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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 01.2/2019 - ERRATA 

 

O Município de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, faz saber aos/as interessados/as acerca da ERRATA no Edital de Processo 

Seletivo Público nº 02/2019, de 25 de novembro de 2019, conforme disposto abaixo: 

 

 

Onde se lê: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

# Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas Vagas 

PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Mensal em 

R$ 

Tipo de 

Prova 

[...] 

05 

Professor de 

Educação 

Física 

(Educação 

Infantil e Ensino 

Fundamental do 

1º ao 9º ano) 

Habilitado (NívelSuperior): 

Licenciatura Plena em Educação Física. 

Não habilitado: 

Bacharel em Educação Física ou cursando 

a partir da 4ª fase de licenciatura em 

Educação Física. 

CR 5% Até 40h 
Vide Item 

1.5.2 
O, T 

[...] 

 

 

Leia-se: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

# Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas Vagas 

PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Mensal em 

R$ 

Tipo de 

Prova 

[...] 

05 

Professor de 

Educação 

Física 

(Educação 

Infantil e Ensino 

Fundamental do 

1º ao 9º ano) 

Habilitado (NívelSuperior): 

Licenciatura Plena em Educação Física. 

Não habilitado: 

Cursando a partir da 4ª fase de 

licenciatura em educação física. 

CR 5% Até 40h 
Vide Item 

1.5.2 
O, T 

[...] 

 

 

Onde se lê: 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.10. Cada candidato poderá inscrever-se para até dois cargos previsto no presente Processo 

Seletivo, desde que preencha os requisitos de habilitação para ambos os cargos. 

3.10.1. O(a) candidato(a) que se inscrever em dois cargos, receberá uma prova adicional, com as 

questões específicas de cada cargo selecionado, sendo estas distintas entre os cargos escolhidos. Já 

as questões de conhecimentos gerais serão replicadas para os dois cargos, salvas se de níveis 

distintos. Apesar de replicadas, o procedimento exige o preenchimento completo de dois cartões 
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resposta (um para cada cargo), sendo computadas as respostas aplicadas em cada cartão resposta, 

mesmo que diversas entre si (apontamento diferente nas questões comuns para os dois cargos). 

 

 

Leia-se: 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.10. O(a) candidato(a) poderá inscrever-se para até dois cargos previstos no presente Processo 

Seletivo, desde que preencha os requisitos de habilitação para ambos os cargos. Só poderão realizar 

duas inscrições distintas o(a) candidato(a) que optar pelos seguintes cargos: professor (todas as 

áreas), coordenador pedagógico, psicopedagogo, auxiliar de ensino e oficial de serviços 

administrativos escolares (secretário escolar). Caso seja chamado para a escolha de vaga também 

em outro cargo, deverá o(a) candidato(a) observar a carga horária de trabalho da função a ser 

desempenhada e, diante da incompatibilidade da jornada de trabalho,  deverá optar por apenas um 

dos cargos para o qual foi chamado. Nessa condição, o(a) candidato(a) poderá apenas ocupar dois 

cargos distintos, caso seja chamado para a vaga,  quando cada um desses apresentar jornada de 20 

horas semanais. 

3.10.1 O(a) candidato(a) que se inscrever em dois cargos, receberá uma prova adicional, com as 

questões específicas de cada cargo selecionado, sendo estas distintas entre os cargos escolhidos. Já 

as questões de Língua Portuguesa, Matemática, Legislação e Conhecimentos Gerais serão 

replicadas para os dois cargos, salvas se de níveis distintos. Apesar de replicadas, o procedimento 

exige o preenchimento completo de dois cartões resposta (um para cada cargo), sendo computadas 

as respostas aplicadas em cada cartão resposta, mesmo que diversas entre si (apontamento 

diferente nas questões comuns para os dois cargos). 

 

 

Onde se lê: 

 

7. DA PROVA OBJETIVA 

7.1.1. Para os cargos de oficial de serviços administrativos escolares (secretário escolar): 

Prova Área de conhecimento 
N.º de 

questões 

Valor por 

questão 
Valor Total 

Escrita 

Objetiva 

Língua Portuguesa 5 3,00 15,00 

Matemática 5 3,00 15,00 

Informática 5 3,00 15,00 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 5 3,00 15,00 

Conhecimentos Específicos 10 4,00 40,00 

Valor Total: 100,00 

 

 

Leia-se: 

 

7. DA PROVA OBJETIVA 

7.1.1. Para os cargos de oficial de serviços administrativos escolares (secretário escolar): 

Prova Área de conhecimento 
N.º de 

questões 

Valor por 

questão 
Valor Total 

Escrita 

Objetiva 

Língua Portuguesa 5 3,00 15,00 

Matemática 5 3,00 15,00 
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Legislação 5 3,00 15,00 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 5 3,00 15,00 

Conhecimentos Específicos 10 4,00 40,00 

Valor Total: 100,00 

 

 

Onde se lê: 

 

8. DA PROVA DE TÍTULOS E TEMPO DE SERVIÇO 

ITEM C  

ESPECIFICAÇÃO 

DO TEMPO DE 

SERVIÇO 

PONTOS POR TEMPO DE SERVIÇO 

(MÁXIMO DE 15 ANOS) 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Tempo de serviço 

na Rede 

Municipal de 

Ensino de Morro 

da Fumaça - SC 

0,03 ponto a cada 12 meses (1 ano) na função de Magistério 

da Rede Municipal de Ensino de Morro da Fumaça - SC, de 

acordo com atestado de tempo de serviço emitido pelo setor 

de RH da Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça - SC com 

data limite até 30/10/2019, desconsiderando-se a contagem de 

tempo fracionado (inferior a 12 meses). 

