
DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES  - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

w w w . m a r a t a i z e s . e s . g o v . b r
ANO XI - Nº 2128 - MARATAÍZES - ES - Quinta-feira – 24 de Novembro de 2016

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita 

P O D E R  E X E C U T I V O
EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO CONSTRUÇÃO 
AO CONTRATO N.° 000034/2016 DA PRACA DO PONTAL 
CONTRATADA: SANTA HELENA ENGENHARIA E 
PAISAGISMO EIRELI EPP
CONTRATANTE: Município de Marataízes, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL, nas 
mesmas condições inicialmente pactuadas.
PRAZO: 29 de dezembro de 2016.
DATA DE ASSINATURA: 11 de novembro de 2016
SIGNATÁRIOS:JANDER NUNES VIDAL PREFEITO 
MUNICIPAL, ROBRIGO DADDA LUGÃO-SECRETARIA 
DE OBRAS E URBANISMO -LUIZ GONZAGA PENA 
BARBOSA- CONTRATADA
PROCESSO: Protocolo nº. 38529/2016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N.° 000109/2016
CONTRATADA: UEDSON SERGIO DE PINHO CARVALHO 
-ME
CONTRATANTE: Município de Marataízes, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, nas mesmas 
condições inicialmente pactuadas.
VALOR: R$ 5.040,00
DATA DE ASSINATURA: 17 de novembro de 2016
SIGNATÁRIOS: JANDER NUNES VIDAL- PREFEITO 
MUNICIPAL, ADSON PINTO NOGUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UEDSON 
SERGIO DE PINHO CARVALHO- CONTRATADA
PROCESSO: Protocolo nº. 33750/2016

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000455/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: RMP SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA 
ME
CERTAME: Pregão Presencial Nº 000039/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
BICICLETÁRIO - SRP
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DECRETOS

DECRETO-P Nº 7.827, DE 23 DE NOVEMBRO DE 
2016.

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DO DECRETO-P Nº 7.805 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Marataízes, Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais, 

DECRETA:

Art. 1º -Fica Revogado o DECRETO-P  Nº 7.805, de 16 
de novembro de 2016, que exonerou a Srª. GISELLE DE 
CARVALHO CARNEIRO, do cargo comissionado de Chefe 
de Setor de Educação Especial, referência CC – 5, com 
lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas 
as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

JANDER NUNES VIDAL
Prefeito Municipal

DECRETO-P Nº 7.828, DE 23 DE NOVEMBRO DE 
2016.

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DO DECRETO-P Nº 7.806 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
O Prefeito Municipal de Marataízes, Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais, 

DECRETA:

Art. 1º -Fica Revogado o DECRETO-P  Nº 7.806, de 16 de 
novembro de 2016, que exonerou o Sr. PABLO MACHADO 
DE SOUZA, do cargo comissionado de Assessoria de Apoio 
Logístico, referência CC – 5, com lotação na Secretaria 
Municipal de Educação.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas 
as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

JANDER NUNES VIDAL
Prefeito Municipal
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MEIO AMBIENTE
DOTAÇÃO: 080001.0412200022.053.44905200000.36040
00000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Valor: R$ 47.827,20
PROTOCOLO: Nº. 020992/2016

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000456/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: UEDSON SERGIO DE PINHO 
CARVALHO -ME
CERTAME: Pregão Presencial Nº 000025/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E 
UTENSÍLIOS DE COZINHA
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA M. DE SISTEMA 
DE CONTROLE INTERNO
DOTAÇÃO: 160001.0412200022.181.33901400000.16040
00000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor: R$ 120,00
PROTOCOLO: Nº. 008289/2016

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000457/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: CAZELE SPORT LTDA EPP
CERTAME: Pregão Presencial Nº 000025/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E 
UTENSÍLIOS DE COZINHA
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA M. DE SISTEMA 
DE CONTROLE INTERNO
DOTAÇÃO: 030001.0412400022.015.33903000000.16040
00000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$18.792,00
PROTOCOLO: Nº. 008289/2016

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000458/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: CJM UTILIDADES LTDA ME
CERTAME: Pregão Presencial Nº 000025/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E 
UTENSÍLIOS DE COZINHA
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA M. DE SISTEMA 
DE CONTROLE INTERNO
DOTAÇÃO: 030001.0412400022.015.33903000000.16040
00000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor R$ 136,44
PROTOCOLO: Nº. 008289/2016

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000459/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: R.F.L. COMERCIAL LTDA
CERTAME: Pregão Presencial Nº 000025/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E 
UTENSÍLIOS DE COZINHA

ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA M. DE SISTEMA 
DE CONTROLE INTERNO
DOTAÇÃO: 030001.0412400022.015.33903000000.16040
00000 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor R$ 26,00
PROTOCOLO: Nº. 008289/2016

RETIFICAÇÕES

PORTARIA/SEMED nº 121/2016.

Altera o inciso I do Art. 2º estabelecido pela Portaria nº. 
108/2016. 

Adson Pinto Nogueira, Secretário de Educação do 
Município de Marataízes – ES,  no uso de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pelo Dec. P 7.480, de 27/01/2016, 
considerando o que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9394/96, a Res. CEE nº 3.777/14 e a 
Lei Orgânica Municipal, resolve: 

Art. 1º – Altera o inciso I do Artigo 2º da Portaria nº. 108/2016, 
que passará a vigorar com a seguinte redação:

“I -  Aluno que completar 6 (seis) meses até o início do ano 
letivo e 03 (três) anos de idade até 31/03/2017.

Art. 2º – Permanecem inalteradas as demais disposições da 
Portaria nº. 108/2016

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

Adson Pinto Nogueira
Secretário Municipal de Educação

EDITAIS

EDITAL Nº 09/2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO
“PROJETO VERÃO”

O Secretário Municipal de Educação de Marataízes, 
usando de suas atribuições legais, em especial  as que 
lhe são conferidas pelo DECRETO -P Nº 7.480, DE 
27/01/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Convocar os Diretores das unidades abaixo 
relacionadas a atender a demanda do “Projeto Verão” no 
período de  férias escolares, no mês de janeiro do ano de 
2017.

UNIDADE ESCOLAR DIRETOR
CMEI “AYD MIGUEL SAD” TITULAR DA UNIDADE
CMEI “CRIANÇA FELIZ” TITULAR DA UNIDADE
CMEI “DONA LILI BRUMANA” TITULAR DA UNIDADE
CMEI “PRISCILA FERREIRA DA SILVA” TITULAR DA UNIDADE

Art. 2º -  Informar que não existirá prejuízo ao Titular da 
Unidade.

Marataízes, 23 de novembro de 2016

Adson Pinto  Nogueira
Secretário Municipal de Educação
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EDITAL SEMED Nº 08/2016 PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – “PROJETO VERÃO”. 

