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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MONITOR DE 

TRANSPORTE ESCOLAR, BERÇARISTA E VIGIA – Nº 001/2019 

 

A Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais e delegadas, torna pública a abertura de inscrições para Processo 

Seletivo Simplificado para Monitor de Transporte Escolar, Berçarista e Vigia, 

visando admissão de pessoal destinado a suprir vagas temporárias já existentes ou 

que vierem a existir na Rede Municipal de Ensino, durante o ano letivo de 2019, 

inclusive composição de cadastro reserva, em conformidade com as normas contidas 

no presente Edital. 

1-DO OBJETIVO DO CONTRATO 

1.1- O Presente processo seletivo a que se refere este Edital destina-se a composição 

de cadastro reserva para suprir carência temporária de vagas que vierem a existir na 

Rede Municipal de Ensino para o exercício dos serviços administrativos na 

Secretaria Municipal de Educação de Atílio Vivácqua no decorrer do ano letivo de 

2019, nos seguintes cargos/funções: Monitor de Transporte Escolar, Berçarista e 

Vigia. 

1.2- A descrição sumária da função é a mesma contida na Estrutura Administrativa 

deste município, e outras correlatas conforme a necessidade da Secretaria Municipal 

de Educação. 

1.3-  A Comissão do presente Edital é formada pelo Decreto N° 005/2019. 

1.4- Compreende-se como Processo Seletivo: a inscrição, a classificação, a chamada 

e a contratação. 

2- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1- A vigência do contrato de trabalho será de 06 (seis) meses, podendo ser o mesmo 

prorrogado por igual período ou ser encerrado antes do término do ano letivo. 

3- DA CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 

3.1- A dispensa do ocupante dos cargos de Monitor de Transporte Escolar, 

Berçarista e Vigia para atuar na rede municipal, dar-se-á:  

3.1.1- Expirado o prazo do contrato; 

 

3.1.2- Assunção do funcionário efetivo; 

 

3.1.3- Não desempenhar satisfatoriamente a função de acordo com a avaliação do 

Gestor e Conselho Escolar;  

 

3.1.4- Obtiver 03 (três) faltas sem justificativa;  
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3.1.5- A pedido do contratado;  

 

3.1.6- Por conveniência administrativa, a juízo da autoridade que procedeu a 

contratação;  

 

3.2- À Secretária Municipal de Educação, caberá a responsabilidade de providência e 

comunicação de cessação da designação temporária que ocorrer antes do término 

previsto, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir do fato que provocar a cessação, 

sendo indispensável à assinatura do contratado dispensado no instrumento de 

comunicação. 

3.3 - Apresentar documentação de Instituições não credenciadas e ou cursos não 

reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC. 

 

3.3.1-Parágrafo Único: O candidato que por qualquer falta descrita nos itens 3.1.3 a 

3.1.5, tiver o seu contrato rescindido, ficará impossibilitado de participar do processo 

seletivo desta Secretaria Municipal de Educação do Município de Atílio Vivácqua no 

ano subseqüente ao Edital 001/2019. O que se configura na impossibilidade de inscrição 

do candidato para o ano letivo de 2020. 

 

4- DAS VAGAS 

4.1- O número de vagas de que trata o presente edital, serão as existentes na data da 

convocação e as que vierem a surgir de acordo com a necessidade da Secretaria 

Municipal de Educação do Município de Atílio Vivácqua. 

4.2- Do total das contratações realizadas para cada cargo/função pleiteados, durante o 

ano letivo de 2019, será respeitada a proporção 20 x 1 para contratação de candidatos 

portadores de deficiência na forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro 

de 1999, e suas alterações. Fica evidenciado que a deficiência deve ser comprovada 

mediante laudo médico. 

 

4.3- Concluída a chamada pública conforme Anexo I, em caso de necessidade, a 

Secretaria Municipal de Educação, no decorrer do ano letivo, avaliará a demanda 

crescente manifestada pelas Unidades de Ensino e procederá a convocação do 

candidato através de contato telefônico e e-mail disponibilizado na ficha de inscrição, 

sendo observada rigorosamente sua classificação e no site da Prefeitura Municipal de 

Atílio Vivácqua. Os candidatos terão o prazo de 24 horas para se apresentarem na 

SEME, assumindo as funções estabelecidas ao cargo. Caso os candidatos não 

compareçam no prazo, serão DESCLASSIFICADOS. 

 

4.4- A atualização da listagem de chamada dos candidatos em seus respectivos 

cargos, será realizada através do site da Prefeitura Municipal www.pmav.es.gov.br 

 

5 – DAS INSCRIÇÕES 

5.1- As inscrições serão realizadas no Auditório da Secretaria Municipal de Educação 

localizado na Praça José Valentin Lopes, n° 04 – 2° andar, Centro – Atílio Vivácqua-

ES no período de 29/01/2019 à 30/01/2019, no horário de 07:00h às 13:00h (Anexo 
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I). O candidato deverá efetuar sua inscrição através de preenchimento de formulário 

próprio disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua em anexo 

ao edital (www.pmav.es.gov.br)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

5.2- A ficha de inscrição para o Processo Seletivo em Designação Temporária que se 

encontra no Anexo IV(Berçarista), Anexo V (Monitor de Transporte Escolar), Anexo 

VI (Vigia), deste edital, deverá ser impressa pelo candidato preenchida com as 

informações nela pedidas, não havendo rasuras ou emendas, nem omissão de dados nela 

solicitados, anexando os documentos necessários ao cargo pleiteado, do contrário o 

candidato será DESCLASSIFICADO. 

