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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO E ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS – 2º SEMESTRE DE 

2014- PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). 

 

 A Prefeitura Municipal de Nova Campina, Estado de São Paulo, torna público, na 

forma da legislação vigente, a abertura de inscrição para o Processo Seletivo 

Simplificado visando à contratação de professores para substituições eventuais e por 

tempo determinado para atuar na EJA da Rede Municipal de Ensino, respectivo ao 2º 

semestre do ano letivo 2014, com lastro nas Leis Municipais nº 609 de 08 de junho de 

2009 e nº 713 de 16 de março de 2012, bem como de acordo com as instruções 

constantes neste Edital tendo em vista o disposto na PORTARIA DME 122/2014, de 22 

de julho de 2014. 

 

1. DAS FUNÇÕES PÚBLICAS: 

1.1. As funções a serem providas, a quantidade de vagas inicialmente ofertadas, a carga 

horária máxima, a remuneração, os requisitos para contratação e a inscrição são os 

seguintes: 

FUNÇÃO REQUISITOS CARGA HORÁRIA Nº DE VAGAS REMUNERAÇÃO 

 
Professor de Educação de 

Jovens e Adultos 
(1ª a 4ª Série) 

 

Normal Superior (com 
Licenciatura - Educação Infantil 

e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental), nos termos da 

legislação vigente ou; - 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia com formação em 
Magistério ou; - Formação em 

nível médio na modalidade 
Normal (Magistério) cursando 
nível superior de Pedagogia. 

01 classe Multisseriada 
 01 de imediato+ 

cadastro reserva 
R$ 1.568,32 

(mensal) 

Professor de Língua 
Portuguesa (EJA) 

Licenciatura Plena na Disciplina 
específica 

12 aulas (06 aulas EJA 2º 
termo + 06 EJA 4º termo) 

01 de imediato + 
cadastro de reserva 

R$ 11,87  
(hora/aula) 

Professor de Arte (EJA) 
Licenciatura Plena na Disciplina 

específica 
04 aulas (02 aulas EJA 2º 
termo + 02 EJA 4º termo) 

01 de imediato + 
cadastro de reserva 

R$ 11,87  
(hora/aula) 

Professor de História (EJA) 
Licenciatura Plena na Disciplina 

específica 
06 aulas (03 aulas EJA 2º 
termo + 03 EJA 4º termo) 

01 de imediato + 
cadastro de reserva 

R$ 11,87  
(hora/aula) 
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1.2. O Processo Seletivo terá validade de um semestre (2º semestre de 2014), podendo 

ser prorrogado por igual período de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal 

de Nova Campina-SP. Por se tratar de EJA (Educação de Jovens e Adultos), só abre 

turmas de acordo com a demanda. 

1.3. A Prefeitura convocará os candidatos na estrita ordem de classificação, para 

substituição temporária de servidores efetivos em seus afastamentos ou para regência de 

classes/aulas livre durante a vigência do presente processo seletivo, não implicando a 

aprovação do candidato em garantia de convocação, mesmo que temporária, para 

exercício das funções, haja vista que as convocações se farão na medida em que 

ocorreram as necessidades de substituição.  

 

2 - A INSCRIÇÃO É COMPOSTA DE UMA ETAPA: 

Inscrição Presencial no Departamento Municipal de Educação de Nova Campina-SP, com 

entrega dos documentos relacionados no presente edital. 

2.1 - Inscrição: Para efetuar a inscrição o candidato deverá: comparecer no DME, 

preencher a ficha de inscrição trazendo os originais e cópias dos seguintes documentos: 

RG; CPF; Certidão de Nascimento, no caso de filhos menores de 18 anos; Anexo I – Data 

Base 2013, assim como cópia dos títulos.  

2.2 - Local das inscrições: Av. João Cardoso de Almeida, nº 1010, Centro – Nova 

Campina, SP. 

2.3 - Período: 04 e 05 de agosto de 2014. 

2.4 - Horário: das 9h às 11h/ das 14h às 16h. 

Professor de Geografia (EJA) 
Licenciatura Plena na Disciplina 

específica 
06 aulas (03 aulas EJA 2º 
termo + 03 EJA 4º termo) 

01 de imediato + 
cadastro de reserva 

R$ 11,87  
(hora/aula) 

Professor de Matemática 
(EJA) 

Licenciatura Plena na Disciplina 
específica 

12 aulas (06 aulas EJA 2º 
termo + 06 EJA 4º termo) 

01 de imediato + 
cadastro de reserva 

R$ 11,87  
(hora/aula) 

Professor de Ciências (EJA) 
Licenciatura Plena na Disciplina 

específica 
06 aulas (03 aulas EJA 2º 
termo + 03 EJA 4º termo) 

01 de imediato + 
cadastro de reserva 

R$ 11,87  
(hora/aula) 

Professor de Inglês (EJA) 
Licenciatura Plena na Disciplina 

específica 
04 aulas (02 aulas EJA 2º 
termo + 02 EJA 4º termo) 

