
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

EDITAL SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2014 - SMEC 

 

                 A Prefeitura Municipal de Lambari D’Oeste, através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura torna público o presente Edital de Abertura de Inscrição para Contagem de pontos de professores 

Interinos e contagem de pontos dos professores Efetivos da Rede Municipal de Educação para o ano 

letivo de 2014, para o ensino fundamental. 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

I - A seleção para contratação temporária de professores terá como objetivo atender situação excepcional 

de interesse público em face de ausência de pessoal efetivo para atender a demanda, e sua execução 

caberá a Prefeitura Municipal de Lambari D ‘Oeste – MT, através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura e da Comissão Responsável instituída pela SMEC. 

 

II - Os Contratos temporários serão para provimento de pessoal em cargos de professores interinos para 

suprir existência de vagas e / ou substituições. 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

 

 I - A inscrição implica conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 

sobre as quais os professores não poderão alegar desconhecimento das mesmas. 

 

 II - As inscrições serão realizadas no período de 27 à 31/01/2014 das 07: 00 as 11: 00 horas e das 13:00 

as 17:00 horas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. O encerramento das 

inscrições se dará no dia 31/01/2014 ás 17:00 horas, para todos os professores habilitados nas disciplinas 

em disponibilidade.  

  

3 – DA CONTAGEM DE PONTOS 

  

I - A contagem de pontos dos professores efetivos será no dia 03/02/2014 das 08:00 horas as 11:00 horas 

na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a atribuição de aulas para professores efetivo será no 

mesmo dia das 13:00 as 17:00 horas. 

 

II – A contagem de pontos dos professores interinos será realizada no dia 04/02/2014 das 08:00 as 11:00 

horas e das 13:00 as 17:00 horas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  

 



III – A atribuição de aulas para os professores interinos será no dia 05/02/2014 das 08: as 11:00 horas da 

manhã na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, respeitando a ordem de chegada. 

 

 § 1º. - Para o processo de classificação/pontuação dos professores efetivos considerarem-se o anexo II e 

para os professores interinos devem-se considerar os anexos I, II e III deste Edital: 

 

 § 2º. -  O resultado classificatório dos professores efetivos será disponibilizado no mural da Secretaria 

Municipal de Educação, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal no dia 03/02/2014 a partir das 12: 00 

horas. 

 

 § 3º. -   O resultado classificatório Final da Contagem de Pontos dos interinos será disponibilizado no 

mural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, no dia 

05/02/2014 a partir das 13: 00 horas. 

   

4 – DA COMISSÃO 

 

                A seleção para contratação de professores em contrato temporários e atribuição de aulas dos 

professores efetivos e interinos será realizada por uma comissão nomeada pelo Secretário Municipal de 

Educação e Cultura, com a seguinte composição: 

            

I - 01 diretor das escolas Municipais; 

II – 01 funcionário efetivo na área da educação que esteja atuando na secretaria Municipal de Educação e 

Cultura; 

III – 02  professores efetivos da rede Municipal atuando nas series iniciais do Ensino Fundamental; 

IV - 02 professores efetivos da rede Municipal que esteja atuando nas series finais do Ensino 

Fundamental;  

V – 02 membros do Conselho Municipal de Educação; 

  

 Parágrafo Único - A comissão nomeada poderá ter no máximo oito (08) e no mínimo cinco (05) 

membros e terá validade até 19/12/2014. 

 

5 - DOS CRITÉRIOS DE CONTAGEM DE PONTOS 

  

     Para contagem de pontos e classificação dos professores efetivos e interinos será observado os 

seguintes critérios: 

 

I - Para cada ano de serviço prestado na rede Municipal de Educação de Lambari D’Oeste – MT 0,75 

(setenta e cinco centésimos). 



II - Para cada ano de efetivo exercício em sala de aula e/ou cargo de funções pedagógicas no município 

de Lambari D’Oeste-MT: 0,5 (meio) ponto. 

 

 III - Para cada ano de efetivo exercício prestado em sala de aula em outro município: 0,25 (zero, vinte e 

cinco) pontos. 