5.2.1- O candidato deverá comparecer a Secretaria Municipal de Educação nos dias e 

horários descritos no item 5.1 com envelope contendo a Ficha de inscrição, bem 

como comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, 

adquirido em Instituição de Ensino Oficial legalmente reconhecido pelo MEC, cópia 

do documento de identidade, todos os títulos declarados na ficha de inscrição e o 

tempo de serviço comprobatório conforme o cargo pleiteado. O envelope deverá, 

ainda, conter no lado de fora a descrição do cargo pleiteado, o nome do candidato e, a 

quantidade de folhas contidas dentro do envelope, e somente será lacrado após 

conferência junto a Comissão Organizadora, assinando um documento com tais 

descrições, sendo uma via para arquivo junto a Comissão Organizadora e outra via de 

igual teor para o candidato inscrito. 

 

5.2.2- Não haverá posto de preenchimento de inscrição e nem conferência de 

documentos na Secretaria de Educação. 

5.2.3- Cada candidato poderá fazer apenas 2 (duas) inscrições. 

5.2.4-São requisitos para inscrição: 

I. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 
12° da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiro; 

II. Ter até a data da chamada para escolha de vagas, a idade mínima de 18 (dezoito) 
anos e no máximo 70 (setenta) anos; 

III. Possuir habilitação exigida para função e demais qualificações requeridas no 
processo seletivo; 

IV.  Não ter sido desligado do serviço público, seja qual for o poder ou a esfera de 

governo, por motivo de falta disciplinar com registro formalizado nos últimos 05 

(cinco) anos; 
V. Não se enquadrar nas vedações relativas à acumulação de cargo público, contidas 

nos incisos XVI e XVII e § 10 do art. 37 da Constituição Federal de 1988, 
alteradas pela Emenda Constitucional nº 19/98, e no Decreto 2724-R, de 
06/04/2011, publicado no D. O. de 07/04/2011. 

VI. Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital e estar de acordo com elas; 
VII. Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do serviço militar; 

VIII. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
IX. “Nada Consta” cível e criminal da Comarca onde reside o candidato, dentro do 

prazo de validade. 
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5.3- Não serão aceitas em hipótese alguma, inscrições por via postal, por fax, ou fora do 

período estabelecido neste edital. 

5.4- O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 

informações prestadas por seu procurador. 

5.4.1- A inscrição, a entrega do envelope contendo a Ficha de Inscrição, o   

Comprovante de Escolaridade, os Títulos e o Tempo de Serviço, bem como todas as 

informações prestadas quando feito por procuração são de total responsabilidade do 

candidato, devendo o procurador no ato em que comparecer apresentar documento que 

o ateste como tal.  

5.4.2- O procurador do candidato que deseja se inscrever e concorrer a esse processo 

seletivo deverá apresentar e entregar a mesa de recebimento, declaração original de sua 

representação mediante reconhecimento de firma, acompanhado de cópia do documento 

de identidade.  

 

5.5- Em hipótese alguma o formulário de inscrição será alterado depois da efetivação da 

inscrição. 

 

5.6- O candidato que, no ato da inscrição, não fizer a opção pelo cargo/função que 

pretende atuar, terá sua inscrição INDEFERIDA, NÃO cabendo recurso desta 

decisão. 

 

5.6.1 O Candidato que não apresentar pré-requisito exigido para o cargo/função 

pleiteados terá a sua inscrição INDEFERIDA. 

 

5.6.2 É de inteira e exclusiva responsabilidade o preenchimento correto, completo e 

legível dos dados que constam no formulário de inscrição. Caso isso não ocorra o 

candidato será DESCLASSIFICADO. 

 

5.6.3 Caso os dados referentes à experiência profissional e titulação declarada na ficha 

de inscrição não esteja de acordo com a comprovação apresentada no interior do 

envelope, após análise, os mesmos NÃO SERÃO COMPUTADOS para fins de 

classificação. 

5.7- A inscrição é gratuita. 

5.8- Compete ao candidato, a responsabilidade pela escolha dos títulos a serem 

mencionados na ficha de inscrição. 

6- DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO 

6.1- O Processo de classificação será realizado em ETAPA ÚNICA e consistirá de 

Prova de avaliação de títulos e Experiência Profissional.  

6.1.1- Considera-se Experiência Profissional toda atividade desenvolvida no 

cargo/função pleiteado. 
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6.1.2- Para efeito de pontuação, será considerado o tempo de serviço apenas no cargo e 

na função pleiteada. 

 
6.1.3- A atribuição de pontos para a prova de títulos obedecerá aos critérios definidos no 
Anexo III deste edital. 

 
6.1.4- Não será pontuada qualificação profissional exigida como pré-requisito. 

 
6.2- Considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida no cargo 
pleiteado comprovado através de: Declaração do tempo de serviço emitido pelo RH, 
e/ou carteira de trabalho, e/ou Declaração da Escola. 
 

6.2.1- Não será computado como tempo de serviço o já utilizado para aposentadoria do 

servidor. 

 

6.2.2- O tempo de serviço prestado através de estágio não será computado. 

 

6.2.3- É vedada a contagem acumulativa de tempo de serviço prestado 

concomitantemente em mais de um cargo, emprego ou função nos três níveis de poder, 

autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas ou 

privadas. 

 

6.2.4 – Serão considerados para critérios de pontuação, conforme Anexo II, referentes 

ao tempo de serviço, 1,0 (um) ponto por mês trabalhado completo (30 dias) até o limite 

global de 24 (vinte e quatro) meses, com a data limite de 31 de dezembro de 2018, para 

os cargos de Berçarista e Vigia. 

