julho, s/nº - Setor Administrativo, bairro Santa Rita de Cássia, sendo de exclusiva 
responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, o correto preenchimento do formulário de 
inscrição que consta no Anexo II deste edital; 
5.3. A inscrição do candidato implica no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital e das decisões que possam ser tomadas pela Comissão do PSS; 

5.4. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato 
ou de seu representante legal. Reserva-se a Comissão do PSS o direito de excluir do mesmo aquele que não 
preencher o respectivo documento de forma completa e correta, assim como fornecer os documentos 
comprobatórios dos dados informados de forma fidedigna, bem como fornecer dados inverídicos ou  falsos; 
5.5. O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição, poderá acarretar o indeferimento do 
formulário da inscrição; 
5.6. Não serão cobradas taxas aos candidatos; 

https://itupiranga.pa.gov.br/
https://itupiranga.pa.gov.br/
https://itupiranga.pa.gov.br/
https://itupiranga.pa.gov.br/
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6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1. A ordem de Classificação dos candidatos será definida considerando os seguintes critérios e etapas 
definidos neste Edital. 
6.2. Das Etapas de critérios para inscrição e entrega de currículo devidamente comprovado. 
6.3. Inscrição e Análise Curricular: 

a) Essa etapa terá caráter eliminatória e classificatória e consistirá na entrega presencial do Formulário de 
Inscrição e Currículo (Anexo III) devidamente acompanhados com seus documentos para a Comissão do PSS 
na Secretaria Municipal de Educação-SEMED, com sede administrativa à Avenida 14 de Julho, s/nº - Setor 
Administrativo, bairro Santa Rita de Cássia, no Município de Itupiranga – Pará. 

 
7. ESCOLARIDADE: 

 
7.1. A Escolaridade deverá ser comprovada conforme declaração do candidato de acordo com a Tabela de 
Avaliação; 

 
7.2. TEMPO DE SERVIÇO: 

 
a) Será considerado tempo de serviço exercido na função, em estabelecimentos de ensino da Rede Pública 
Municipal de Itupiranga/PA, até 30/12/2022. 
b) Frações superiores a 15 dias serão consideradas equivalentes a 01 (um) mês. 
c) Será considerado tempo de serviço de no máximo 06 (seis) anos. 
d) Não será considerado Tempo de Serviço em estágio de aprendizagem. 

 

7.3. APERFEIÇOAMENTO: 
 

a) Serão considerados cursos na área com carga horária igual ou superior a 20 (vinte) horas, totalizando no 
máximo 180 (cento e oitenta) horas. 

 
8. APRESENTAÇÃO DO CURRÍCULO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS OBRIGATÓRIOS. 

 
8.1. O candidato deverá organizar seus documentos com bastante antecedência para entregar à Comissão 
Organizadora do PSS: Curriculum Vitae (Anexo III) atualizado com as cópias anexadas (legíveis) obedecendo 
a seguinte ordem para uma melhor apreciação e avaliação curricular: 

 
a) Currículo atualizado (Anexo III), cópias dos documentos pessoais, de escolaridade, declaração de tempo 

de serviço e Cursos de Aperfeiçoamento. 
 

8.2. O candidato deverá indicar na ficha de inscrição e no currículo o tempo de serviço prestado em 
estabelecimentos de ensino da Rede Pública Municipal de Itupiranga, o qual será comprovado por meio de 
declaração de tempo de serviço, sendo exigida no ato da inscrição, cópia do protocolo de solicitação da 
declaração. (incluído pelo Edital de Retificação Nº 003/2023.) 
 

a) A declaração de tempo de serviço poderá ser anexada até o momento da contratação do candidato 
aprovado, para a comprovação das informações prestadas. 
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b) Em caso de divergência nas informações contidas na Ficha de Inscrição e Currículo e nas 
apresentadas na declaração, ou a não comprovação por meio de declaração de tempo de serviço, 
resultará na desclassificação do candidato, devendo ser convocado o candidato subsequente. 
 

