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Resolução SEMEC Nº 006/2019

SECRETARIAS

EDUCAÇÃO E
CULTURA
EDITAL Nº 007/2019
CONVOCAÇÃO PARA PROVA
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA de Igaratá/SP, neste ato representado pelo seu presidente, CONVOCA os candidatos inscritos para eleição do Conselho Tutelar do Município
de Igaratá, a realizar-se no dia 10 de outubro de 2019 das 8:00 horas às 11:30
horas, na EMEIF “Irmã Paula Guimarães Nunes”, sito à Rua José de Souza
Palau, s/nº em Igaratá-SP de acordo com a Resolução nº 001/2019.
DA PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS
Participarão da prova de aferição de conhecimentos apenas os candidatos cujas inscrições foram homologadas.
I. Os candidatos deverão chegar ao local da prova com a antecedência de no mínimo 30 (trinta) minutos, munidos de caneta esferográfica azul
ou preta e documento de identidade original com foto;
II. O portão será fechado as 08h00min, horário de Brasília;
inicio;

III. O candidato só poderá entregar a prova uma hora depois o seu
IV. Os três últimos candidatos só poderão sair juntos;

V. Será considerada nula a prova do candidato que se retirar do
recinto, durante sua realização sem a autorização da Comissão Organizadora;
VI. O candidato que não comparecer ao local da prova para a sua
realização será considerado automaticamente excluído do processo de escolha;
Igaratá, 01 de Novembro de 2019
Mauro Siqueira Teixeira
Presidente do CMDCA de Igaratá
______________________________________________________________

“Dispõe sobre o processo seletivo de credenciamento de profissionais do Quadro do Magistério, para atuação nas escolas municipais do Programa Ensino Integral, e dá providências correlatas”.
O Prefeito Municipal de Igaratá, considerando a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos que assegurem eficácia, legitimidade e transparência ao processo seletivo de credenciamento de profissionais
para atuação nas escolas municipais do Programa Ensino Integral, Resolve:
Artigo 1º - O processo seletivo de credenciamento de profissionais
do Quadro do Magistério da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para
atuação na escola municipal do Programa Ensino Integral, será realizado de
acordo com a natureza e as peculiaridades das funções a serem exercidas,
sob a estrutura e modelo diferenciados dessas escolas e na conformidade do
que dispõe a presente resolução.
Artigo 2º - Poderão participar do processo seletivo de credenciamento, de que trata esta resolução, os integrantes do Quadro do Magistério
que atendam os seguintes requisitos:
I - com relação à situação funcional:
a) sejam titulares de cargo de Diretor de Escola ou se encontrem
designados nessa situação; ou
b) sejam docentes titulares de cargo ou ocupantes de função-atividade que:
		
b.1 - para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental: seja
Professor Educação Básica I, portador de diploma, devidamente registrado,
de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério das Séries
Iniciais do Ensino Fundamental, ou de diploma, devidamente registrado, de
Curso Normal Superior, com habilitação em Magistério das Séries Iniciais do
Ensino Fundamental, ou de licenciatura plena em Pedagogia obtida mediante
Programa Especial de Formação Pedagógica Superior, qualquer que seja a
nomenclatura do curso, com habilitação em Magistério das Séries Iniciais do
Ensino Fundamental, ou ainda ser portador de diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em componente curricular específico, para atuar
como docente especialista;
		
b.2 - para os Anos Finais do Ensino Fundamental: seja
Professor Educação Básica I ou Professor Educação Básica II, portador de
diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena;
II - estejam em efetivo exercício do seu cargo ou função atividade
ou da designação em que se encontrem;
III - venham a aderir voluntariamente ao Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI em uma das escolas do Programa.