6.3- A Experiência Profissional deverá ser comprovada da seguinte forma: 

6.3.1- Na Administração Pública Municipal:O atestado e / ou declaração de efetivo 

exercício, que deverá ser expedido pela Direção das Unidades Escolares devidamente 

assinadas e carimbadas, especificando o cargo/função e o período em que o candidato 

exerceu a função / ou atestado emitido pelo órgão responsável pela administração de 

pessoal do respectivo órgão indicando o tempo de efetivo exercício, em papel timbrado, 

com a assinatura, data, local e carimbo que identifique o responsável pela declaração, 

especificando o período compreendido e os cargos ou funções exercidos, comprovando 

que a atuação na função exercida na administração pública, equivale à função pleiteada 

na Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua.  

6.3.2-Na Administração Pública Estadual e/ou Federal:O atestado e/ou declaração 

de efetivo exercício, que deverá ser expedido pela Direção das Unidades Escolares 

devidamente assinadas e carimbadas, especificando o cargo/função e o período em que 

o candidato exerceu a função / ou atestado emitido pelo órgão responsável pela 

administração de pessoal do respectivo órgão indicando o tempo de efetivo exercício, 

em papel timbrado, com a assinatura, data, local e carimbo que identifique o 

responsável pela declaração, especificando o período compreendido e os cargos ou 

funções exercidos, comprovando que a atuação na função exercida na administração 

pública, equivale à função pleiteada na Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua. 
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6.3.3-Na Empresa Privada:Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, da 

parte relativa à apresentação do candidato (foto), indicação de dados pessoais e registros 

do(s) contrato(s) de trabalho e declaração da empresa indicando os dados pessoais, 

cargo e função do candidato, emitida em papel timbrado, com a assinatura, data, local e 

carimbo que identifique o responsável pela declaração, especificando o período 

compreendido e os cargos ou funções exercidos, comprovando que a atuação na função 

exercida na administração privada, equivale à função pleiteada na Prefeitura Municipal 

de Atílio Vivácqua. Estando o contrato em aberto (sem registro da data da saída) o 

candidato deverá, obrigatoriamente, entregar declaração da empresa atestando a sua 

permanência na função. O não atendimento a este quesito, implicará a atribuição de 0 

(zero) ponto no documento apresentado. 

6.4- A lista de classificação dos candidatos inscritos será divulgada na forma da Lei 

Orgânica do Município de Atílio Vivácqua. 

6.5- Se comprovado a emissão de declaração falsa, o declarante será responsabilizado 

civil e criminalmente pela ação. 

6.6- O candidato selecionado poderá a qualquer tempo, ter seu contrato rescindido por 
apresentação de documento falso, sendo responsabilizado civil e criminalmente pela 

ação. 

6.7- Na Avaliação serão considerados os seguintes itens: 

a) OsTítulos; 
b) O Exercício Profissional no âmbito: Municipal, Estadual, Federal e Privado; no cargo 
pleiteado, exceto para o cargo de Monitor de Transporte Escolar. 

7- DOS TÍTULOS 

7.1- Só serão aceitos os cursos ofertados por instituições credenciadas  pelo  MEC. 

 

7.2- Serão computados os títulos emitidos nos últimos 04 (Quatro) anos para os 

cargos de Vigia , Berçarista  e  Monitor do Transporte Escolar. 

 

7.3- A prova de avaliação de títulos será computada conforme Anexo III 

 

7.3.1- A nota final do candidato dos cargos de Berçarista e Vigia será a somatória da 

pontuação alcançada com os títulos e experiência profissional, totalizando 50 pontos.  

 

7.3.2 -A nota final do candidato do Cargo de Monitor do Transporte escolar será a 

somatória da pontuação alcançada com os títulos, totalizando 50 pontos.  

 

8- DO DESEMPATE 

 

8.1- Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de 

prioridade: 

I- O candidato que obtiver maior número de pontos na formação acadêmica/titulação; 

II- O candidato que obtiver maior número de pontos em experiência profissional no 
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cargo/função no nível de ensino e modalidade pleiteados para os cargos de Berçarista e 

Vigia; 

III- O candidato com maioridade, considerando-se o dia, mês e ano de nascimento. 

9- DO RECURSO 

9.1- O pedido de recurso para revisão dos resultados da classificação inicial deverá ser 

redigido pelo candidato à Comissão do Processo Seletivo no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, imediatamente após a divulgação oficial da classificação, devendo ser 

protocolado no setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua no 

horário de 07:00h às 13:00h. 

9.2- Os pedidos de recursos que forem apresentados fora do prazo não serão 

reconhecidos. 

9.3- Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão 

imediatamente indeferidos.  

9.4- A solicitação deverá ser feita em formulário próprio Anexo X, impresso pelo 

candidato. 

 

9.5- O pedido de recurso para revisão deverá ser claro e objetivo no que se refere ao 

motivo da sua contestação, devendo conter pedido específico, ou seja, referente à sua 

inscrição. 

 
9.6-Os recursos serão julgados no prazo de até 05 (cinco) dias após o término do prazo 
para interposição. 

9.7- Não serão aceitos a inclusão de quaisquer documentos após o período de inscrição. 