O Prefeito Municipal de Marataízes, Jander Nunes Vidal, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que fará 
realizar processo para seleção e contratação de profissionais em designação temporária, para atuarem no “Projeto Verão” – 
Educação Infantil, nas funções de Pedagogo, Professor MAPA, Inspetor de Disciplina, Monitor Escolar, Cozinheira e de 
Auxiliar de Serviço de Limpeza e Conservação, na rede Municipal de Ensino - Creches, com base na Lei nº 1206/2009 de 
acordo com as normas estabelecidas neste edital.  

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1. O processo seletivo para contratação de profissionais em designação temporária para o exercício das funções de 
Pedagogo, Professor MAPA, Inspetor de Disciplina, Monitor Escolar, Cozinheira e de Auxiliar de Limpeza e Conservação 
nas Unidades de Ensino da Rede Municipal na Educação Infantil -  Creches – Projeto Verão, será coordenado pela SEMED 
– Secretaria Municipal de Educação.

1.1.1. O Projeto “Verão” será desenvolvido durante as férias escolares, no mês de janeiro do ano de 2017 e atenderá 
crianças em situação de vulnerabilidade social na faixa etária de 06 meses a 03 anos, que corresponde a Educação Infantil, 
conforme a tipologia de cada escola.  

1.1.2. Compreende-se como processo seletivo: a inscrição, a classificação inicial e a classificação final após julgamento de 
recursos, a divulgação dos resultados e a chamada.  

1.1.3. O Processo Seletivo seguirá as datas estabelecidas no cronograma – ANEXO I, com divulgação no  site da 
Prefeitura Municipal de Marataízes (www.marataízes.es.gov.br) , no Diário Oficial. 

2. DOS CARGOS/FUNÇÕES E JORNADA DE TRABALHO

2.1.1. Os cargos, pré-requisitos e carga horária deste processo seletivo simplificado estão descritos no quadro 
abaixo e as atribuições devidamente discriminadas no ANEXO VI. 

CARGO CARGA HORÁRIA SALÁRIO PRÉ-REQUISITO 
Pedagogo 40 h MAPA IV – R$ 3.044,08 

MAPA V –  R$ 3.560,97 
MAPA VI – R$ 4.273,18 

Formação em Nível Superior de Graduação, de 
Licenciatura Plena em Pedagogia e ou Graduação 
na Área de Educação acrescido de Pós-
Graduação em formação de especialista em nível 
“lato – sensu” em Gestão Escolar: 
orientação,supervisão – com no mínimo 02(dois) 
anos  de experiência docente . 

Professor MAPA 40 h MAPA I –    R$ 2.001,55 
MAPA II –   R$ 2.164,88 
MAPA IV – R$ 3.044,08 
MAPA V –  R$ 3.560,97 
MAPA VI – R$ 4.273,18 

Formação em  nível superior de Graduação em 
Pedagogia ou curso Normal Superior, admitida 
como formação mínima a obtida em nível médio, 
na modalidade normal (curso de magistério) 

Inspetor de 
Disciplina 

40 h R$ 1.348,95 Ensino Médio Completo 

Monitor Escolar 40 h R$ 1.019,93 Ensino Médio Completo 
Cozinheira 40 h R$ 880,00 Fundamental I (1ª a 4ª Série completo) 

Auxiliar de Serviço 
de Limpeza e 
Conservação 

40 h R$ 880,00 Fundamental I (1ª a 4ª Série completo) 

2.1.2. Ressalvado os limites de gastos com pessoal, serão convocados somente o essencial a realização do projeto. 

2.1.3 O salário base a ser pago aos cargos referidos no quadro anterior, serão os mesmos recebidos pela Rede Municipal de 
Ensino de Marataízes. 

3. DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO

3.1. A Comissão do Processo Seletivo de que trata esse Edital, será composta por Servidores da SEMED e da Rede 
Municipal de Ensino, desde que não estejam participando do presente processo seletivo. 

3.1.1. Havendo necessidade a SEMED poderá designar outros servidores para auxiliar a Comissão, desde que não 
estejam participando do presente Processo Seletivo.  

3.1.2. A SEMED contará com a assessoria da Procuradoria Geral da PMM, para auxiliar nos trabalhos executados pela 
Comissão. 
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4. DAS VAGAS:

4.1. As vagas para contratação serão as decorrentes da necessidade das escolas municipais, conforme definido pela 
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei 1296/2010 , art. 2º, inciso VII, b. 

4.2 . Do total de vagas que vierem a existir durante a vigência deste processo, 5%(cinco por cento)  serão destinadas a 
candidatos portadores de deficiência, desde que aprovado, cujas atribuições sejam compatíveis com as necessidades. 

4.2.1. Somente haverá vaga paga o candidato com deficiência no cargo, com número de vagas igual ou superior a cinco. 

5. DA INSCRIÇÃO

5.1. As inscrições para o processo seletivo, em regime de designação temporária (DT), nas Escolas da Rede Municipal para 
o Projeto Verão, acontecerão de acordo com o Cronograma Anexo I.

5.2. São requisitos para inscrição: 

5.2.1 - Ter na data da inscrição a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

5.2.2 - O candidato poderá se inscrever para apenas (01) um cargo; 

5.2.3 – Cada pessoa poderá protocolar apenas 01(um) envelope; 

5.3 – No ato da inscrição, o candidato deverá preencher à caneta a Ficha de Inscrição, completando todos os campos com: 
o nome completo, telefone de contato, endereço residencial completo(rua, nº e bairro), nome do Municipio e Estado, data de
nascimento (dia, mês e ano), número do CPF, número  de um documento de Identidade(RG ou CARTEIRA DE TRABALHO
ou CNH), marcar se é portador de deficiência ou não, marcar o cargo pleiteado, datar e assinar. O campo que não for
preenchido terá que ser traçado .

5.4 - Para efeito de inscrição, o candidato deverá entregar em envelope lacrado, escrito em sua capa: o nome completo do 
candidato e o cargo pleiteado (como modelo de etiqueta no Anexo III), contendo: 

a) Ficha de Inscrição, conforme Anexo IV
b) Formulário de Pontuação, conforme Anexo V
c) Cópia de um documento de identidade de reconhecimento nacional com foto legível
d) Comprovante de Tempo de Serviço emitido pelo RH da Prefeitura de Marataízes caso declare na ficha de Pontuação.

5.4.1- Não poderá ser alterada qualquer informação declarada ou preenchida nas Fichas de Inscrição e de Pontuação após a 
inscrição, ou incluído qualquer documento no envelope. 