8.3. O candidato deverá levar os documentos originais para conferência e autenticação das cópias pela 
Comissão Organizadora do PSS. Dessa forma, a Xerox não precisa ser autenticada em cartório. 
 
8.4. O candidato será responsável pelas informações que constarem no Comprovante de Inscrição, arcando 
com as consequências em relação a eventuais erros, fraudes ou omissões. 

 
8.5. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que não realizar a sua inscrição na data e horário 

indicados e ou não apresentar os documentos (legível) e títulos declarados no ato da entrega do Currículo, 
na data prevista. 

 
9. DOS REQUISITOS E PONTUAÇÃO 

 

Nível Superior 

 
ORDEM ANÁLISE CURRICULAR CONDIÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
01 Certificado de Ensino Superior Será considerado apenas 01 3,0 

03 Especialização Será considerado apenas 02 2,0 

04 Tempo de serviço Até 06 (seis) anos 3,0 

05 Curso de Aperfeiçoamento Até 4 (quatro) certificados ou até 180 
(cento e oitenta) horas 

2,0 

 
Nível Médio 
 

ORDEM ANÁLISE CURRICULAR CONDIÇÃO PONTUAÇÃO 
01 Certificado de Ensino Médio Será considerado apenas 01 5,0 

02 Tempo de serviço Até 06 (seis) anos 3,0 

03 Curso de Aperfeiçoamento Até 4 (quatro) certificados ou até 100 
(cem) horas 

2,0 

 
Nível Fundamental 
 

ORDEM ANÁLISE CURRICULAR CONDIÇÃO PONTUAÇÃO 
01 Certificado de Ensino Fundamental Será considerado apenas 01 3,0 

02 Tempo de serviço Até 06 (seis) anos 6,0 

03 Curso de Aperfeiçoamento Até 2 (dois) certificados ou até 40 horas 1,0 
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Parágrafo Único. Os candidatos que nao obtiverem a média mínima de 5,0 (cinco) pontos, serão eliminados. 
 

10. DOS CARGOS E VAGAS OFERTADAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
 

10.1. Neste edital se prevê a convocação imediata em caráter temporário dos candidatos classificados dentro 
do número de vagas ofertadas, após a homologação do resultado final, prevendo-se ainda um cadastro de 
reserva de no máximo 50% (cinquenta por cento) das vagas ofertadas, de acordo com a nova demanda 
estabelecida (abertura de novas turmas na rede pública municipal de ensino) e a viabilidade financeira; 

 
10.2. Para os cargos de Professor, as vagas podem ser solicitadas para 20 ou 40 horas semanais, de acordo com 
a necessidade da rede pública municipal de ensino, com vencimentos proporcionais às horas trabalhadas; 

 
10.3. Os candidatos classificados de acordo a necessidade a SEMED poderão ser lotados de acordo a demanda 
em quaisquer localidades/áreas rurais e urbana sejam elas: 

 
ORDEM LOCALIDADES RURAIS /REGIÃO 

01 PÓLO I – VILA PALMEIRAS VI E ANEXAS 

02 PÓLO II – VILA BOA ESPERANÇA E ANEXAS 

03 PÓLO III – VILA MANGUEIRA E ANEXAS 

04 PÓLO IV – VILA LASTÂNCIA E ANEXAS 

06 PÓLO V – VILA TAUIRÍ E ANEXAS 

07 PÓLO VI – VILA SANTA ISABEL E ANEXAS 

08 PÓLO VII – CRUZEIRO DO SUL E ANEXAS 

09 PÓLO VIII – COMPLEXO HIDROSERVICE E 
ANEXAS 

10 PÓLO IX – DISTRITO DE CAJAZEIRAS E 
ANEXAS 

11 PÓLO X – VILA SÃO SEBASTIÃO E ANEXAS 

12 PÓLO XI – VILA PANELINHA 

13 PÓLO XII – VILA JERUSALÉM 

14 PÓLO XIII – ESCOLA CRUZEIRO DO SUL 

15 PÓLO XIV – VILA AGROVILA 

16 SEDE DA CIDADE 

 
 

11. DAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
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11.1. Aos candidatos com deficiência estão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas dos cargos previstos 
neste edital, de acordo com a Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto nº 3.298/99. 