10- DA CONVOCAÇÃO 

10.1- A convocação dos classificados será efetuada pela Secretaria Municipal de 

Educação, de acordo com a classificação e necessidade da administração, conforme 

descrito no Anexo I deste Edital, devendo o candidato apresentar nas datas da 

contratação os documentos seguintes, que serão utilizados para formalização do 

contrato do candidato convocado. 

a) Cópia simples da Carteira de Identidade;  

b) Cópia simples da Carteira de Trabalho; 

c) Cópia simples do CPF;  

d) Cópia simples do Título de Eleitor e Comprovante de Quitação Eleitoral;  

e) Certidão de Antecedentes Criminais;  

f) Cópia simples da Certidão dos filhos menores de 18 anos;  
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g) Cópia simples do Comprovante de Residência; 

h) Cópia simples do Nº de Inscrição no PIS/PASEP;  

i) Foto 3x4;  

j) Certificado de Reservista (sendo do sexo masculino); 

k) Cartão de vacinação dos filhos menores de 5 (cinco) anos; 

l) Comprovante de qualificação profissional para fins de pré-requisito (deverão ser 

autenticados); 

m) Declaração de acumulação ou não de Cargo público (Anexo XI); 

n) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor da 

Justiça Estadual), que se encontra no site: www.es.gov.br/documentos/atestado-de-

antecedentes-criminais 

o) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal (Cartório Distribuidor da 

Justiça Federal), que se encontra no site: www.pf.gov.br/serviços-pf/antecedentes-

criminais 

p) Comprovante de laudo médico (Deficiente). 

10.1.1- Deverá o candidato convocado apresentar o ASO (Atestado de Saúde 

Ocupacional) no prazo estipulado pela Secretaria de Educação. 

10.2- Não haverá autenticação de documentos pela mesa receptora no ato da inscrição e 

da convocação. 

10.3- Não será admitida a apresentação de documentos posteriormente a data 

especificada no Anexo I deste Edital. A não apresentação dos documentos conforme 

declarado na ficha de inscrição e nas datas previstas por esse Edital acarretará no 

indeferimento imediato do candidato, NÃO cabendo recurso desta decisão. 

10.4- Toda a documentação apresentada, em cópia, pelo candidato não será devolvida 

ficando arquivada nos autos do referido processo seletivo. 

10.5- O não comparecimento do candidato classificado na chamada implicará no 

deslocamento do nome para o final da lista, uma vez que a chamada continuará com os 

classificados subseqüentes. 

10.6- A chamada dos classificados para escolha das vagas será efetuada pela Secretaria 

Municipal de Educação, de acordo com a ordem de classificação e necessidade da 

Administração, devendo o candidato manter os dados atualizados, inclusive e-mail, 

junto ao Setor de Recursos Humanos da SEME. 

10.7- O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer ao local 

determinado para as chamadas, poderá fazê-lo por procurador legalmente habilitado. 

http://www.es.gov.br/documentos/atestado-de-antecedentes-criminais
http://www.es.gov.br/documentos/atestado-de-antecedentes-criminais
http://www.pf.gov.br/serviços-pf/antecedentes-criminais
http://www.pf.gov.br/serviços-pf/antecedentes-criminais


Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO  

 
 

10.8- A desistência do candidato na chamada pela ordem de classificação será 

documentada pela Comissão do Processo Seletivo, assinada pelo candidato desistente, 

que passará a ocupar o final da lista. 

10.9- Para fins das chamadas seqüenciais o candidato será convocado via e-mail e por 

telefone para preenchimento de vagas que surgirem posteriormente. Os mesmos terão 

um prazo de 24 (vinte e quatro horas) para se apresentarem na SEME, assumindo seus 

cargos. Caso os candidatos não compareçam no prazo, serão RECLASSIFICADOS. 

 

10.10- Na oportunidade prevista no item 10, o candidato deverá declarar em formulário 

próprio impresso pelo candidato, acumulação ou não acumulação de cargos (que consta 

no Anexo XI). 

 

10.11- A DESISTÊNCIA da escolha, para atuação no cargo pleiteado, após a 

formalização do contrato de Designação Temporária deverá ser feita por escrito, 

protocolizada na Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua e assinada pelo candidato 

desistente. O candidato fica impedido de concorrer a qualquer cargo/função por 01(um) 

ano nos Processos Seletivos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação a partir 

da data do seu pedido de desistência. 

11- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

11.1- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do processo Seletivo, 

juntamente com o órgão de Recursos Humanos e em última instância pelo Prefeito 

Municipal, observados os princípios e normas que regem a administração pública.  

11.2- Caberá ao candidato, quando convocado, apresentar todos os documentos 

originais exigidos, para conferência pela Comissão deste Processo Seletivo. 

11.3- O candidato classificado poderá, a qualquer tempo, ser excluído do cadastro de 

reserva se constatado que usou de fraude, malícia ou apresentando dados inconsistentes 

ou documentos falsos, podendo ser responsabilizado civil e criminalmente, na forma da 

lei. 

11.4- Os candidatos convocados deverão apresentar todos os documentos relacionados 

no item 10.1 

11.5- Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste 

Edital. 

11.6- Concluído o processo de seleção de que trata este Edital, sempre que necessário a 

Comissão Municipal responsável pelo Processo Seletivo, viabilizará nova convocação 

dos candidatos já classificados. 