01 de imediato + 
cadastro de reserva 

R$ 11,87  
(hora/aula) 

Professor de Educação Física 
(EJA) 

Licenciatura Plena na Disciplina 
específica e registro no CREF 

04 aulas (02 aulas EJA 2º 
termo + 02 EJA 4º termo) 

01 de imediato + 
cadastro de reserva 

R$ 11,87  
(hora/aula) 
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3 - DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO  

3.1. São requisitos para a contratação:  

a) Ser inscrito neste Processo Seletivo;  

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

c) Ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições da função mediante 

confirmação de exame médico admissional;  

d) Estar quites com o Serviço Militar, se, do sexo masculino;  

e) Estar no gozo dos direitos civis e políticos;  

f) Atender as condições, escolaridade e requisitos prescritos para a função;  

g) Não registrar antecedentes criminais;  

h) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, 

mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental;  

i) Gozar de saúde física e mental compatíveis com o exercício da função, comprovada em 

prévia inspeção médica oficial;  

j) Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que 

impossibilite acumulação de cargos, empregos e funções ressalvada os casos contidos 

nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que 

concerne à compatibilidade de horários.  

k) Não ser aposentado por invalidez, não estar em idade de aposentadoria compulsória 

ou receber proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142, 

ressalvados os casos que permitam a acumulação dos proventos com a remuneração de 

cargos, empregos, funções, cargos eletivos e cargos em comissão declarados em lei de 

livre nomeação e exoneração, na forma da Constituição Federal.  

3.2. Os referidos requisitos são essenciais para contratação para a função, devendo o 

candidato, na ocasião da convocação, apresentar os documentos exigidos à Divisão de 

Administração de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Campina. No caso do não 

cumprimento destas exigências, o candidato perderá o direito à vaga.  
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4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU SENSORIAL  

4.1. Aos candidatos portadores de deficiência física ou sensorial que pretendam fazer uso 

das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição 

Federal, é assegurado o direito de inscrição neste Processo Seletivo, desde que a 

deficiência de que são portadores seja compatível com o efetivo desempenho das 

atribuições da função. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se 

enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99.  

4.3. Aos portadores de deficiência física ou sensorial será reservado o percentual de 5% 

(cinco por cento) das vagas oferecidas neste Processo Seletivo, exceto para as funções 

que não possibilitem as suas contratações pelas características de atribuições e 

desempenhos, incompatíveis com a deficiência possuída.  PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA CAMPINA - ESTADO DE SÃO PAULO 

4.3.1. Quando nas operações aritméticas necessárias à apuração do número de funções 

reservadas, o resultado obtido não resultar em número inteiro, desprezar-se-á a fração 

inferior a meio e arredondar-se-á para unidade imediatamente superior a que for igual ou 

superior.  

4.3.2. Inexistindo candidatos portadores de deficiência, as vagas serão preenchidas por 

candidatos não portadores de deficiência.  

4.3.3. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção, 

segundo os padrões clinicamente estabelecidos.  

4.3.4. Os candidatos que concorrerem na condição prevista neste item serão classificados 

em lista separada.  

4.3.5. Havendo laudo médico oficial contrário à condição de deficiente, o candidato será 

excluído da listagem correspondente.  

4.3.6. O candidato portador de deficiência que no ato da inscrição não declarar essa 

condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua inscrição. O candidato que 

declarar falsamente a deficiência será excluído do Processo Seletivo, se confirmada tal 

ocorrência, em qualquer fase deste processo, sujeitando-se às consequências legais 

pertinentes à matéria.  
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4.4. O candidato portador de necessidades especiais, aprovado no concurso, será 

submetido, antes da contratação, à avaliação médica a fim de analisar a compatibilidade 

entre a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada.  

4.5.1. Caso se verifique a incompatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a 

ser desempenhada, o mesmo perderá o direito a vaga.  

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. O Processo Seletivo Simplificado conterá exclusivamente com a entrega de títulos e 

do Anexo I – Data Base 2013, dos quais serão analisados e classificados de acordo coma 

pontuação geral. 

5.2. Os títulos terão a seguinte pontuação: 

5.2.1. Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC- 01 ponto para cada, até no máximo 

03 pontos; 

5.2.2. Diploma de pós-graduação, reconhecido pelo MEC, com carga horária de 360 

horas- 01 ponto;  

5.2.3. Curso de 180 horas de duração, reconhecido pelo MEC- 0,5 ponto, até no máximo 

03 pontos; 

5.2.4. Título de Mestrado e Doutorado, reconhecido pelo MEC- 03 pontos 

5.2.5. Cursos de aprofundamento ou extensão cultural na área específica, mínimo de 30 

horas, podendo haver junção de certificados de menor duração a partir de 4(quatro horas 

e realizados nos  últimos 03 (três) anos (30/06/2011 a 30/06/2012) – 0,1 ponto por  curso 

até o máximo de 0,5 pontos. 

5.2.6. O Anexo I-Data Base 2013 será utilizado para contagem de tempo de serviço no 

Magistério. 