5.5 - O candidato terá  sua inscrição INDEFERIDA: 

a) Se omitir, preencher incorretamente ou a lápis, não assinar  ou rasurar qualquer dado na Ficha de Inscrição e
Ficha de Pontuação;

b) Se realizar a contagem de pontos e somatória incorreta, ou não fizer a somatória de pontos;

c) Se não traçar os campos da Ficha de Pontuação que não forem preenchidos;

d) Se fizer mais de uma inscrição;

e) Se não enquadrar-se no item 5.2.1;

f) Se não apresentar Cópia de um documento de identidade de reconhecimento nacional com foto legível;

g) Se não apresentar Comprovante de Tempo de Serviço do RH da Prefeitura de Marataízes (caso o tenha declarado
na ficha de Pontuação)

h) Se o candidato  trabalhou no ano de 2016 e apresentou atestado médico, atestado de acompanhante e
afastamento pelo INSS, no ano letivo corrente, totalizando  um percentual igual ou superior a 25% do período do 1º
dia letivo até a data da inscrição,   exceto os casos previstos na lei, tais como licença maternidade ou por adoção,
doenças graves especificadas em lei e acidentes ocorridos em serviço.

i) Se o candidato trabalhou no ano de 2016 e teve   duas ou  mais atas, devidamente fundamentadas, em que seu
desempenho não favoreceu ao processo de ensino aprendizagem da turma e/ou prejudicou o andamento da
unidade de ensino.

j) O candidato que no ano de 2016 assinou desistência após a formalização do Contrato de Designação Temporária,
terá sua inscrição INDEFERIDA
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5.6. - É vedada a inscrição de profissionais que possuam vínculo contínuo/efetivo com qualquer órgão Público ou Privado, 
mediante comprovação. 

5.6.1 - Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos e remuneração, prevista no inc. XVI e §10, ambos do art. 37 da 
CRFB/88. 

5.7 – O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição e a Ficha de Pontuação com letra legível à caneta, sem rasuras, 
emendas ou omissão de dados nela solicitados; traçar todos os campos da Ficha de Pontuação que não forem preenchidos. 

5.8 – O candidato é o único responsável pelo preenchimento de suas fichas, pela escolha do cargo, assim como dos 
documentos de comprovação dos pré–requisitos. 

5.9 – É facultado aos Portadores de Deficiência o direito de inscrição no presente processo seletivo, desde que exista 
compatibilidade de sua deficiência com o exercício do cargo pleiteado. Para ter seu direito assegurado deverá declarar sua 
condição na ficha de inscrição e anexar aos documentos exigidos para inscrição Laudo Médico expedido no ano de 2016, 
atestando a espécie, o grau ou o nível de deficiência de que é portador, com expressa referência do código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças – CID.  

5.10 - A inobservância do item anterior acarretará a perda do direito reservado, sendo assim indeferido. 

5.11 – O candidato tem que ter a habilitação exigida para o cargo no momento da escolha, observando os critérios do 
quadro no item 2.1.1. 

5.11.1 - Conhecer as exigências estabelecidas neste edital, que poderá ser obtido pelo endereço eletrônico 
www.marataízes.es.gov.br, no Diário Oficial, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

6. DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO

6.1 – O candidato que foi  contratado pela Prefeitura Municipal de Marataízes e possuir faltas injustificadas, apresentação de 

atestado médico no ano corrente, declaração Médica de  comparecimento, terá subtraído da pontuação total os itens 

conforme o quadro abaixo. 

Descrição Valor atribuído 

Faltas injustificadas no ano corrente − (menos) 5,0 (cinco) pontos por cada falta. 

Apresentação de atestado médico no ano corrente − (menos) 1,0 ( um) ponto a cada dia de atestado. 

Declaração Médica de  comparecimento 
− (menos) 1,0 ( um) ponto a cada 02(duas) declarações 

6.2 - O processo seletivo será realizado em 01 (uma) única etapa. 

6.3 - A Escolaridade  terá que  obedecer aos critérios contidos nos quadros “a”e “b” do item 8.1. 

6.4 - O tempo de serviço será computado conforme estabelecido no quadro “a”, “b” e “c” do item 8.1. 

6.5 - O Tempo de Serviço será comprovado através de Declaração do Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da 
Secretaria de Administração ou Unidades Regionais da Secretaria de Estado, acompanhado de Declaração da Secretaria 
de Educação ou da Escola, especificando período compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação 
na área pleiteada e/ou disciplina: 

Exemplos: 

a) Pedagogo
b) Professor de Educação Infantil
c) Inspetor de Disciplina
d) Monitor Escolar e/ou Auxiliar de Educação Infantil
e) Cozinheira
f) Auxiliar de Serviço de Limpeza e Conservação

6.5.1 - As declarações deverão ser assinadas pelo Diretor e conter o carimbo da escola e do diretor. 

6.5.2 - Na hipótese da declaração da Secretaria de Administração comprovar a atuação na área pleiteada e ou disciplina, 
fica dispensado  apresentação da declaração da Secretaria de Educação ou da Escola. 

6.5.3 - A pontuação deverá ser contada a cada 01(um) mês completo, totalizando o máximo de 34(trinta e quatro) 
pontos,de acordo com o período de 01/01/2014 a 20/11/2016 a saber: 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº  2128 MARATAÍZES - ES - 24 de Novembro de 2016 - Página 6

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a) Os meses trabalhados serão contados anualmente pela Comissão. Não serão considerados os dias que sobram na
contagem se estes não completarem 30 dias consecutivos. Os dias de sobra anteriormente referidos, também não
poderão ser reaproveitados nos anos seguintes. 

6.6 - A classificação final dos candidatos será divulgada em ordem decrescente observando a soma dos pontos obtidos, na 
Avaliação de Títulos e Experiência Profissional. 

6.7.- O Candidato deverá entregar no envelope somente:  Ficha de Inscrição, Ficha de Pontuação, documento com foto e 
Comprovante de Tempo de Serviço do RH da Prefeitura de Marataízes (caso o tenha declarado na ficha de Pontuação), 
para a classificação. 

6.7.1 – Serão computados os itens declarados no momento da inscrição e sua comprovação dar-se-á por meio de 
apresentação de documentação respectiva no momento da chamada; 

6.7.2 – Na hipótese de não comprovação dos itens declarados e solicitados no ato da Chamada, o candidato será 
automaticamente RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação, compondo assim nova lista. 

6.8 - A lista de classificação dos candidatos será divulgada no Diário Oficial, endereço eletrônico www.marataízes.es.gov.br. 

6.9 - DO DESEMPATE - Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade: 

a) O candidato que obtiver maior número de pontos na Qualificação Profissional;

b) O candidato que tiver maior tempo de serviço na Função Pleiteada;

c) Persistindo o empate considerar-se-á o candidato que tiver maior idade.

7. DA ELIMINAÇÃO

7.1- Na hipótese de não comprovar  os requisitos mínimos (escolaridade ou curso exigido como pré requisito), o candidato 
estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo de seleção; 

7.2- O candidato que não preencher corretamente as fichas em todos os campos, terá automaticamente sua inscrição 
indeferida, não cabendo ao servidor responsável pelo recebimento das inscrições preencher qualquer campo ou entrar em 
contato com o candidato para obter tais informações. 

7.3- O Candidato que não incluir no envelope de inscrição o Tempo de Serviço da Prefeitura Municipal de Marataízes e no 
ato da Chamada  apresentar e solicitar a contagem do mesmo, será ELIMINADO. 

8. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

8.1 – A avaliação terá pontuação máxima de 100 (cem) pontos, com exceção aos Cargos de Cozinheira  e  Auxiliar de 
Serviço de Limpeza e Conservação que terá pontuação máxima de 34 (trinta e quatro) pontos e consistirá nos seguintes 
critérios: 

a) Professor e Pedagogo

ALÍNEA QUESITO VALOR 

A 01 (um)  certificado de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, Especialização 
na área da Educação que seja autorizado pelo MEC 66 

B 
Tempo de serviço na Área Pleiteada, nos últimos 03 anos (01/01/2014 a 
20/11/2016), a cada 01 mês completo conta-se 01 (um ponto), no formato do 
item 5.5.3 - a 

34 

b) Inspetor de Disciplina e Monitor Escolar

ALÍNEA QUESITO VALOR 

A  01 (um) certificado de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, Especialização, 
que seja autorizado pelo MEC 38 

B  01 (um) curso de Graduação que seja autorizada pelo MEC 28 

C 
Tempo de serviço na Área Pleiteada, nos últimos 03 anos (01/01/2014 a 
20/11/2016), a cada 01 mês completo conta-se 01 (um ponto), no formato do 
item 5.5.3 - a  

34 

c) Cozinheira  e  Auxiliar de Serviço de Limpeza e Conservação

ALÍNEA QUESITO VALOR 

A 
Tempo de serviço na Área Pleiteada, nos últimos 03 anos (01/01/2014 a 
20/11/2016), a cada 01 mês completo conta-se 01 (um ponto), no formato do 
item 5.5.3 - a  

34 
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8.1.2 – A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e título se dará por meio de cópia autenticada 
ou cópia simples acompanhada dos originais dos documentos para conferência. 

I – Cópia do Diploma ou Certidão de conclusão do curso acompanhada de cópia do respectivo histórico compatível para o 
âmbito de atuação pleiteada, ambos na versão original ou cópia autenticada em cartório. 

II- Cópia do Certificado de Pós-Graduação “Lato Sensu”, Especialização, com duração de 360 (trezentos e sessenta) horas
com  aprovação de monografia ou Certidão de Conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório e
cópia do respectivo histórico escolar, em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena ou em área de
conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função;

8.1.3- A documentação a que se referem os incisos I e II  deste item deverá conter obrigatoriamente atos de autorização, 
reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso e credenciamento da Instituição de Educação Superior, 
devidamente carimbada pela Instituição e pelo responsável pela emissão do respectivo documento. 

8.1.4 – Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) só serão considerados se cumpridas às exigências das 
legislações vigentes em especial as do Conselho Nacional de Educação (CNE), de acordo com a resolução em que se 
enquadrar:  - Res. N° 12/83; ou Res. N° 03/99; ou Res. N° 01/01; ou Res. N° 01/07. 

8.2 - Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por 
tradutor juramentado. 

8.3 - A responsabilidade pela informação e comprovação dos títulos é exclusiva do candidato, sob pena de responder 
criminalmente. 

8.4 - A comprovação de experiência profissional para todos os cargos deverá ser comprovada da seguinte forma: 

I – Em órgão público: 
a)Documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade,
em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos
da Secretaria de Administração ou Unidades Regionais da Secretaria de Estado, acompanhado de Declaração da
Secretaria de Educação ou da Escola, especificando período compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando
a atuação na área pleiteada (Ex:Pedagogo, Professor Educação Infantil, Inspetor de Disciplina, Monitor Escolar e/ou
Auxiliar de Educação Infantil, Cozinheira, Auxiliar de Serviço de Limpeza e Conservação), devidamente carimbado pela
escola e pelo diretor.

II - Em empresa privada: 

a) Cópia da carteira de trabalho (páginas de identificação com foto e dados pessoais e registro do(s) contrato(s) de
trabalho), ambos acompanhado de declaração especificando período compreendido e os cargos ou funções exercidas,
comprovando a atuação na área pleiteada  (Ex:Pedagogo,Professor Educação Infantil, Inspetor de Disciplina, Monitor
Escolar e/ou Auxiliar de Educação Infantil, Cozinheira, Auxiliar de Serviço de Limpeza e Conservação), devidamente
carimbado pela escola e pelo diretor.

b) Para os cargos de Cozinheira e Auxiliar de Serviço de Limpeza e Conservação na ausência da Carteira de Trabalho, será
aceito uma Declaração do Empregador contendo os dados da Empresa, sendo assinada  e carimbada  ou declaração
emitida pelo empregador contendo assinatura com firma reconhecida.

8.5 - É vedada a contagem do tempo de serviço já computado para aposentadoria e a contagem cumulativa de tempo de 
serviço prestado concomitante em mais de um cargo, emprego ou função nos três níveis de poder, autarquias, fundações 
públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas e privadas. 

9- DO RECURSO:

9.1 - Os pedidos de recursos do resultado da classificação deverão ser dirigidos à comissão coordenadora, por escrito 
conforme ANEXO VI, à Secretaria Municipal de Educação – SEMED, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
imediatamente após a divulgação no Diário Oficial da classificação no endereço eletrônico www.marataizes.es.gov.br. 

9.2 - Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão imediatamente indeferidos e os 
inconsistentes serão desconsiderados. 

9.3- O recurso referente ao indeferimento por qualquer subitem do item 5.5, não será aceito, amparo pelo item 5.4.1 

10. DA CHAMADA:

10.1 - A chamada dos classificados será efetuada pela SEMED – Secretaria Municipal de Educação,  de acordo com Anexo 
I, publicado no Diário Oficial, no endereço eletrônico www.marataizes.es.gov.br, obtendo a listagem de classificação e 
necessidade desta Secretaria. 
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10.2 – No ato da chamada o candidato deverá apresentar: 

a) Comprovação de Qualificação Profissional para fins de pré- requisito;
b) Documentação declarada na Ficha de Pontuação -  Anexo V;

c) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual(Cartório Distribuidor de Justiça Estadual)

d) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal(Cartório Distribuidor de Justiça Federal)

e) Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral

f) Os documentos do Anexo II,  deverão ser entregues em 03 cópias separadas(não sendo utilizadas as mesmas cópias do
momento da chamada) para assinatura do contrato

10.3- As Certidões citadas nos item 10.2 letras “c” e “d” poderão ser retiradas via internet ou pessoalmente no órgão 
distribuidor. 

10.4- O candidato poderá ser representado na Chamada,  por procuração desde que tenha poderes específicos e 
reconhecimento de firma do outorgante, com data atual e cópia do documento de identidade do procurador, assumindo total 
responsabilidade pelas informações prestadas. 

10.5 - O não comparecimento do candidato no momento em que for convocado implicará na alteração da ordem de escolha, 
perdendo o candidato ausente a oportunidade de realizar sua escolha. 