11.7- O servidor convocado e no efetivo serviço de suas funções que, por quaisquer 

motivos, seja exonerado por iniciativa própria, ficará impedido de realizar inscrição nos 

processos seletivos da SEME por um período de 2 (dois) anos contados a partir da data 

da exoneração do mesmo.   
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11.8- A avaliação de desempenho do profissional contratado na forma deste edital, 

quando for evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, acarretará: 

 

I. No ato da escolha, o Diretor da unidade de ensino poderá apresentar relatório 

com avaliação do candidato impedindo que o mesmo exerça novamente o cargo 

pleiteado em sua unidade de ensino, ou na prestação de serviço pela SEME, 

devendo o candidato optar por outra unidade de ensino; 

 

II. Durante o exercício, a rescisão imediata do contrato com a Secretaria Municipal 

de Educação, respeitada a legislação vigente; 

III. Impedimento de ser novamente contratado pela Secretaria Municipal de 

Educação pelo prazo de 12 meses; 

 

11.9- A avaliação de desempenho do profissional contratado que, de alguma forma não 

atende ao disposto neste Edital, conforme o ítem11.8, será de responsabilidade do setor 

administrativo e pedagógico da unidade escolar na qual o candidato estará prestando 

serviço, devendo encaminhar relatório à SEME. 

11.10- O critério de assiduidade e pontualidade será fundamental na avaliação de 
desempenho do profissional. 

11.11- A aprovação neste processo seletivo simplificado não assegura ao candidato a 

sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado seguindo rigorosamente a 

ordem de classificação.  

 

11.12-Ao servidor em designação temporária, NÃO será assegurado o direito de 

afastamento remunerado (seis folgas abonadas) de seu cargo ou função. 

 

11.13- A escolha das vagas, surgidas após o processo inicial de contratação, seguirá a 

partir do último contratado, respeitando a classificação de ordem deste candidato. 

11.14- Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento da carga horária de trabalho 

determinada pela Secretaria Municipal de Educação/Unidades de Ensino, em 

atendimento à necessidade da Rede Municipal de Ensino. Na impossibilidade de 

cumprimento o candidato formalizará desistência. 

Parágrafo único: O contrato terá vigência de 6 (seis) meses, podendo o mesmo ser 

prorrogável de acordo com a necessidade da SEME ou ser encerrado antes do 

término do período letivo. 
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12- DO CRONOGRAMA DE AÇÕES 

 

12.1- O cronograma descrito no Anexo I deste edital poderá ser modificado a critério da 

comissão diante de fatos de relevante interesse público ou atraso na realização das fases 

programadas, tendo o presente Processo Seletivo Simplificado como validade, o período 

indicado no item 5.1. 

 

13- DAS IRREGULARIDADES 

 

13.1- Eventuais irregularidades constantes no processo de seleção e contratação de 

profissionais da educação, em regime de designação temporária, serão objeto de 

sindicância, e os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas na lei. 

 

 

Atílio Vivacqua - ES, 25 de Janeiro de 2019. 

 

 

 
_____________________________ 

Helaine Nalim Santanna – Presidente 

 

__________________________________________ 

Luiza Scarpi Gonçalves Barbosa - Vice-presidente 

 

 

__________________________________________ 

Karina Rezende Braga de Aguiar– 1º Secretária 

 

 

__________________________________________ 

Luiz Thêmis Cricco Neves- 2°Secretário 

 

 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE 
EDITAL 

 
 

Josemar Machado Fernandes 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

https://www.pmav.es.gov.br/transparencia/rh/rendimento/8353/1
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    ANEXO I 

CRONOGRAMA DE AÇÕES: 

Datas Previstas  
Instância 

 
Procedimentos (Previsão) 

 
25/01/2019 

 
SEME 

Divulgação Oficial do Edital regulamentando 

o processo seletivo. 

 

29/01/2019 à 
30/01/2019 

 
Comissão 

Municipal 

Inscrições dos Candidatos no Auditório da 
Secretaria Municipal de Educação localizado 
na Praça José Valentin Lopes, n° 04 – 2° 
andar, Centro – Atílio Vivácqua - ES, no 
horário de 07:00h às 13:00h. 

31/01/2019 à 
01/02/2019 

Comissão 

Municipal 

Elaboração da listagem de classificação dos 

candidatos. 

05/02/2019  
SEME 

Divulgação da classificação dos 

candidatos. 

06/02/2019 à 
07/02/2019 

 

 
SEME 

Apresentação de Recurso e análise. Até 48 

horas após a divulgação e classificação. 

(Dias Úteis). 

  08/02/2019 à 
11/02/2019 

Comissão 
Municipal 

Análise dos Recursos 

11/02/2019 
 

Comissão 

Municipal 

Listagem final de classificação dos 

candidatos após análise dos recursos. 

 
 

12/02/2019 

 
 

SEME 

Divulgação das vagas e chamada para 
escolha dos Profissionais inscritos para o 
Cargo de Monitor de Transporte Escolar às 
08:00h. 

 
 

12/02/2019 

 
 
 

SEME 

Divulgação das vagas e chamada para 
escolha dos Profissionais inscritos para o 
Cargo de Vigia às 10:00h. 

12/02/2019  
 

SEME 

Divulgação das vagas e chamada para 
escolha dos Profissionais inscritos para o 
Cargo de Berçarista às 11:00h. 
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ANEXO II: EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

*NÃO SERÁ COMPUTADO O TEMPO DE SERVIÇO PARA O CARGO/FUNÇÃO 

DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

 

    BERÇARISTA E VIGIA: 

Discriminação Pontuação Máxima 

Experiência Profissional 24 pontos 

  

Discriminação Critérios e valor da 
pontuação 

Pontuação Máxima 

Experiência profissional 
na função pleiteada. 

1,0 (um) ponto por mês 
trabalhado, até o limite de 
02 (dois) anos.Com data 
limite até  31 de 
dezembro de 2018. 