Criado através da Lei no 1.883 de 06 de abril de 2017
Expediente
Publicação Digital de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Igaratá
Prefeito Municipal: Dr. Celso Fortes Palau
Secretária: Jucimara Ribeiro Brito
Assessoria de Imprensa
Jornalista Responsável: Roberto Drumond Mello Silva – MTb 051 - DRT 31697/70 (MG)
Diagramação: Leonardo Orsi Quarties

ANO 03 - EDIÇÃO 306
PÁGINA 02
01 DE NOVEMBRO DE 2019
§ 1º - Poderão também participar do processo seletivo de credenciamento, nos termos deste artigo, docentes que se encontrem em situação de
readaptação, neste caso apenas para atuação em Salas/Ambientes de Leitura
das Escolas do Programa, observadas as disposições da legislação pertinente.
Artigo 3º - O docente, observados os requisitos de que trata o artigo 2º desta resolução, poderá se inscrever no Programa Ensino Integral para
exercer funções gestoras, desde que comprove:
I - para Diretor de Escola: ser titular de cargo efetivo, portador de
diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia e/ou diploma de Mestrado ou de Doutorado, na área de Educação/Gestão Escolar;
II - para Vice-Diretor de Escola: ser portador de diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia e/ou diploma de Mestrado ou de Doutorado, na área de Educação/ Gestão Escolar;

estabelece o disposto no item 1 do § 2º do artigo 5º desta resolução.
§ 5º - Caso não se comprove algum dado ou informação prestada,
o candidato não será credenciado para atuar no Programa Ensino Integral.
§ 6º - O chamamento para as entrevistas dos candidatos poderá
ocorrer logo após a primeira semana do período de inscrições e, considerando
a pontuação dos profissionais até então inscritos e pré-classificados, poderá
ser suspenso ou até encerrado, caso se verifique o perfazimento do número
de candidatos avaliados, definido nos termos do disposto no § 2º deste artigo.
§ 7º - A critério da administração e havendo necessidade de completar a composição do cadastro-reserva, os demais candidatos inscritos e
ainda não avaliados deverão, ao longo do 1º semestre do ano subsequente
ao da inscrição, passar pela entrevista do processo seletivo, mediante prévio
agendamento.

III - para Professor Coordenador Geral: ser portador de diploma,
devidamente registrado, de licenciatura plena.

Artigo 5º - O processo seletivo de credenciamento de integrantes
do Quadro do Magistério, de que trata esta resolução, será classificatório e
deverá considerar:

Parágrafo único - Para a designação no posto de trabalho de Vice-Diretor de Escola e/ou de Professor Coordenador, a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura poderá indicar docentes que se encontrem entre os três
primeiros classificados para o exercício das funções de gestor escolar.

I - o comprometimento do profissional, referente à atuação no magistério da Rede Municipal de Ensino, avaliado pela análise de sua frequência
ao trabalho, no último ano letivo, contado retroativamente à data-base do processo;

Artigo 4º - O processo seletivo de credenciamento dos integrantes
do Quadro do Magistério, de que trata esta resolução, terá as seguintes etapas:

II - o perfil do profissional, para atuação no modelo pedagógico e
de gestão desenvolvido nas escolas municipais do Programa Ensino Integral,
definido mediante avaliação por competências, a ser realizada em entrevista.

I - Inscrição: em que o candidato deverá preencher informações
profissionais, sendo de sua inteira responsabilidade as implicações de tudo o
quanto declarar e/ou registrar;

§ 1º - A data-base, a que se refere o inciso I deste artigo, será sempre o último dia útil do mês imediatamente anterior ao da abertura do período
de inscrições para o processo seletivo.

II - Entrevista: para avaliação dos candidatos inscritos, até atingir
número suficiente para preenchimento das vagas existentes e composição de
um cadastro-reserva.

§ 2º - Na apuração da frequência do candidato, para pontuação da
assiduidade, será descontada toda e qualquer ausência, exceto as referentes
a férias, licença à gestante, licença-paternidade, licença-adoção, e às convocações de órgãos centrais ou subsetoriais da pasta para ações formativas.