11.2. Qualquer pessoa com deficiência poderá inscrever-se em Processo Seletivo Simplificado para ingresso 
nos cargos da Secretaria Municipal de Educação de Itupiranga, conforme a previsão das vagas estabelecidas 
neste edital. 

11.3. O candidato, no ato da inscrição, declarará expressamente a deficiência que possui e deverá 
apresentar no ato da inscrição o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa da deficiência, nos termos do inciso IV do art. 39 do Decreto Federal nº 3.298/99, na sede da 
Secretaria Municipal de Educação, para a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. 
 

11.4. O candidato com deficiência deverá corresponder ao perfil traçado para o preenchimento do cargo. 
 

11.5. Na hipótese de não preenchimento da quota prevista, as vagas remanescentes serão revertidas para   
os demais candidatos qualificados no certame, observada a respectiva ordem de classificação. 
 

12. DA CLASSIFICAÇÃO E DO APROVEITAMENTO 

12.1 Para todos os candidatos a ordem de classificação, será considerada a análise Curricular, tendo como 
desempates os critérios estabelecidos nesse edital sendo o resultado final definido em ordem crescente. 

12.2 Será excluído do certame o candidato que, ao ser convocado pela classificação na SEMED, não 
comparecer no prazo previsto de acordo com o edital de convocação. 

 
13. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA CLASSIFICAÇÃO 

a) Especialização na área de atuação. 
b) Tempo serviço ou comprovação de experiência de trabalho. 
b) número de certificação na área específica. 
d) Que tiver mais idade. 

 
14. DO RESULTADO FINAL 

14.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado por DECRETO do Poder Executivo 
Municipal, observado o prazo legal para interposição de recursos, e será publicado no rol da Secretaria 
Municipal de Educação e no site oficial da Prefeitura Municipal. 

 
15. DA CONVOCAÇÃO 

15.1. Os candidatos aprovados serão convocados para contratação, atendendo às necessidades da Rede 
Pública Municipal de Ensino/Secretaria Municipal de Educação, seguindo rigorosamente a ordem de 
classificação por área de atuação até o limite de vagas estabelecido neste edital e/ou aquelas vagas surgidas                   
durante a validade do Processo Seletivo Simplificado. 
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15.2. Os candidatos classificados e não convocados ficarão no CADASTRO GERAL DE RESERVA DA SEMED, 

durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado poderão ser convocados em função da 

disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das contratações que  
serão publicadas no site oficial do município www.itupiranga.pa.gov.br. 

 

15.3. Os candidatos aprovados e classificados serão convocados por edital publicado no rol da Secretaria 
Municipal de Educação e no site oficial da Prefeitura Municipal, a comparecerem em data, horário e local 
pré-estabelecido para serem contratados e receberem a designação do respectivo local de trabalho. 

 
15.4. Para ser contratado, o candidato deverá apresentar documentação original e fotocópia, que 
comprove o que segue abaixo: 

a) Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

b) Certidão de Casamento ou Nascimento; 
c) Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 

d) Cadastro do PIS/PASEP; 
e) Documentos que comprovem estar quites com as obrigações eleitorais; 
f) Título de Eleitor; 
g) 02 (duas) fotos 3x4, coloridas e recentes; 
h) Certidão de Reservista (quando do sexo masculino); 
i) Comprovante de escolaridade, através de declaração, histórico escolar, diploma, conforme exigência do 
cargo ao qual concorre devidamente registrado no MEC ou instituição certificadora; 
j) Comprovante de Residência à data da Contratação; 
l) Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função; 
m) Certidão Negativa de antecedentes criminais (Justiça Estadual) 

 
16. DO REGIME JURÍDICO DE TRABALHO 

16.1. A contratação dos candidatos aprovados será feita única e exclusivamente por meio de contrato 
temporário, sendo vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade a partir de sua homologação e expirará ao 
término do ano letivo de 2023 podendo ser prorrogado. 

 
17.2. A inscrição neste Processo Seletivo Simplificado, para todo e qualquer efeito de direito, expressa o 
conhecimento e a aceitação por parte do candidato de todas as normas constantes deste edital. 