10.6- A convocação do Candidato após a 1ª Chamada, realizar-se-á no Diário Oficial, no endereço eletrônico 
www.marataízes.es.gov.br, tendo assim o mesmo, após a publicação, o prazo de 24h para se apresentar, e no ato da 
apresentação deverá estar com toda a documentação declarada na Ficha de Pontuação e solicitada no item 10.2 

10.7-Para comprovação de atendimento à condição de portador de deficiência o candidato inscrito nesta condição deverá 
apresentar: 

a) Laudo Médico, original ou cópia autenticada em cartório, emitido em 2016, atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência com expressa referencia ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como
à provável causa da deficiência e sua correlação com a previsão do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e
suas alterações.

b) Laudo Médico que comprove sua capacidade para exercer as atribuições específicas do cargo para qual se
inscreveu, emitido em 2016. 

10.8-A inobservância do disposto no item anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos 
portadores de necessidades especiais, sendo seu pedido indeferido. 

10.9 – A desistência da escolha, em qualquer Modalidade de Ensino após a formalização do Contrato de Designação 
Temporária deverá ser feita por escrito, protocolizada no protocolo da Prefeitura Municipal de Marataízes e assinada pelo 
candidato desistente. O candidato ficará impedido de concorrer a qualquer Cargo/Função por um ano nos Processos 
Seletivos promovidos pela Secretaria de Educação a partir  da data do seu pedido de Desistência. 

10.9.1- A ausência do candidato no local de trabalho por 48h sem justificativa, caracterizará sua desistência. Sendo a 
mesma formalizada pela unidade escolar. 

11. DA DESIGNAÇÃO:

11.1 - A designação em caráter temporário de que trata esse Edital dar-se-á mediante assinatura de contrato administrativo 
de prestação de serviços pela Secretaria Municipal de Educação destinadas ao período das férias escolares, do mês de 
janeiro do ano de 2017, não sendo em hipótese nenhuma admitida a alteração de vaga após a Chamada do Candidato e 
definido o seu local e horário de trabalho. 

11.2 - No ato da assinatura do contrato o candidato deverá apresentar 03(três) cópias de todos os documentos conforme 
Anexo II, solicitado pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. 

11.3 - Caso não tenha número de classificados suficiente para o preenchimento das vagas, poderá ser convocado 
novamente os já classificados com observância estrita a ordem de classificação, mediante nova contratação. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

12.1 - A inscrição do candidato implicará na aceitação e no conhecimento pleno das condições aqui expressas, não podendo 
o candidato inscrito alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital, nos comunicados, e demais legislações
aplicáveis a esse certame e publicações.
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12.2 – Todos os candidatos contratados serão avaliados quanto ao exercício da função podendo a incompatibilidade resultar 
na dispensa do mesmo. 
 
12.2.1- O acompanhamento, a avaliação e frequência  dos candidatos a que se refere o item 12.2 é de responsabilidade do 
Corpo Pedagógico e Administrativo da Unidade Escolar sob a supervisão da Secretaria Municipal de Educação. 
 
12.3 - Concluído o processo de seleção e escolha de Designação Temporária de que trata este Edital, sempre que 
necessário, a Secretaria Municipal de Educação viabilizará nova chamada dos candidatos já classificados. 
 
12.4 - O candidato deverá manter junto ao Setor de Pessoal da SEMED de Marataízes, durante o prazo de validade do 
processo seletivo, seu endereço, telefone e demais dados atualizados, visando eventuais convocações, não lhe cabendo 
qualquer reclamação caso não seja possível a sua convocação, por falta da citada atualização. 
 
12.5 – Todas as publicações relativas a este Processo Seletivo serão publicadas no Diário Oficial, por meio do endereço 
eletrônico www.marataízes.es.gov.br, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações diariamente até o 
término deste Projeto. 
 
12.6 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Realização do Processo Seletivo 
 
12.7. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Marataízes – ES, 23  de novembro de 2016 
 

Jander Nunes Vidal 
Prefeito  de Marataízes 

 
Adson Pinto  Nogueira 

Secretário Municipal de Educação 
 
 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 
 

INSCRIÇÃO 

 
DIAS 

 
30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

LOCAL RUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, ANEXO DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO – CASA DE COR  VERMELHA, EM FRENTE A FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 
KANAAN 

 

HORÁRIO 8h 30min às 11h 30 min 

13h 30min às 16h 

CRONOGRAMA COM O RESULTADO, RECURSO, RESULTADO FINAL , DIA, HORÁRIO E LOCAL DA CHAMADA  
A SER PUBLICADO NO SITE www.marataízes.es.gov.br 

 

 
 

QUADRO DE VAGAS 
FUNÇÃO QUANTIDADE 

PEDAGOGO 02 
PROFESSOR 17 
INSPETOR DE DISCIPLINA 04 
MONITOR ESCOLAR 20 
AUXILIAR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 15 
COZINHEIRA 08 

 
Obs: O Quadro de Vagas poderá ser alterado devido a demanda de matrícula. 
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ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO 
ATO DA CHAMADA PARA CONTRATAÇÃO

03 CÓPIAS DE CADA DOCUMENTO

 CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO
 CERTIDÃO DE FILHOS MENORES
 CPF
 TITULO DE ELEITOR COM QUITAÇÃO (ÚLTIMA ELEIÇÃO/2014)
 CARTEIRA DE TRABALHO
 CARTEIRA DE IDENTIDADE
 PIS/PASEP
 CERTIFICADO DE RESERVISTA (SEXO MASCULINO)
 CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE: GRADUAÇÃO E  PÓS-GRADUAÇÃO
 02 FOTOS 3X4
 COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
 ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES :

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual(Cartório Distribuidor de Justiça Estadual)
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal(Cartório Distribuidor de Justiça Federal)

ANEXO III

ETIQUETA PARA SER COLADA NO ENVELOPE LACRADO

ANEXO IV

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO:

TELEFONES DE CONTATO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

DATA DE NASCIMENTO:

NÚMERO DO CPF:

NÚMERO DE UM DOCUMENTO DE IDENTIDADE (RG OU CARTEIRA DE TRABALHO OU CNH)

O CANDIDATO É PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS  (      ) SIM  (      ) NÃO

OBS: É OBRIGATÓRIO O CANDIDATO TRAÇAR TODOS OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS

DT – PROJETO VERÃO

NOME COMPLETO ____________________________________________________

CARGO PLEITEADO   ( )  PEDAGOGO
( )  PROFESSOR  MAPA 
( )  INSPETOR DE DISCIPLINA
( )  MONITOR ESCOLAR
( )  COZINHEIRA
( )  AUXILIAR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

:
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ASSINALE UM X NO CARGO PLEITEADO 
 

(    )  PEDAGOGO 
(    )  PROFESSOR  MAPA  

(    )  INSPETOR DE DISCIPLINA 
(    )  MONITOR ESCOLAR 

(    )  COZINHEIRA 
(    )  AUXILIAR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

 
 
Declaro que conheço as exigências estabelecidas no Edital nº 08/2016, estando de acordo com o mesmo. 
 

 
 

Marataízes – ES, _____ de ___________________________ de 2016. 
 