 

                               5.1 – DOS CRITÉRIOS PARA ASSIDUIDADE DE TRABALHO 

 

I – Assiduidade de 100% (cem por cento) da jornada de trabalho em sala de aula no ano letivo de 2013. 

0,5 (meio) ponto e de 75% até 99%: 0,25 (vinte e cinco centésimos). 

     

II – Assiduidade em 100% (cem por cento) por participação nas reuniões pedagógicas, Conselho de 

Classe na unidade escolar e Reunião extraordinária convocada pelo diretor por escrito ou não, 0,5 (meio) 

ponto e de 75% até 99%: 0,25 (vinte e cinco centésimos). 

 

III – Assiduidade em 100% (cem por cento) por participação nos eventos escolares, culturais e 

esportivos. 0,5 (meio) ponto e de 75% até 99%: 0,25 (vinte e cinco centésimos). 

 

Parágrafo Único: - Considera – se eventos escolares, culturais, esportivos: 

 

a) Páscoa; 

b) Dia das Mães; 

c) Semana do meio ambiente; 

d) Festa Junina; 

e) Dia dos Pais; 

f) Semana do Estudante; 

g) Semana do Folclore: 

h) Aniversário da Cidade; 

i) Semana da Pátria; 

j)  Dia das Crianças; 

k) Dia dos Professores; 

l) Dia do Funcionário Público; 

m) Semana da Consciência Negra; 

n) Gincanas Escolares; 

o) Jogos Escolares; 

   



IV - Assiduidade em 100% (cem por cento) Por ter mantido os prazos estabelecidos pela secretaria da 

escola, quanto ao preenchimento dos diários de classe referentes a relatórios, notas, frequência e 

conteúdos durante o ano de 2013. 0,5 (meio) ponto e de 75% até 99%: 0,25 (vinte e cinco centésimos). 

 

V - Assiduidade em 100% (cem por cento) por ter mantido os diários de classe organizados, limpos e sem 

rasuras no ano letivo de 2013. 0,5 (meio) ponto e de 75% até 99%: 0,25 (vinte e cinco centésimos). 

 

VI - Assiduidade em 100% (cem por cento) por ter mantido a pontualidade na entrega dos planejamentos 

anuais. 0,5 (meio)  ponto e de 75% até 99%: 0,25 (vinte e cinco centésimos). 

 

VII - Assiduidade em 100% (cem por cento) pela elaboração de planos de aula diário durante o ano letivo 

de 2013. 0,5 (meio)  ponto e de 75% até 99%: 0,25 (vinte e cinco centésimos), 

 

VIII – Pela Elaboração e Execução de projetos pedagógicos aprovados pelo coletivo de professores da 

área de conhecimento em consonância com o projeto político pedagógico da Escola e direção escolar, no 

ano 2013, desenvolvida pelo docente de acordo com seu plano anual de trabalho – 0,5 (meio) ponto para 

cada projeto, com limite máximo de 1,5 (um e meio) pontos. 

 

 IX – Pela Participação na Execução de projetos pedagógicos propostos pela Unidade Escolar e aprovados 

pelo coletivo de professores da área de conhecimento em consonância com o projeto político pedagógico 

da Escola e direção escolar, no ano 2013, desenvolvida pelo docente de acordo com seu plano anual de 

trabalho - 0,25 (vinte e cinco centésimos) para cada projeto, com limite máximo de 0,75 (setenta e cinco 

centésimos). 

 

X – Assiduidade em 100% (cem por cento) para o professor alfabetizador que durante o ano de 2013 

atuou no 1º, 2º ou 3º Ano do Ensino Fundamental nas escolas da Rede Municipal e participou de todo 

curso de formação do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade. 2,0 (dois) pontos e de 75% até 99%: 

1,0 (um).  

 

Parágrafo Único - Para comprovação da pontuação acima o candidato deverá trazer declaração ou 

certificado do curso expedido pelo Coordenador do Pacto no Município ou pelo MEC. 