5.3. Os documentos apresentados serão analisados pela Comissão responsável pela 

Realização deste Processo Seletivo, dos quais seus membros já foram previamente 

estabelecidos pela Portaria nº 122 de 24 de julho de 2014. 

 

6. DA NOTA FINAL E DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
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6.1. A nota final será equivalente à somatória dos títulos e do Anexo I- data base de 2013. 

6.2. No caso de empate na nota final, será processado o desempate, tendo preferência 

sucessivamente, o candidato: 

a)- de idade mais elevada, desde que igual ou superior a 60 (sessenta) anos, entre 

aqueles na mesma faixa etária e frente aos demais candidatos, nos termos da Lei Federal 

nº 10.741/20003; 

b)- mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos; 

c)- maior número de dependentes (encargo da família); 

d)- alistado como jurado pelo Presidente do tribunal de júri, nos termo do artigo 440 do 

Código de Processo Penal. 

 

7. DOS RECURSOS ADMINISTRATRIVOS 

7.1. Caberá recurso administrativo, em relação à classificação provisória dos candidatos, 

no dia útil posterior à data das respectivas divulgações.  

7.2. O recurso administrativo deverá ser protocolizado no Departamento Municipal de 

Nova Campina, mesmo local das inscrições, das 9h às 16 horas. 

7.3. Devem constar no recurso: o nome do candidato, número de inscrição, número do 

documento de identidade, disciplina para qual se inscreveu, endereço completo, a 

fundamentação ou o embasamento com as devidas razões do recurso, local, data e 

assinatura. 

7.4. O provimento de recursos interpostos dentro das especificações poderá, 

eventualmente, alterar a nota e/ou classificação inicial obtida pelos candidatos para uma 

nota e/ou classificação superior ou inferior, ou ainda acarretar a classificação e/ou 

desclassificação de candidatos em virtude da alteração das suas notas ou até mesmo na 

apresentação de títulos falsos, dos quais responderão civil e penalmente. 

7.5. Os resultados das análises dos recursos serão divulgados no quadro de avisos do 

Departamento Municipal de Educação de Nova Campina-SP, juntamente com o edital 

contendo eventuais retificações do resultado, se for o caso. 

 

8. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
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8.1. A convocação para admissão do candidato aprovado será feita na ordem de 

classificação e na medida das necessidades da Prefeitura Municipal, oportunidade em 

que deverão ser apresentados os documentos exigidos para comprovação dos requisitos 

para a contração, sob pena de perda da vaga. 

8.1.1. Caso o candidato convocado possua outro emprego, cargo ou função pública, 

acumulável na forma do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição 

Federal, deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade pública contratante 

contemplando o horário em que exerce suas funções, para fins de averiguação de 

compatibilidade de horários. 

8.2. O candidato convocado para prestar serviços assumirá de imediato a vaga, perdendo 

o direito caso não manifestar seu interesse até o dia útil seguinte ao da convocação, 

assumindo automaticamente o candidato seguinte na ordem de classificação. 

8.2.1. A manifestação de interesse se dará pela apresentação pessoal do candidato 

convocado, munido dos documentos comprobatórios das condições exigidas neste Edital. 

8.2.2. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que 

verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e 

desclassificação do candidato, com todas as decorrências, sem prejuízos das medidas de 

ordem administrativa, cível e criminal. 

8.2.3. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível como desempenho das 

funções será desclassificado. 

8.3. Os contratados serão regidos pela Lei Municipal nº 609 de 08 de junho de 2009, 

Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de outubro de 2012 e pelas normas de serviço do 

Departamento Municipal de educação. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

9.1 O candidato, ao inscrever-se, estará aceitando todas as disposições estabelecidas 

neste Edital e da legislação vigente, não podendo alegar desconhecimento de qualquer 

natureza. 

9.2. Qualquer regra prevista neste edital poderá ser alterada antes da realização das 

inscrições, bem como entrega dos títulos e anexo, mediante a divulgação oficial do item 

atualizado. 
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9.3. O candidato classificado obrigar-se-à a manter durante o prazo de validade deste 

Processo Seletivo, o seu endereço atualizado para eventuais convocações, junto à 

Divisão Administrativa de Pessoal da Prefeitura Municipal, não lhe cabendo qualquer 

reclamação caso não seja possível ao órgão competente convocá-lo por falta da referida 

atualização. 

9.4. Compete ao Prefeito Municipal a homologação do resultado do Processo seletivo. A 

homologação deverá ser publicada no órgão oficial de imprensa. 

9.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, 

“ad refedendum” do Prefeito Municipal. 

9.6. O edital deste Processo Seletivo Simplificado estará disponível para consulta no 

quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Nova Campina-SP, no quadro de avisos do 

Departamento Municipal de Educação, sendo ainda publicado de forma resumida na 

imprensa local. 

 

Nova Campina, 31 de julho de 2014. 

 

 

_____________________________________ 

Nilton Ferreira da Silva 

Prefeito Municipal de Nova Campina-SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 