 
 

__________________________________________________ 
ASSINATURA LEGÍVEL DO CANDIDATO 

 
 
 

ANEXO V 
 

FICHA DE PONTUAÇÃO 
 
PROFESSOR  
 
PEDAGOGO 

 

ALÍNEA 
 

QUESITO 
 

VALOR 
 
 

PONTUAÇÃO 

A 
01 (um)  certificado de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, 
Especialização na área da Educação que seja autorizado pelo 
MEC 

66  

B 
Tempo de serviço na Área Pleiteada, nos últimos 03 anos 
(01/01/2014 a 20/11/2016), a cada 01 mês completo conta-se 01 
(um ponto), no formato do item 5.5.3 - a 

34  

 
TOTAL DE PONTOS 

 

 

 
OBS:  É OBRIGATÓRIO O CANDIDATO TRAÇAR TODOS OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS  
 
 
Declaro sob as penas da lei que as informações acima prestadas condizem com os documentos que serão comprovados na 
chamada. 
 
 
Declaro que conheço as exigências estabelecidas no Edital nº 08/2016, estando de acordo com o mesmo. 
 
 

 
Marataízes – ES, _____ de ___________________________ de 2016. 

 
 
 
 

__________________________________________________ 
ASSINATURA LEGÍVEL DO CANDIDATO 
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ANEXO V 
 

FICHA DE PONTUAÇÃO 
 

INSPETOR DE DISCIPLINA  
 

MONITOR ESCOLAR 
 

ALÍNEA 
 

QUESITO 
 

VALOR 
 
PONTUAÇÃO 

A  01 (um) certificado de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, 
Especialização, que seja autorizado pelo MEC 38  

B  01 (um) curso de Graduação que seja autorizada pelo MEC 28  

C 
Tempo de serviço na Área Pleiteada, nos últimos 03 anos 
(01/01/2014 a 20/11/2016), a cada 01 mês completo conta-se 01 
(um ponto), no formato do item 5.5.3 - a 

34  

 
TOTAL DE PONTOS 

 

 

 
OBS: É OBRIGATÓRIO O CANDIDATO TRAÇAR TODOS OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS  
 
Declaro sob as penas da lei que as informações acima prestadas condizem com os documentos que serão comprovados na 
chamada. 
 
Declaro que conheço as exigências estabelecidas no Edital nº 08/2016, estando de acordo com o mesmo. 
 

 
Marataízes – ES, _____ de ___________________________ de 2016. 

 
 
 

__________________________________________________ 
ASSINATURA LEGÍVEL DO CANDIDATO 

  
ANEXO V 

 
FICHA DE PONTUAÇÃO 

 
COZINHEIRA   
 
AUXILIAR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

 

ALÍNEA 
 

QUESITO VALOR 
 
 

PONTUAÇÃO 

A 

Tempo de serviço na Área Pleiteada, nos 
últimos 03 anos (01/01/2014 a 20/11/2016), a 
cada 01 mês completo conta-se 01 (um ponto), 
no formato do item 5.5.3 - a  

34  

 
TOTAL DE PONTOS 

 

 

   
OBS: É OBRIGATÓRIO O CANDIDATO TRAÇAR TODOS OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS  
 
 
Declaro sob as penas da lei que as informações acima prestadas condizem com os documentos que serão comprovados na 
chamada. 
 
Declaro que conheço as exigências estabelecidas no Edital nº 08/2016, estando de acordo com o mesmo. 
 

 
Marataízes – ES, _____ de ___________________________ de 2016. 

 
 

__________________________________________________ 
ASSINATURA LEGÍVEL DO CANDIDATO 
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ANEXO VI 
 
 
 

FOLHA PARA RECURSO 
 

 
PARA SEMED:                A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 
Nº DE PROTOCOLO: __________/2016 
 

 
TELEFONE (S):  ______________________________________ 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO: 
 
 
CARGO/FUNÇÃO PLEITEADA: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 
 
 

Marataízes – ES, ____ de ______________ de 2016. 
 
 
 

 
___________________________________ 

Assinatura legível do Candidato 
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ANEXO VII 
 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE ACORDO COM O  REGIMENTO COMUM DAS  ESCOLAS  DA  REDE  MUNICIPAL  
DE MARATAÍZES 
 

CARGO: MERENDEIRA/COZINHEIRA 
 

Art. 93- São atribuições das merendeiras: 
I- responsabilizar-se pelo recebimento, conservação, economia, organização e higiene dos alimentos e materiais que lhes 
forem confiados; 
II -planejar com a pessoa responsável, o cardápio, estabelecendo as quantidades de alimentos de acordo com o número de 
refeições a serem servidas conforme orientação; 
III - zelar pela higiene e conservação dos alimentos a serem utilizados no preparo da merenda; 
IV -controlar a saída dos gêneros alimentícios utilizados no preparo da merenda para sua reposição, informando à direção 
e/ou coordenador quando da necessidade de reposição de estoque e alimentos; 
V -servir a merenda aos alunos no turno em que trabalha; 
VI -acatar sugestões para mudança do cardápio quando necessário; 
VII -zelar pela higiene pessoal e materiais durante o preparo da merenda; 
VIII -receber ou recolher a louça e talheres após as refeições, providenciando a limpeza e deixando-os em condições de uso 
imediato; 
IX -tomar providência necessária para que o serviço sob sua responsabilidade se processe dentro das normas e cuidados 
exigidos. 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS 
 

Art. 96- São atribuições do pessoal responsável pelos serviços gerais: 
I- limpar todas as dependências e área externa da escola; 
II- varrer, raspar, encerar assoalhos, lavrar ladrilhos, azulejos, pisos e vidraças; 
III- remover lixos e detritos, depositando-os em lugares apropriados ou incinerando-os; 
IV- manter a higiene e conservação das instalações sanitárias, provendo-as do material necessário; 
V- preparar e servir café; 
VI- remover e arrumar móveis, máquinas e materiais; 
VII- executar mandados internos e externos; 
VIII- executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas. 
 

CARGO: MONITOR ESCOLAR 
 

Art. 94- O Monitor Escolar auxilia os professores no monitoramento das crianças nas creches e demais unidades escolares, 
com intuito de assegurar o bem-estar e o desenvolvimento das mesmas. São atribuições do monitore: 
I -participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; 
II- manter-se integrado(a) com o ( a) professor e as crianças; 
III- participar das reuniões pedagógicas e de grupos de estudos, na Unidade Educativa sempre que convocado; 
IV- seguir a orientação da direção Unidade Educativa, bem como do setor pedagógico; 
V- orientar para que a criança adquira hábitos de higiene; 
VI- auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata, e outros); 
VII- promover ambiente de respeito mútuo e cooperação, entre as crianças e demais profissionais da Unidade Educativa, 
proporcionando o cuidado e educação; 
VIII- atender as crianças respeitando a fase em que estão vivendo; 
IX- interessar-se e entender a proposta da Educação Infantil, da Rede Municipal de Marataízes; 
X- participar das formações propostas pelo Setor de Educação Infantil; 
XI- auxiliar na adaptação das novas crianças; 
XII- comunicar a seu superior, anormalidades no processo de trabalho; 
XIII- zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
XIV- participar ativamente, no processo de adaptação das crianças e atendendo as suas necessidades; 
XV- participar do processo de integração da unidade educativa, família e comunidade; 
XVI- desenvolver hábitos de higiene, junto à criança; 
XVII- atender as necessidades de Higiene e Segurança do trabalho; 
XVIII- conhecer o processo de desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado, através de leituras, encontros 
pedagógicos, formação continuada em serviço, seminários e outros eventos; 
XIX- comunicar ao professor e ou direção situações que requeiram atenção especial; 
XX- realizar outras atividades correlatas. 
 