 

XI – Assiduidade em 100% (cem por cento) para o professor que em 2013 ocupou o cargo de 

Coordenador ou diretor escolar, que no uso de suas atribuições manteve atualizado o PPP – Projeto 

Político pedagógico, Regimento Interno bem como elaborou e desenvolveu um plano de metas para a 

unidade de Ensino em que atuou. 1,0 (um)  ponto e de 75% até 99%: 0,5 (meio) ponto. 

 



XII - Assiduidade em 100% (cem por cento) para o Coordenador ou Diretor escolar, que no uso de suas 

atribuições cumpriu os prazos estabelecidos quanto a reuniões Pedagógicas, administrativas, conselho de 

classe e desenvolvimento de programas da SMEC, SEDUC E MEC. 1,0 (um) ponto e de 75% até 99%: 

0,5 (meio) ponto. 

 

XIII - Assiduidade em 100%, para o Coordenador ou Diretor escolar, que no uso de suas atribuições 

orientou professores e alunos quanto a organização e planejamento das questões pedagógicas e 

disciplinares. 1,0 (um) ponto e de 75% até 99%: 0,5 (meio) ponto. 

 

§1º- O atestado de assiduidade do professor e do coordenador pedagógico deverá ser expedido pelo 

diretor da Unidade Escolar, no caso do diretor o atestado deverá ser expedito pelo Supervisor Escolar.  

 

§2º- Se a escola não tiver diretor presente o supervisor escolar também poderá expedir a assiduidade do 

Coordenador. 

 

§3º- A Unidade Escolar que não tem Diretor presente à assiduidade do professor será expedida pelo 

Coordenador da Unidade Escolar. 

  

§4º- Compreende por assiduidade, além dos 100% da jornada de trabalho em sala de aula, exceto as faltas 

justificadas, as reuniões pedagógicas, participação em eventos, atividades esportivas e culturais 

promovidos pela escola, preenchimento e zelo no diário de classe, pontualidade na entrega do 

planejamento anual e elaboração de plano de aula, assim como o cumprimento de todas as funções que 

lhe forem atribuídas. 

 

§5º-  - Para o professor que atuar em mais de uma Escola Municipal, será considerada como nota de 

assiduidade, a soma das notas divididas pelo número de escolas. EX. Na escola “X” o professor obteve 7 

pontos na escola “Y” obteve 5 pontos: (7 + 5) : 2 = 

                                  12 : 2 = 

                                      6 

§ 6º- Para efeito de contagem de pontos deverá ser apresentado uma declaração da Escola assinado pelo 

diretor, coordenador ou supervisor, desde que solicitado pelo interessado 10 (dez) dias antes da contagem 

dos pontos. 

 

§ 7º - Considerando as ausências justificadas nas Leis Complementares Nº 25 e 28/2006. 

 

5.2 - DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR  

 



 I – Curso de formação continuada realizadas na área de Educação que contemplem conhecimentos 

didáticos- curriculares e de política educacionais, considerando: 

  

II - Livros: 1,0 (um) ponto. 

 

III - Texto ou resumo em jornal ou revista: 0,75 (setenta e cinco centésimos) para cada publicação, com 

limite de 2,25 (dois e vinte e cinco) pontos. 

 

IV - Artigos publicados em periódicos impressos – apresentar cópia da página que conste o parecer do 

Conselho Editorial, Nº do registro ou carta de aceite, limite máximo de 3,0 (três) pontos, considerar 

apenas os últimos 03 (três) anos - 01 (um) ponto para cada artigo. 

 

V – Comprovação mediante Certificado registrado de ter ministrado palestras, cursos, conferências e 

comunicações na área de educação - 0,5 (meio) pontos para cada trabalho, com limite máximo de 1.5 (um 

e meio) pontos, considerar apenas os últimos 03 (três) anos. 

 

VI - Quanto aos títulos, deverá ser considerado: 

 

FORMAÇÃO  PONTUAÇÃO 

Pós– Graduação Doutorado 12,0 (doze) pontos 

Mestrado 10,0 (dez) pontos 

Especialização 8,0 (oito) pontos 

Licenciatura Licenciatura plena 

Licenciatura curta 

6,0 (seis) pontos 

3,0 (três) pontos 

Ensino Médio Magistério 

2,0 (dois) pontos 

 

Formação Continuada: 

a considerar os últimos 

3 (três) anos 

Certificado na área de Educação, referente aos 

últimos três anos. Os cursos com certificados ou 

declaração oferecidos pela Escola deverão ter 

registros e validades pelo respectivo CEFAPRO, 

SMEC e MEC. 