24 pontos 

 
*Para efeito de contagem de tempo de serviço 1 (um) mês equivale a 30 (trinta) 
dias trabalhados. 
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ANEXO III: TITULAÇÃO 

 

Discriminação Pontuação Máxima 

Titulação De acordo com os títulos 
apresentados 

CARGO (PRÉ-
REQUISITO) 

CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
POR TÍTULO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

 

 

 

BERÇARISTA 

(FUNDAMENTAL 
COMPLETO) 

ACRESCIDO DE 
CURSO NA 

ÁREA 
PLEITEADA 

COM DURAÇÃO 
MÍNIMA DE 60 

HORAS). 

Nível Médio Apresentar 
apenas 1 curso 

15 

Curso de capacitação na 
Área pleiteada, com carga 
horária mínima de 150 
horas nos últimos 4 anos 

Apresentar 
apenas 1 curso 

5 

Curso de capacitação na 
área pleiteada, com carga 
horária mínima de 120 
horas nos últimos 4 anos 

Apresentar 
apenas 1 curso 

3 

Curso de capacitação na 
área pleiteada, com carga 
horária mínima de 60 horas 
nos últimos 4 anos 

Apresentar 
apenas 1 curso 

2 

Curso FNDE (Formação 
pela Escola) com carga 
horária mínima de 40 horas 

Apresentar 
apenas 1 curso 

1 

Os pré-requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

pontuados. 
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CARGO (PRÉ-
REQUISITO) 

CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
POR TÍTULO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

 

 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 

ESCOLAR 

 (ENSINO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO 
ACRESCIDO DE 

CURSO NA 
ÁREA 

PLEITEADA 
COM 

DURAÇÃO 
MÍNIMA DE 60 

HORAS) 

 

 

 

Nível Médio Apresentar 
apenas 1 curso 

15 

Curso de capacitação na 
Área pleiteada, com carga 
horária mínima de 120 
horas. 

Apresentar 
apenas 1 curso 

12 

Curso de Capacitação na 
área pleiteada, com carga 
horária mínima de 100 
horas. 

Apresentar 
apenas 1 curso 

11 

Curso de Capacitação na 
área pleiteada, com carga 
horária mínima de 80 
horas. 

Apresentar 
apenas 1 curso 

10 

Curso FNDE (Formação 
pela Escola) com carga 
horária mínima de 40 horas 

Apresentar 
apenas 1 curso 

2 

Os pré-requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

pontuados. 

* O Monitor de Transporte Escolar na sua carga horária prevista, deverá 

atender a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, quando 

necessário.  
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CARGO (PRÉ-
REQUISITO) 

CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
POR TÍTULO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

 

 

VIGIA 

(ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

ACRESCIDO DE 
CURSO NA 

ÁREA 
PLEITEADA 

COM 
DURAÇÃO 

MÍNIMA DE 60 
HORAS) 

Nível Médio Apresentar 
apenas 1 curso 

9 

Curso na Área pleiteada, 
com carga horária mínima 
de 180 horas, nos últimos 4 
(quatro) anos. 

Apresentar 
apenas 1 curso 

7 

Curso de Capacitação na 
área pleiteada, com carga 
horária mínima de 120 
horas, nos últimos 4 
(quatro) anos. 

Apresentar 
apenas 1 curso 

6 

Curso de Capacitação na 
área pleiteada, com carga 
horaria mínima de 80 
horas, nos últimos 4 
(quatro) anos. 

Apresentar 
apenas 1 curso 

3 

Curso FNDE (Formação 
pela Escola) com carga 
horária mínima de 40 horas 

Apresentar 
apenas 1 curso 

1 

Os pré-requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

pontuados. 

*Importante esclarecer, que o candidato contratado para o cargo/função de 

vigia quando solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, deverá ter 

disponibilidade para atuar no turno diurno/noturno. 
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ANEXO IV 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PARA DT 2019 – CARGO DE BERÇARISTA 

Nº DE INSCRIÇÃO:___________________N° de Folhas (Parte da Comissão):____________ 
Identificação do candidato: 

Nome:___________________________________________________________________________ 
Data de Nascimento:_________________ Nacionalidade:___________________________________ 
RG: __________________ Data de emissão:_____/_____/_____ Órgão emissor:           UF: ___ 
CPF:______________________ Sexo: Masculino (   )                     Feminino (   ) 
Telefone:_(___)_______________Email:________________________________________________ 

Portador de Necessidades Especiais (Deficiente):(    ) Não                                                  (    ) Sim  
 
DADOS DA FUNÇÃO PLEITEADA: (Marque um X no cargo pretendido) 
(  ) Berçarista (Fundamental Completo, acrescido de curso na área pleiteada com duração mínima de 60 Horas) 

 
TITULAÇÃO 
 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO Quantidade Pontuação após análise da Comissão 

(PARTE RESERVADA A COMISSÃO) 

Nível Médio 

  

Curso na Área pleiteada, com carga horária 
mínima de 150 horas nos últimos 4 anos. 

  

 Curso de Capacitação na área pleiteada, com 
carga horária mínima de 120 horas nos últimos 4 
anos. 

  

Curso de Capacitação na área pleiteada, com 
carga horária mínima de 60 horas nos últimos 4 
anos. 

  

Curso FNDE (Formação pela Escola) com carga 
horária mínima de 40 horas. 

  

 

TEMPO DE SERVIÇO  

Discriminação Critérios De 
Pontuação 

Total De Meses 

PONTUAÇÃO FINAL 

(Parte Reservada a Comissão) 

Experiência 
Profissional na 

função pleiteada 

1,0 (um) ponto por 
mês trabalhado 
completo (30 dias) 
até o limite global de 
24 (vinte e quatro) 
meses, com a data 
limite de 31 de 
dezembro de 2018. 