 
17.3. Caso ocorram desistências ou eliminações de candidatos convocados para a contratação, a Secretaria 
Municipal de Educação de Itupiranga promoverá tantas convocações e contratações quantas julgar 
necessárias durante o período de validade do Processo Seletivo Simplificado, dentre os candidatos 
classificados, observando sempre o número de vagas existentes, ou que venham a ser criadas por lei 
complementar específica. 

17.4. Será considerado desistente e, portanto, eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que 

https://itupiranga.pa.gov.br/
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não comparecer nas datas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação para contratação, ou deixar 
de cumprir os requisitos exigidos. 

 
17.5. O candidato que, à época da contratação, não comprovar que preenche os requisitos indispensáveis 
para o exercício legal do cargo para o qual foi aprovado ou se negar a ir para localidade designada será 
considerado eliminado sumariamente. 

 
17.6. A Secretaria Municipal de Educação de Itupiranga poderá convocar, para o preenchimento de vagas 
surgidas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, os candidatos classificados,  
observando-se o cargo e a ordem de classificação, rigorosamente. 

 

17.7. A Secretaria Municipal de Educação de Itupiranga fará divulgar, sempre que necessário, as normas 
complementares ao presente edital. A aprovação do candidato não assegura o direito ao seu ingresso 
automático e imediato ao cargo para o qual se habilitou, estando a sua convocação condicionada à  
necessidade da SEMED; 

17.8. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações enquanto não for consumado o evento que  
lhe diz respeito. 

17.9. Todas as publicações pertinentes ao presente Processo Seletivo Simplificado, enquanto em 
andamento e até a divulgação do resultado, serão feitas no rol da Secretaria Municipal de Educação e no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Itupiranga. 
 
17.10. As publicações relativas à homologação do Processo Seletivo Simplificado e à convocação dos 
aprovados serão tornadas públicas através de publicação no rol da Secretaria Municipal de Educação e no  
site oficial da Prefeitura Municipal. Sendo de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação a 
publicação e do candidato o acompanhamento de tais publicações. 

17.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de Itupiranga - PA, em 
conjunto  com a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023. 

 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Dos Recursos e outras Decisões. 
 

18.2. Dos atos praticados pela Secretaria Municipal de Educação de Itupiranga/Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023. 

18.3. Do Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado: 
 

18.4. Do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado. 

 
18.5. De todos os itens acima caberá recurso na forma da lei, desde que apresentado no prazo previsto no 

Cronograma de execução, do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023. 

18.6. O recurso deverá ser preenchido ou digitado através do formulário de recurso disponibilizado no 
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Anexo I deste edital, disponível no site da prefeitura www.itupiranga.pa.gov.br, entregar à Comissão 

Organizadora na sede da Secretaria Municipal de Educação de Itupiranga nas datas e horários especificado 

neste edital. 

18.7. A decisão do recurso será dada a conhecer coletivamente por meio de edital complementar que será 

fixado no rol da Secretaria Municipal de Educação e no site da Prefeitura Municipal Itupiranga na forma de 

retificação ou ratificação do resultado, conforme o caso. 

 

 

Itupiranga - Pará, 30 de janeiro de 2023. 
 
 
 

ARTUR DOS SANTOS OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Educação 

Portaria nº. 013/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://itupiranga.pa.gov.br/


12 

 

 

ANEXO I 
FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
 

NOME:    
 

 

RG Nº CPF Nº    
 

 

TIPO DE RECURSO:    
 
 

ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

  , de de . 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do (a) requerente 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO – PSS Nº 001/2023 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

Pelo presente, solicito inscrição como candidato (a) ao Processo Seletivo Simplificado para atendimento da Secretaria Municipal 

de Educação do Município de Itupiranga, Estado do Pará. 