0,5 (meio) ponto para 

cada 40 (quarenta) horas, 

com limite máximo de 

3,0 (três) pontos no total. 



§1° - Deverão ser considerados os pontos de maior titulação que o profissional tiver concluído sendo 

vedado o cômputo cumulativo dos pontos referentes aos títulos. Não será permitida a contagem de dois 

títulos ou mais para o mesmo nível de formação.  

 

§2° - Quando da apuração final dos pontos, os professores da Rede Municipal deverão ser classificados 

por ordem decrescentes de acordo com a pontuação obtida e, em caso de empate entre os profissionais, 

para efeito de desempate, serão observados os seguintes critérios: 

 

a) Maior tempo de efetivo serviço prestado na rede Municipal de Educação do Município de Lambari 

D’Oeste- MT. 

b) Maior titulação. 

c) Maior Idade. 

 

6 - DOS REQUISITOS DE INGRESSO 

    

    I – Ser graduado em licenciatura plena ou curta ou formação na área de Magistério. 

 

     II – Ser portador de diploma ou atestado de conclusão do curso superior acompanhado de histórico 

escolar em Licenciatura Plena ou Curta (constando data de colocação de grau), Emitido por Instituição 

autorizada. 

 

     III – Ser portador de diploma ou atestado de conclusão do curso de Magistério acompanhado de 

histórico escolar (constando a data de conclusão de grau), Emitido por Instituição autorizada. 

 

§1º.  – O professor interino com vínculo em outra rede de ensino público deverá apresentar declaração de 

sua carga horária no ato da contagem dos pontos e documentos que comprove a não compatibilidade de 

horários, e poderá atribuir na rede municipal de ensino no máximo 30 (trinta) horas semanais. 

  

§2º.  – O Interessado deverá comparecer no dia da contagem de pontos, munidos de todos os documentos 

abaixo relacionados, sob pena de não ser feito a contagem de pontos; exceto o atestado médico que 

poderá ser apresentado após a atribuição de aulas. 

  

a) Cópia do PIS/PASEP (caso não seja cadastrado trazer: cópia da primeira página da carteira de 

trabalho frente e verso); 

b) Certidão de nascimento; 

c) Cédula de identidade E CPF; 

d)  Certidão de casamento, CPF e RG do cônjuge; 

e)  Comprovante de Escolaridade (Diploma de nível superior ou Magistério); 



f) Documentos de quitação Militar (Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação); 

g) Número da Agencia e Conta bancária do Banco do Brasil. 

h) Certidão Negativa de Antecedentes criminais; 

i) Atestado médico de saúde física e mental; 

j) Uma foto 3x4 colorida recente; 

k) Comprovante de endereço (água, luz ou telefone);  

l) Título de eleitor (e os 3 últimos comprovante de votação); 

m) Declaração de não acúmulo ilegal de cargo em serviço público.  

 

7 - DA CLASSIFICAÇÃO/ ATRIBUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 

           

       A Comissão responsável pela seleção e atribuição de aula aos professores a serem contratados, 

deverá adotar os seguintes procedimentos: 

 

  I - Divulgar por ordem de classificação, os nomes dos professores candidatos as vagas em caráter 

temporário nos termos deste Edital, a partir das 13:00 horas, do dia 04- 02- 2014. 

    

 II - Divulgar o quadro de vagas de Classe e/ou aulas a serem atribuídas. 

            

III - Divulgar o local, a data e o horário em que será realizado o processo de atribuição de aulas e demais 

informações necessárias para o cumprimento do presente Edital. 

 

 IV - Proceder à atribuição de aulas livres ou para substituição em seção pública na Secretaria Municipal 

de Educação, em que os candidatos escolherão por ordem rigorosa de classificação, as classe / ou aulas 

(disciplina para as quais os candidatos se inscreveram.)  