CARGO: INSPETOR DE DISCIPLINA 
 

Art.95- O Inspetor de Disciplina têm como atribuições a execução dos serviços e procedimentos de cunho fiscalizador nos 
estabelecimentos de ensino com intuito de auxiliar o Diretor nas ações de monitoramento e organização nos espaços 
escolares. Atribuições detalhadas: 
I- acompanhar o aluno nos horários de entrada, saída, recreio e em outros períodos que se fizerem necessários; 
II- comunicar à direção da unidade escolar acidentes ocorridos com os alunos, doenças eventuais ou qualquer ocorrência;  
III- auxiliar a equipe docente em todas as atividades escolares;  
IV- organizar os alunos por turma encaminhando-os para a sala de aula e demais dependências da unidade escolar;  
V - acompanhar os alunos durante a realização de atividades extraclasse;  
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VI- a orientação básica aos alunos para a preservação de sua segurança, seu conforto e tranquilidade nos ambientes 
externos, as salas de aula e nos momentos em que estes estiverem sem professores;  
VII- auxiliar os professores em ocasiões que exijam o apoio necessário, junto aos alunos em atividades extraclasse e 
intervalos de aula;  
VIII- orientar os alunos em suas atitudes, posturas e hábitos no sentido de que eles possam perceber suas conquistas e suas 
responsabilidades;  
IX- zelar pela disciplina do corpo discente e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar.  
 

CARGO: PROFESSOR 
 

Art. 61- São atribuições e competências do corpo docente: 
I- participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da escola, contribuindo para reflexão coletiva 
sobre a prática de seu grupo e integrando-se ao esforço recíproco de formação continuada; 
II- elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola, visando atender as necessidades dos 
alunos; 
III- coordenar o processo ensino-aprendizagem dos alunos; 
IV- cumprir na escola o planejamento presencial conforme estipulado pela coordenação pedagógica ou direção. 
V– participar de reuniões pedagógicas e administrativas, participar de cursos, eventos e de outras atividades que concorram 
para seu aperfeiçoamento profissional, ter ciência dos avisos, palestras, concursos e outras atividades de interesse da 
classe e que tenha chegado ao conhecimento da direção;  
VI – manter na Unidade Escolar os Diários de Classe e demais registros necessários ao acompanhamento do desempenho 
da vida escolar dos alunos sempre atualizados. 
VII – Manter os Diários  de Classe e outros documentos pertinentes na unidade escolar, devidamente atualizados, 
registrando diariamente as ações pedagógicas, objetivando a avaliação contínua, entregando os mesmos nas datas 
determinadas pelo Pedagogo ou na  escola pluridocente/unidocente pelo Setor Pedagógico da Secretaria Municipal de 
Educação, estando a não entrega dos mesmos nas datas marcadas pelo setor sujeitos a medidas administrativas. 
VIII – planejar, executar, avaliar e registrar as ações dos processos educativos, em perspectiva coletiva e integrada, a partir 
da orientação e diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e dos projetos específicos/especiais das Unidades Escolares. 
IX – acompanhar o desenvolvimento de cada aluno, proporcionando meios para o seu melhor desenvolvimento e 
crescimento na aprendizagem. 
X- planejar e executar estudos contínuos e paralelos de recuperação, garantindo novas oportunidades de aprendizagem. 
XI- identificar casos de dificuldades de aprendizagem dos alunos, adotando medidas para superação das mesmas. 
XII-comunicar aos órgãos competentes quanto à frequência dos educandos, para a adoção das medidas cabíveis. 
XIII- participar de momentos promovidos pela Unidade Escolar junto aos alunos e/ou pais, com objetivos de discutir: - as 
propostas de trabalho da Unidade Escolar; o desenvolvimento do processo educativo; as formas de acompanhamento da 
vida escolar dos educandos; as formas e procedimentos adotados no processo de avaliação dos educandos. 
XIV– participar de reuniões e outros eventos promovidos pela Unidade Escolar. 
XV-comprometer-se com o sucesso de sua atuação profissional na escola, garantindo a todos os alunos o direito à 
aprendizagem. 
XVI promover saudável interação na sala de aula, estimulando o desenvolvimento de auto-imagem positiva, de auto 
confiança, autonomia e respeito entre os alunos. 
XVII- propor, executar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento educacional dos alunos, proporcionando-lhes oportunidade 
para seu melhor aproveitamento na aprendizagem. 
XVIII buscar, em perspectiva da formação profissional continuada, o aprimoramento do seu desempenho, através de 
participação em grupos de estudos, cursos, eventos e programas educacionais. 
XIX – executar e cumprir a carga horária estabelecida pela escola dentro do calendário letivo aprovado para realização das 
aulas e outras atividades. 
XX – participar de todas as atividades da Secretaria de Educação sempre que solicitado, principalmente as previstas no 
Calendário Escolar, estando as faltas às mesmas, sujeitas a medidas de ordem administrativa pelo órgão competente a que 
pertence. 
XXI -estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de baixo rendimento, de        
tal forma que sejam garantidas novas oportunidades de aprendizagem; 
XXII -cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além de participar, integralmente, dos períodos 
dedicados ao planejamento,  avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
XXIII - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade e outras definidas pela escola; 
XXIV - colaborar com a direção da escola no sentido de zelar pelo seu equipamento e material; 
XXV - Participar das Reuniões de Avaliação do Aproveitamento Escolar (Conselho de Classe): 
a) Apresentando registros detalhados referentes às ações pedagógicas, seu desenvolvimento e influência na vida escolar 
dos educandos. 
b) Analisando individual e coletivamente as causas do não aproveitamento satisfatório do aluno e propondo medidas para 
superação das dificuldades apresentadas. 
c) Encaminhar a Secretaria da Escola os resultados das avaliações, trimestrais e finais e os dados de apuração de 
assiduidade, referentes aos alunos de sua classe. 
d) Comunicar a Direção ou a Equipe Técnica em caso de suspeita ou constatação  de doenças infecto-contagiosas. 
e) Participar das Reuniões Pedagógicas, Dias de Estudos, e principalmente as previstas no Calendário Escolar, e de toda a 
vez que Secretaria Municipal de Educação o convocar. 
f) Buscar ampliação  e atualização de conhecimento visando o aprimoramento do seu desempenho profissional. 
XXVI - ministrar suas aulas de acordo com os horários estabelecidos, registrando no diário de classe a matéria lecionada, a 
freqüência e pontuação dos alunos; 
XXVII - corrigir, com o devido cuidado, e dentro dos prazos estabelecidos, as avaliações e trabalhos escolares; 
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XXVIII - ter um comportamento ético, buscando sua própria competência profissional para ter atuação efetiva em benefício 
do aluno; 
XXIX-participar da elaboração, execução e avaliação da escola; 
XXX-respeito à sua pessoa e ao seu trabalho; 
XXXI-requisitar o material didático que julgar necessário às aulas e atividades, dentro das possibilidades da escola; 
XXXII-utilizar as dependências e instalações da escola, necessárias ao exercício das funções; 
XXXIII-opinar sobre os programas e sua execução, planos de curso, técnicas e métodos utilizados, adoção de livros 
didáticos, propondo a direção medidas de aprimoramento de ensino, avaliação e disciplina; 
XXXIV-propor à direção/equipe técnica, medidas que objetivem o aprimoramento de métodos de ensino e instrumentos de 
avaliação; 
XXXV-propor soluções, objetivando o aprimoramento do processo de ensino e de aprendizagem; 
XXXVI- participar das decisões sobre a política de atendimentos educacionais da escola; 
XXXVII - comportar-se com objetividade profissional, definindo alvo a atingir e buscando os meios mais adequados e 
eficazes; 
XXXVIII - desenvolver a força da empatia, colocando-se do ponto de vista do aluno, tentando entender sua maneira própria 
de perceber as situações e interagir com o conhecimento; 
XXXIX - mostrar-se elemento efetivo de mediação do processo de aprendizagem, acreditando no potencial do aluno para 
obter sucesso e realizando positivamente a construção de sua auto-estima. 
XXXX-     zelar pelo patrimônio público e recursos didáticos pedagógicos  
XXXXI-  outras atividades correlatas 
 