 

 

PARTE RESERVADA A COMISSÃO 
TOTAL DE PONTOS: 

 
Declaro ser responsável por todas as informações prestadas nesta ficha de Inscrição e estou ciente das 
regras estipuladas neste edital. 
 
Assinatura do (a) Candidato (a):_________________________________________________ 
 
Assinatura da Comissão:__________________________________________________ 
 

Atílio Vivácqua-ES, ....... de ...................... de  2019. 

ANEXO V 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PARA DT 2019 – CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Nº DE INSCRIÇÃO:______________N° de Folhas (Parte da Comissão):_______ 
Identificação do candidato: 
Nome:___________________________________________________________________________ 
Data de Nascimento:_________________ Nacionalidade:___________________________________ 
RG: __________________ Data de emissão:_____/_____/_____ Órgão emissor:           UF: ___ 
CPF:______________________ Sexo: Masculino (   )                     Feminino (   ) 
Telefone:_(___)_______________Email:_______________________________________________ 
Portador de Necessidades Especiais (Deficiente):(    ) Não                                                  (    ) Sim 

DADOS DA FUNÇÃO PLEITEADA: (Marque um X no cargo pretendido) 
(   ) Monitor de Transporte Escolar (Ensino Fundamental completo, acrescido de curso na área pleiteada com 
duração mínima de 60 horas). 
 

 
TITULAÇÃO 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO Quantidade Pontuação após análise da Comissão 

(PARTE RESERVADA A COMISSÃO) 

Nível Médio 

  

Curso de capacitação na Área pleiteada, com 
carga horária mínima de 120 horas. 

  

Curso de Capacitação na área pleiteada, com 
carga horária mínima de 100 horas. 

  

Curso de Capacitação na área pleiteada, com 
carga horária mínima de 80 horas. 

  

Curso FNDE (Formação pela Escola) com 
carga horária mínima de 40 horas. 

  

 

 Declaro ser responsável por todas as informações prestadas nesta ficha de Inscrição e estou 

ciente das regras estipuladas neste edital. 

Assinatura do (a) Candidato (a):__________________________________________________ 

Assinatura Comissão:__________________________________________________________ 

 

Atílio Vivácqua-ES, ..........de..........................2019. 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
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FICHA DE INSCRIÇÃO-PROCESSO SELETIVO PARA DT 2019 – CARGO: VIGIA  

Nº DE INSCRIÇÃO:______________     N° de Folhas (Parte da Comissão):_______ 
Identificação do candidato: 
Nome:__________________________________________ 
Data de Nascimento:_________________ Nacionalidade:___________________________________ 
RG: __________________ Data de emissão:_____/_____/_____ Órgão emissor:           UF: ___ 
CPF:______________________ Sexo: Masculino (   )                     Feminino (   ) 
Telefone:_(___)_______________Email:_______________________________________________ 
Portador de Necessidades Especiais (Deficiente):(    ) Não                                                  (    ) Sim 

DADOS DA FUNÇÃO PLEITEADA: (Marque um X no cargo pretendido) 

(   ) Vigia (Ensino Fundamental Incompleto, acrescido de curso na área pleiteada com duração mínima de 60 
horas). 

TITULAÇÃO 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO Quantidade Pontuação após análise da Comissão 

(PARTE RESERVADA A COMISSÃO) 

Nível Médio 

  

Curso na Área pleiteada, com carga horária 
mínima de 180 horas, nos últimos 4 (quatro) 
anos. 

  

Curso de Capacitação na área pleiteada, com 
carga horária mínima de 120 horas, nos 
últimos 4 (quatro) anos. 

  

Curso de Capacitação na área pleiteada, com 
carga horária mínima de 80 horas, nos 
últimos 4 (quatro) anos 

  

Curso FNDE (Formação pela Escola) com 
carga horária mínima de 40 horas 

  

 Declaro ser responsável por todas as informações prestadas nesta ficha de Inscrição e estou 

ciente das regras estipuladas neste edital. 

Assinatura do (a) Candidato (a):__________________________________________________ 

Assinatura da Comissão:___________________________________________________ 

Atílio Vivácqua-ES, ............de......................... de 2019. 

 
 
 

ANEXO XI: ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PLEITEADOS 

TEMPO DE SERVIÇO  

Discriminação Critérios De Pontuação Total De Meses   PONTUAÇÃO FINAL 
          (Parte Reservada a Comissão) 

Experiência 
Profissional na 
função pleiteada 

1,0 (um) ponto por mês 
trabalhado completo (30 dias) 
até o limite global de 24 (vinte 
e quatro) meses, com a data 
limite de 31 de dezembro de 
2018. 

  

PARTE RESERVADA A COMISSÃO. 
TOTAL DE PONTOS: 
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BERÇARISTA 

(Conforme consta no Regimento Escolar da Rede Municipal de Ensino, da Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental, do Município de Atílio Vivácqua – ES, nas páginas 35-

36). 