Declaro, sob as penas da lei, em conformidade com o art. 299 do Código Penal Brasileiro, serem verdadeiras as informações aqui 

prestadas, que não omiti fato algum que impossibilite meu ingresso no cargo pretendido, e autorizo o levantamento social e 

funcional sobre minha vida, para obter ou confirmar as informações prestadas e verificar se possuo idoneidade moral e conduta 

ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo pretendido; e ainda, autorizo a Administração a 

proceder com a digitação das informações constantes neste requerimento, e as informações anuais posteriores que atualizarão o 

presente, resguardando o sigilo destas. 

Cargo Pretendido:  

(   ) Escriturário 

(   ) Servente 

(   ) Servente Indígena 

(   ) Professor Indígena 

(   ) Supervisor indígena 

(   ) Professor Lic. Pedagogia 

(   ) Professor Lic. Letras 

(   ) Professor Lic. Matemática 

(   ) Professor Lic. Educação Física 

(   ) Auxiliar de Serviço Gerais 

(   ) Motorista 

(   ) Monitor – Educação Infantil 

(   ) Nutricionista 

(   ) Psicólogo 

(   ) Fonoaudiólogo 

Unidade Escolar pretendida: 

Dados de Identificação do Candidato 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

Data de nascimento: CPF n°: 

RG n°: Órgão Expedidor: 

Endereço: 

Bairro: N° Residência: 

Município/UF: CEP: 

E-mail: 

Telefone/Celular: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Inscrição Processo Seletivo Simplificado – PSS Nº 001/2023 

Nº DE INSCRIÇÃO:  

_________________ 

NOME DO CANDIDATO: 

LOCAL E DATA: 

ASSINATURA DO CANDIDATO: 

Possui título de graduação? 

(   ) Não   

(   ) Sim (identificado esta opção, deverá prestar as informações seguintes, assinalando e descrevendo o solicitado) 

Possui Especialização? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Possui cursos de aperfeiçoamento? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Possui experiência docente na Rede Municipal de Educação de Itupiranga? 

(   ) Não 

(   ) Sim (identificado esta opção, deverá prestar as informações seguintes, assinalando e descrevendo o solicitado) 

(   ) 01 ano      (   ) 02 anos      (   ) 03 anos      (   ) 04 anos      Outro: ____________________________________ 

 

É Pessoa com Deficiência? 

(   ) Não 

(   ) Sim (identificado esta opção, deverá prestar as informações seguintes, assinalando e descrevendo o solicitado) 

Necessita de Atendimento Especial? 

(   ) Não 

(   ) Sim (identificado esta opção, deverá prestar as informações seguintes, assinalando e descrevendo o solicitado) 

 

Declaro estar ciente e de acordo com as normas do referido processo e anexo a documentação necessária citada no Edital. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

RECEBIDO EM: ________/_________/_________ 

 

RESPONSÁVEL: __________________________ 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO III 
MODELO DE CURRICULUM VITAE 

 
 
 1 - DADOS PESSOAIS  
Nome: __________________________________________________________  
Endereço: _______________________________________________________  
Bairro: _______________ Município: ____________ UF: ________  
Celular: (  )_________________ 
E-mail: _________________________________________________________ 
Data de Nascimento: _____ /____ /______ Estado Civil __________________  
Naturalidade: _______________________________ UF: ___________  
Profissão: _______________________________________________________ 
 
2 - FORMAÇÃO  
 
 
3 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (iniciar pela atual) 
 
1 - Instituição onde trabalhou: _____________________________________  
Cargos ocupados ou funções exercidas: _______________________________  
Período: _____ /_____ /________ a _____ /_____ /________  
Experiência adquirida/principais atividades: ____________________________  
 
2 - Instituição onde trabalhou: ______________________________________  
Cargos ocupados ou funções exercidas: _______________________________  
Período: _______/_______/________ a _______/_______/________  
Experiência adquirida/principais atividades: ____________________________  
 
4 - CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
1 - Nome do Curso: ______________________________________  
Mês e ano de conclusão: __________________________________  
Carga horária: ___________ 
Instituição de ensino: _____________________________________ 
Cidade onde se localiza esta instituição: ______________________ 
 

ANEXAR OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE TODOS OS ELEMENTOS DECLARADOS 
 

Assinatura: ________________________ Data: _______ /______ /_________ 
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