 

Parágrafo único. As inscrições, contagem de pontos e atribuições de aulas só poderão serem feitas 

pessoalmente pelo candidato ou por procuração reconhecida firma em cartório. 

 

 

7.1 - DA CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR 

 

              Os professores após o processo de atribuição deverão: 

 

I - Apresentar se na unidade Escolar para qual foi selecionado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, para que a escola celebre o contrato temporário com o mesmo, sob pena de aulas a serem atribuídas 

a outros candidatos. 



 II - O contrato temporário deverá ser efetuado em 03 (três) vias, sem rasuras e/ ou emendas, assinadas 

pelas partes interessada, sendo que a primeira via á Secretaria Municipal de Educação, a segunda fará 

parte do arquivo da Prefeitura / Recursos Humanos e a terceira ficará sob a guarda do contratado. 

 

 III - O professor contratado temporariamente terá assegurado seu subsídio de acordo com a sua 

habilitação apresentado à Comissão no Ato da Sua Atribuição.  

 

 IV - Para efeito de contrato temporário dos professores, será considerado o nível de escolaridade 

apresentada no ato da assinatura do contrato, salvo quando ocorrer alteração no quadro pessoal durante o 

ano letivo. 

 

 V - O fato de o professor contratado ter concluído escolaridade e grau diversos, no decorrer do contrato, 

não acarretará em destrato ou novo contrato, salvo quando ocorrer alteração no quadro de pessoal durante 

o ano letivo. 

 

 VI - Os contratos de aulas adicionais e contratos temporários de aulas livres ou em substituição serão 

cancelados no decorrer do ano, nas seguintes situações: 

 

a) No caso de nomeação de concursados; 

b) A pedido; 

c) Quando em retorno de o professor em condições de assumir a função do cargo efetivo; 

d) Quando o servidor apresentar no Bimestre 10% (dez por cento) ou mais por falta injustificada; 

e)  Descumprir as atribuições legais do cargo de professor; 

f) Quando a avaliação do desempenho for insatisfatória; 

g) Prática Educativa que contrarie os princípios básicos do projeto político pedagógico da Escola; 

h) A título de penalidade nos termos de legislações pertinentes; 

i) Na existência de subemprego; 

j) No caso de junção de turmas; 

k) No caso de remoção de professor efetivo fora do período de férias, amparado por lei; 

l) Por interesse da administração Pública. 

 

Parágrafo Único - Na Hipótese prevista do inciso IV ao VII, a dispensa será efetuada com base na ficha 

de avaliação e relatório circunstanciado, elaborado pela direção Escolar. 

 

8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

I – A seção Pública para atribuição dos professores efetivos será no dia 03/02/2014, das 08: 00 (oito) as 

11:00 (onze) horas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 



II - A seção Pública para atribuição dos professores interinos será no dia 05/02/2014, das 08: 00 (oito) as 

17:00 horas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

III – Para os professores que se ausentarem das Unidades Escolares, por motivo de licencia médica que 

supere (15) quinze dias, será submetida à perícia médica do Município. 

 

IV – O prazo de processo de seleção terá validade até a data de 19/12/2014. 

 

V – A vigência da contratação de professor será até a data de 19/12/2014, podendo ser prorrogado ou 

rescindido, conforme convocação de aprovados em Concurso Público. 

 

VI – Todas as informações relativas ao processo de seleção após a publicação do resultado final deverão 

ser obtidas na Secretaria de Educação. 

 

V – Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente com a comissão e o Secretário Municipal de 

Educação, no que se refere à realização do processo seletivo. 

 

VI – Fazem parte desse Edital. 

 

a) Anexo I - ficha de inscrição. 

b)  Anexo II - ficha de contagem de pontos. 

c) Anexo III – Termo de desistência. 

d) Anexo IV – lista de documentos para contratação. 

 

§ 1º. – O professor que ao ser convocado para a atribuição de aulas, não optar por nenhuma aula 

disponível, deverá assinar o termo de desistência, no ato da convocação. 

 

§ 2º. - É vedado ao professor que, após a atribuição de aulas promover trocas de aulas entre os colegas ou 

Unidade Escolar, sob pena de rescisão de contrato, exceto em caso de fechamento de turmas ou proposto 

pela administração. 