DO PEDAGOGO 
 

Art. 55- O serviço do  Pedagogo das escolas da Rede Municipal de Ensino é  exercido  por   portadores de curso de 
licenciatura de graduação plena em pedagogia, com especialização em: orientação, supervisão, administração ou gestão 
escolar, ou em nível de pós-graduação em conformidade com o art. 64 da LDB 
 
Art. 56- São atribuições e competências do Pedagogo: 
I- coordenar o processo de elaboração, execução e avaliação da Proposta Pedagógica da escola; 
II- propor a direção da escola, a estrutura e as normas de funcionamento do serviço do Pedagogo; 
III- planejar, coordenar e avaliar as atividades curriculares da escola, acompanhando-as através de relatórios; reuniões e 
visitas às salas de aula; 
IV- promover o aperfeiçoamento técnico cultural do corpo docente através de palestras, dias de estudo e distribuição de 
boletins informativos; 
V- elaborar junto com o diretor, composição de turmas, distribuição de carga horária, organização do conselho de classe, 
programação anual do ensino; 
VI- elaborar o  horário escolar; 
VII- assessorar os professores na aplicação adequada do processo de avaliação e recuperação de alunos; 
VIII- acompanhar e avaliar os projetos da escola, relacionados com o processo ensino-aprendizagem; 
IX- diagnosticar junto aos professores, as dificuldades dos alunos na aprendizagem, promovendo um direcionamento da 
ação docente para superação do problema, como também acompanhar a frequência dos alunos; 
X- fazer o acompanhamento do planejamento presencial junto ao professor;  
XI- organizar atividades que promovam integração escola/família/comunidade; 
XII- promover reuniões/sessões de estudo com o corpo docente que contribuem para seu aperfeiçoamento técnico e cultural; 
XIII- conhecer as normas e regulamento do sistema educacional; 
XIV- analisar e avaliar a documentação escolar recebida (histórico escolar) por meio de transferência e emitir parecer a 
respeito quanto ao aproveitamento de estudos, adequação, complementação curricular e reclassificação de alunos indicando 
os procedimentos a serem adotados; 
XV- coordenar as reuniões do Conselho de Classe, sobre questões voltadas a aprendizagem, levantamento de dados, 
pesquisas relativas a desempenho e dificuldades dos alunos propondo estratégias e/ou metodologias necessárias; 
XVI- orientar todos os profissionais comprometidos com o processo educativo, quanto às ações decorrentes da execução 
do Proposta Pedagógica; 
XVII- garantir a unidade do processo ensino-aprendizagem e a eficácia de sua execução por meio de planejamento, 
orientação, acompanhamento e avaliação do mesmo; 
XVIII- assessorar os professores na escolha e utilização de procedimentos e recursos didáticos adequados para atingir os 
objetivos educacionais; 
XIX- analisar o processo ensino-aprendizagem, sugerindo estratégias favoráveis ao seu aperfeiçoamento; 
XX- atender aos professores, em sala de aula, para orientações pertinentes; 
XXI-    vistoriar e orientar o registro dos diários de classe; 
XXII- realizar e participar dos planejamentos semanais; 
XXIII- orientar e acompanhar as atividades de estagiários do Ensino Superior, integrando seus trabalhos aos dos docentes 
e de outros profissionais da escola; 
XXIV- organizar o quadro curricular especificando os conteúdos curriculares e as respectivas cargas horárias; 
XXV- avaliar o trabalho técnico pedagógico, periodicamente, com vista a reorientação de sua dinâmica; 
XXVI- acompanhar a execução dos planejamentos, dos instrumentos de avaliação, de recuperação paralela e finais 
XXVII- participar juntamente com o corpo docente, da seleção de livros didáticos a serem adotados. 
XXVIII- orientar a secretaria da escola quanto a observância das normas curriculares nos registros escolares; 
XXIX- organizar e manter os grupos de estudo permanente na escola. 
XXX- outras atribuições que lhe forem conferidas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 

 

DECISÃO Nº 289/2016 
INTERESSADA: Angelina Peterle Togneri 
ASSUNTO: Requer Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Coleta de Lixo e de Limpeza 
Pública para o ano de 2016 da inscrição imobiliária 01.01.592.0160.001. 

Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 
2443/2016 ------- 19/10/2016 

DECISÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 2443/2016, em que ANGELINA PETERLE TOGNERI Requer a Isenção do 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Limpeza Pública e de Coleta de Lixo para o ano de 2016.  
RESOLVE esta Junta de Impugnação Fiscal – JIF, DEFERIR a isenção solicitada, na forma do voto da Relatora. 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

INTIMAÇÃO 
Na forma da Legislação Tributária Municipal vigente, remeta-se o presente processo ao Cadastro Imobiliário da Secretaria 
Municipal de Finanças para as devidas anotações. 

 
 

_____________________________ 
Helen Porto da Silva 

Relatora 
 

 
 

_________________________ 
Alexandre Ribeiro da Silva 

Membro 

 
 

__________________________________ 
Douglas Marchiori Rodrigues 

Presidente 

DECISÕES
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