ATRIBUIÇÕES: 

I - atender às crianças dos berçários com princípios básico de cuidar 

/educar/brincar/interagir; II - realizar atividades que estimulem a criança na 

aquisição de hábitos de higiene e saúde através de cuidados necessários; III - 

orientar e acompanhar a escovação de dentes pela criança,respeitando a faixa 

etária; IV - estimular a criança para que zele sempre pela sua higiene; V - alimentar 

e hidratar bebês, segurando-os no colo para dar mamadeira estimulando a 

regurgitação; VI - incentivar a criança a ingerir os diversos alimentos oferecidos no 

cardápio e falar ,sempre que possível sobre a importância de se alimentar bem, 

seguindo a proposta de atividade planejada para esse momento; VII - atuar de 

maneira integrada com os demais profissionais ,através de trocas de informações 

sobre o desenvolvimento das crianças ,visando um atendimento global da aluno; 

VIII - dar apoio aos professores nos projetos e atividades a que se propõem 

realizar; IX - organizar e promover atividades especificas de forma coletiva e 

individual; X - participar de atividades visando à melhoria da prática, o 

aprofundamento dos conhecimentos teóricos; XI - contribuir para a consecução da 

política educacional do município; XII - preservar os princípios ,os ideais e fins da 

educação brasileira através do seu desempenho profissional; XIII - tratar a criança 

sempre com carinho, atenção e respeito, valorizando-a em suas habilidades, 

observando seu comportamento, e informar a equipe pedagógica caso haja 

mudança brusca em seu comportamento; XIV - não deixar as crianças sozinhas 

durante o repouso e em outros ambientes da escola, cuidando para que não 

dispersem do grupo; XV - zelar pelo material sob sua responsabilidade, bem como 

confeccionar materiais destinados á recreação e decoração do local de trabalho; 

XVI - impedir quaisquer atividades que possam expor a criança a riscos,falar 

sempre em tom de voz baixo, e nunca tratá-las de maneira agressiva e jamais fazer 

uso de rótulos e apelidos pejorativos; XVII - garantir a higienização das crianças de 

0 a 3 anos; XVIII - respeitar com pontualidade o horário de trabalho; XIX - cuidar e 

colocar em ordem as mochilas das crianças(conferindo as roupas para não haver 

trocas e devolvê-las na hora da saída); XX - garantir alimentação em refeitório para 

alunos de 0 a 3 anos; XXI - auxiliar o professor da turma no momento em que os 

pais venham buscar as crianças; XXII - observar e cumpri normas e 

recomendações determinadas pala direção. 

 

 

 

 

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 
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ATRIBUIÇÕES: 

I - apresentar-se devidamente identificado com crachá contendo o dístico MONITOR, 

e com aparência pessoal adequada; 

II - acompanhar os alunos desde o embarque no transporte escolar até seu 

desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o 

embarque no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; 

III - identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixa-los dentro da 

respectiva unidade escolar; 

IV - auxiliar no embarque, desembarque seguro e acomodação dos alunos e seus 

pertences, com a atenção voltada à segurança destes procurando evitar possíveis 

acidentes, ressaltando o uso do cinto de segurança; 

V - proceder com lisura e urbanidade para com os escolares, pais, professores e 

servidores dos estabelecimentos de ensino; 

VI - ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes, observando a 

individualidade e o grau de dificuldade de cada aluno; 

VII - orientar diariamente os alunos quanto ao risco de acidente, sobre medidas de 

segurança e comportamento, evitando que coloquem partes de seu corpo para fora 

da janela, certificando-se de que todos estejam assentados adequadamente dentro 

do veículo de transporte escolar; 

VIII - zelar pelo bom andamento da viagem, adotando medidas cabíveis de prevenção 

ou solução de quaisquer problemas relacionados à execução do transporte; 

IX - o aluno especial, cuja comprovação se dá através de laudo médico, terá 

tratamento adequado a sua limitação por parte do monitor; 

X - contatar regularmente a Secretaria Municipal de Educação e excepcionalmente o 

diretor ou responsável pela unidade escolar, mantendo-o informado de quaisquer 

fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o 

resultado final da prestação dos serviços, bem como mudança de horários ou 

itinerários eventualmente. 

 

 

 

 

 

 

VIGIA 
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(Conforme consta no Regimento Escolar da Rede Municipal de Ensino, da Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental, do Município de Atílio Vivácqua – ES, nas páginas 40-

41). 

ATRIBUIÇÕES 

I - responsabilizar-se pela vigilância de sua área; II - fazer a ronda do prédio, 

observando inclusive, as dependências internas; III - não permitir estranhos para 

conversas e jogos em horário de serviço; V - apresentar-se ao serviço no horário e 

vestido adequadamente; V - atender a portaria durante o funcionamento da escola, à 

noite, nos dias não letivos e feriados; VI - zelar pelo controle do abastecimento das 

caixas d’água e botijões de gás; VII - executar outras tarefas que lhes forem 

confiadas. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO X 
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PEDIDO DE RECURSO 
 
 

NOME: ______________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________ 
 

TELEFONES: (    ) ____________________ (     )_______________________ 
 

ÁREA PLEITEADA: 
 

_______________________________________________________________ 
 

ARGUMENTAÇÃO LÓGICA: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO ILEGAL DE CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO 

PÚBLICA 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

portador (a) do CPF Nº_____________________________, DECLARO para os fins de 

contrato no município de Atílio Vivacqua/ES, no cargo 

de_____________________________ que não exerço qualquer outro cargo público 

função ou emprego público Federal, Estadual ou Municipal, bem como Autarquias, 

Empresas públicas ou de Economia Mista e em Fundações Públicas em órgão da 

Administrativa Direta ou Indireta, ainda que dos mesmos esteja afastado por licença 

remunerada, não exercendo qualquer atividade que possa caracterizar acumulação 

ilegal. 

Por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

 

 

Atílio Vivacqua/ES, ______ de _______________ de _______. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato(a) 

 

 

 

 

 