 

Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Lambari D’Oeste – MT 08/01/2014. 

 

WANDER MOURA BATISTA SILVA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 



ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O SELETIVO 2014 - SMEC 

 

 

I. Nome do Candidato:_______________________________________________________ 

RG: ____________________CPF:____________________Data de Nas:_____/____/_____ 

Telefone:____________________________ celular: _______________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________  

Email:____________________________________________________________________ 

 

II. Grau de Instruções: 

 

(  ) Doutorado Nome do Curso: 

(  ) Mestrado Nome do Curso: 

(  ) Especialização Nome do Curso: 

(  ) Licenciatura Plena Nome do Curso: 

(  ) Licenciatura Curta Nome do Curso: 

(  ) Ensino Médio Magistério Nome do Curso: 

(   )Ensino Médio Propedêutico Nome do Curso: 

 

 III – Habilitação de acordo com apostila mento no diploma e/ou Histórico Escolar: 

IV – Das Inscrições: Ensino Fundamental                  

(    )  Ensino Fundamental (anos Iniciais )                          (      ) EJA I Segmento 

(    )   Ensino Fundamental (anos Finais)                        (      ) EJA II Segmento    

(    ) Pré- Escola                                                                               

 

                                       ________________________________________ 

                                                               Assinatura do Candidato 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo/Responsável pela inscrição 

 

Lambari D’Oeste – MT, _____/______/_______ 

OBS: - Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 (duas) casas decimais. 

a) Atribuição será de acordo com a classificação. 

b) Esta inscrição implicará no conhecimento e na completa aceitação das normas e condições 

estabelecidas no Edital de Processo Seletivo Edital Nº 01/2014/SMEC, das quais o candidato 

não poderá alegar desconhecimentos. 



ANEXO II 

FICHA DE CONTAGEM DE PONTOS PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS DOS 

PROFESSORES EFETIVOS E INTERINOS- 2014 

I – Nome do Professor:______________________________________________________________ 

Fone:_________________________________ Celular:____________________________________ 

RG: ____________________ Data de Expedição: ______/______/_______ 

CPF:_____________________ Data de Nas:_______/_______/_________ 

Endereço:________________________________________________________________________ 

Email__________________________________________________________________________ 

II - Habilitação/Formação:___________________________________________________________ 

III - Situação Funcional: possui outro vínculo (   ) sim (   ) não 

 Que tipo: (   )público (   ) privado. 

 Preenchimento de caráter obrigatório em caso de possuir outro vínculo empregatício. 

IV- Jornada de trabalho correspondente ao outro vinculo: _________ horas/ semanais. 

VII – Números de Pontos obtidos pelo professor: 

ORD CRITÉRIOS Nº DE PONTOS PONTOS 

A  Assiduidade da Unidade Escolar da Rede Municipal em 

que atuou no ano de 2013. 

Expedido pelo Diretor, 

Coordenador ou Supervisor 

da Unidade Escolar. 

 

B Para cada ano de serviço prestado na Rede Municipal de 

Educação de Lambari D’Oeste MT. 

0,75 (setenta e cinco 

centésimos). 

 

C Para cada ano de efetivo exercício em sala de aula no 

Município. 

0,5 (meio ponto)  

Pontos 

 

D  Para cada ano de efetivo exercício prestado em sala de 

aula em outro município.  

0,25 (zero vinte e cinco 

centésimos) 

 

E Curso de formação continuada realizados na área de 

Educação que contemplem conhecimentos didáticos- 

Curriculares e de políticas educacionais dos 3 (três) 

últimos anos. 

0,5 (meio) ponto para cada 

40 (quarenta) 

Horas, com limites de 3,0 

(três) pontos no total. 

 

F Publicações científicas: livros, na área de Educação. 1,0 (um) ponto.  

G Texto ou resumo em jornal ou revista na área de 

Educação. 

 

0,75 (setenta e cinco 

centésimos) com limite de 

2,25 (dois e vinte e cinco) 

pontos. 