0,45 

Tempo de serviço 

em outra Rede 

Municipal, na 

Rede Estadual ou 

Particular de 

Ensino  

0,01 ponto a cada 12 meses (1 ano) na função de Magistério 

de outra Rede Municipal, Estadual ou Particular de Ensino, 

de acordo com atestado de tempo de serviço emitido por 

setor responsável com data limite até 30/10/2019, 

desconsiderando-se a contagem de tempo fracionado 

(inferior a 12 meses). 

0,15 

 

 

Leia-se: 

 

8. DA PROVA DE TÍTULOS E TEMPO DE SERVIÇO 

ITEM C  

ESPECIFICAÇÃO 

DO TEMPO DE 

SERVIÇO 

PONTOS POR TEMPO DE SERVIÇO 

(MÁXIMO DE 15 ANOS) 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Tempo de serviço 

na função de 

magistério 

0,04 ponto a cada 12 meses (1 ano) na função de Magistério, 

de acordo com atestado de tempo de serviço emitido por setor 

responsável, com data limite até 30/10/2019, 

desconsiderando-se a contagem de tempo fracionado (inferior 

a 12 meses). 

0,60 

 

 

Onde se lê: 

 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Descrição Sumária: Desenvolver e executar atividades de administração, planejamento, Orientação e 

Supervisão Escolar. Descrição Detalhada: Articular as diferentes tendências relacionadas ao 

processo pedagógico, buscando unidade de ação, com vistas às finalidades da educação; 

Acompanhar o trabalho da escola assessorando a direção no diagnóstico, no planejamento e na 
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avaliação de resultados, na perspectiva de um trabalho coletivo e interdisciplinar; Buscar atualização 

permanentemente; Ajudar a implantar e manter formas de atuação, estabelecidos com o propósito de 

assegurar as metas e objetivos traçados para garantir a função social da escola; Coletar, organizar e 

socializar a legislação de ensino e de administração de pessoal; Colaborar com a direção da escola 

no sentido de organizar e distribuir recursos físicos e humanos, necessários à viabilização do projeto 

político-pedagógico da escola; Colaborar na elaboração de diretrizes científicas e unificadoras do 

processo administrativo, que levem à consecução da filosofia e da política educacional; Participar na 

construção do projeto político-pedagógico Colaborar na elaboração de diretrizes científicas e 

unificadoras do processo administrativo, que levem à consecução da filosofia e da política 

educacional; Coordenar o processo de elaboração e atualização do Regimento Escolar, garantindo o 

seu cumprimento; Coordenar a orientação vocacional e o aconselhamento psicopedagógicos do 

educando; Orientar os professores na identificação de comportamentos divergentes dos alunos, bem 

como de propostas alternativas de solução; Coordenar a elaboração do planejamento de ensino e de 

currículo; Supervisionar atividades visando o pleno rendimento escolar; Executar outras atividades 

afins. 

 

 

Leia-se: 

 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Descrição Sumária: Desenvolver e executar atividades de administração, planejamento, 

Orientação e Supervisão Escolar. 

Descrição Detalhada: 

- Influir para que o corpo diretivo e docente se comprometa com o atendimento às 

necessidades reais dos educandos; 

- Avaliar o desempenho da escola como um todo, avaliando suas possibilidades e 

necessidades; 

- Apresentar propostas pedagógicas visando a melhoria da qualidade de ensino; 

- Coordenar a elaboração dos Projetos pedagógicos; 

- Coordenar as atividades pedagógicas visando o pleno rendimento escolar; 

- Assessorar o trabalho docente quanto a métodos e trabalhos de ensino e colaborar nas 

buscas; 

- Promover o aperfeiçoamento do professor através de encontros de estudo ou reuniões 

pedagógicas; 

- Integrar os profissionais da Educação, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a 

Administração Municipal. 

- Coordenar a elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico na rede 

municipal de ensino; 

- Identificar, junto com a equipe escolar, casos de educandos que apresentem dificuldades 

escolares e necessitem de atendimento diferenciado, orientando decisões que proporcionem 

encaminhamentos adequados, especialmente no que se refere a recuperação paralela e ao apoio 

pedagógico; 

- Garantir a implementação e avaliação dos programas e projetos que assegurem a 

implementação da Educação Inclusiva; 

- Coordenar e propor diretrizes aos profissionais do apoio técnico pedagógico: técnico 

em gestão escolar, técnico pedagógico, psicopedagoga e auxiliar de ensino e do apoio administrativo: 

psicólogo, nutricionista e fonoaudiólogo. 
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Onde se lê: 

 

ANEXO II - CRONOGRAMA 

DATA PREVISTA ETAPA / FASE 

[...] 

25/11/2020 - 14h00min à 

09/12/2020 - 17h00min 
PERÍODO DE ENVIO DE TÍTULOS 

[...] 

 

 

Leia-se: 

 

ANEXO II - CRONOGRAMA 

DATA PREVISTA ETAPA / FASE 

[...] 

25/11/2019 - 14h00min à 

09/12/2019 - 17h00min 
PERÍODO DE ENVIO DE TÍTULOS 

[...] 

 

 

Morro da Fumaça, 27 de novembro de 2019. 

 

 

 

AGENOR CORAL 

Prefeito Municipal 