 

H Artigos publicados em periódicos impressos – apresentar 

cópia da página que conste o parecer do Conselho 

Editorial, Nº do registro ou carta de aceite, considerar 

01 (um) ponto para cada 

artigo, limite máximo de 3.0 

(três) pontos. 

 



apenas os últimos 03 (três) anos. 

 

 

I D – Comprovação mediante Certificado registrado de ter 

ministrado palestras, cursos, conferências e 

comunicações na área de educação, considerar apenas os 

últimos 03 (três) anos. 

0,5 (meio) pontos para cada 

trabalho, com limite 

máximo de 1.5 (um e meio) 

pontos. 

 

J Assiduidade em 100% (cem por cento) para o professor 

alfabetizador que durante o ano de 2013 atuou no 1º, 2º 

ou 3º Ano do Ensino Fundamental nas escolas da Rede 

Municipal e participou de todo curso de formação do 

Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade. 

2,0 (dois) pontos e de 75% 

até 99%: 1,0 (um).  

 

 

K FORMAÇÃO / TITULAÇÃO   

 Doutorado 12,0 (doze) pontos  

 Mestrado 10,0 (dez) pontos  

 Especialização 8,0 (oito) pontos  

 Licenciatura Plena 6,0 (seis) pontos  

 Licenciatura Curta 3,0 (três) pontos  

 Magistério  2,0 (dois) pontos.  

EM CASO DE EMPATE  

Maior tempo de serviço prestado na Rede Municipal de Educação 

no Município de Lambari D ‘Oeste. 

 

Maior titulação.  

Maior idade.  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  

 

________________________________ 

Assinatura do Professor (a) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Assinatura da Comissão Responsável pelo Processo Seletivo Simplificado.     

 

OBS. Após assinada o candidato terá o prazo improrrogável de 24 horas para recorrer de eventuais 

prejuízos. 

Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 (duas) casa decimais. 

 

Lambari D’Oeste – MT, _____/_____________________/_________ 

 

 



ANEXO III 

 

TERMO DE DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS DA CLASSIFICAÇÃO DO SELETIVO 

001/2014 DA SELEÇAO DOS PROFESSORES INTERINOS. 

 

 EU, _________________________________________________________________________ 

Portador do RG de Nº:_____________________e do CPF de Nº:_________________________ 

Nascido(a) no dia:______/________/_______ natural de: _______________________________ 

Residente na Rua/Avenida____________________________________________Nº__________ 

No município de________________________________________________________________ 

Fone:___________________________ Celular:_______________________________________ 

 

Venho através deste solicitar a minha desistência da classificação obtida no processo seletivo 

Simplificado do Edital de nº 01/2014 de 07de janeiro de 2014, contagem de pontos realizada no dia 04 de 

fevereiro de 2014, para provimento de cargo de professores interinos para suprir existência de vagas e / 

ou substituições da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Lambari D’Oeste- MT, 

nada mais tendo a declarar, sendo verdade firmo o presente. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Professor (a) 

 

 

 

Assinatura da Comissão Responsável pela Atribuição do Processo Seletivo Simplificado 

 

 

      Lambari D’Oeste – MT, _______/______________________/________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO IV 

LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO.  

 

  1 - Cópia do PIS/PASEP (caso não seja cadastrado trazer: cópia da primeira página da carteira de 

trabalho frente e verso); 

  

 2 – Certidão de nascimento; 

   

3 – Cédula de identidade e CPF; 

 

 4 – Certidão de casamento, CPF e RG do conjugue; 

  

5 – Comprovante de Escolaridade (Diploma de nível superior ou Magistério); 

  

6 – Documentos de quitação Militar (Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação); 

 

7 – Número da Agencia e Conta bancária do Banco do Brasil; 

 

8 – Certidão Negativa de Antecedentes criminais; 

  

9 – Atestado médico de saúde física e mental; 

 

10 - Uma foto 3x4 colorida recente; 

 

11 - Comprovante de endereço (água, luz ou telefone); 

 

12 - Título de eleitor (e os 3 últimos comprovante de votação). 

 

13 – Declaração de não acúmulo ilegal de cargo e serviço público. 

 