§ 1º - As inscrições, bem como as entrevistas para avaliação dos
candidatos, deverão ocorrer, preferencialmente, no 1º semestre de realização
do processo seletivo.
§ 2º - No cálculo do número de candidatos inscritos e avaliados,
necessário para o preenchimento das vagas e para composição do cadastro-reserva, a que se refere o inciso II deste artigo.
§ 3º - O candidato inscrito será pré-classificado, com base nas respostas ao questionário da inscrição, e depois chamado para a realização da
entrevista, na conformidade do disposto no § 2º deste artigo.
§ 4º - No momento da entrevista, o candidato deverá apresentar documentos que comprovem suas informações e os dados registrados na ficha
de inscrição, bem como o atestado de sua frequência ao trabalho, expedido
pela escola de origem, para cômputo da pontuação de assiduidade, conforme

§ 3º - Na análise da compatibilidade do perfil será utilizada a avaliação por competências, definidas relativamente às premissas do Programa
Ensino Integral, sendo que, para cada competência, de 1,0 (um) a 4,0 (quatro)
pontos, de acordo com os resultados da avaliação do candidato, na seguinte
conformidade:

pontos;
pontos.

1 - o candidato não apresenta a competência: 1,0 (um) ponto;
2 - o candidato apresenta parcialmente a competência: 2,0 (dois)
3 - o candidato apresenta a competência: 3,0 (três) pontos;
4 - o candidato supera as expectativas na competência: 4,0 (quatro)

§ 5º - O integrante do Quadro do Magistério será classificado com
base em sua pontuação final, resultante do somatório das pontuações que
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obtiver nas avaliações previstas nos itens I e II deste artigo.
§ 6º - A classificação dos candidatos dar-se-á por ordem decrescente das respectivas pontuações.
§ 7º - Em caso de empate na classificação dos candidatos, o desempate dar-se-á na seguinte ordem de prioridade:
1 - pela maior pontuação obtida na avaliação do perfil, a que se
refere o inciso II deste artigo;
2 - pela menor quantidade de premissas com pontuação mínima
(1,0 ponto) na avaliação do perfil, a que se refere o inciso II deste artigo;
3 - pela maior pontuação obtida na classificação do processo anual
de atribuição de classes e aulas, em nível de Secretaria Municipal de Educação e Cultura, quando se tratar de seleção de docentes.
Artigo 6º - Atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 2º desta
resolução, os integrantes do Quadro do Magistério que se encontrem em efetivo exercício na unidade escolar que aderir ao Programa Ensino Integral terão,
na indicação para atuar pelo Programa na própria escola, prioridade sobre
candidatos de outras unidades escolares.
§ 1º - A prioridade, a que se refere o caput deste artigo, será conferida, aos servidores que se encontrem em efetivo exercício na unidade escolar
no momento da adesão formal da escola ao Programa Ensino Integral.
§ 2º - Para assegurar a manutenção da prioridade que lhe foi conferida, nos termos do § 1º deste artigo, até o momento de sua designação para
atuação no Programa, o servidor não poderá se afastar de sua unidade escolar
para ter exercício em unidade/órgão diverso.
§ 3º - Os servidores da unidade escolar indicados com prioridade
deverão participar de todas as fases do processo seletivo de credenciamento
e serão classificados em faixa de classificação prevalecente à dos candidatos
de outras unidades escolares.
§ 4º - A prioridade, de que trata este artigo, restringe-se, no caso de
docentes, à indicação para atuar, no Programa Ensino Integral, como professor, não se aplicando essa prioridade na indicação para exercício de funções
gestoras, exceto quando o docente, no momento da adesão formal de sua
unidade escolar, se encontrar designado como Diretor de Escola.
§ 5º - Se o número de servidores indicados com prioridade para
atuar na própria escola for superior ao número de vagas do módulo específico,
far-se-á, dentre eles, a seleção dos mais bem classificados no processo de
credenciamento.
§ 6º - Caso não seja selecionado nas situações previstas nos parágrafos anteriores, o profissional será classificado no cadastro-reserva, a que
se refere o inciso II do artigo 4º desta resolução, ficando-lhe mantida a prioridade prevista no caput deste artigo, relativamente a uma nova seleção de
candidatos que possa vir a ocorrer em sua antiga unidade escolar, desde que
não tenha declinado de vaga similar em momento anterior.

Artigo 7º - No ocasional surgimento de vagas de Professor Coordenador Geral, de Vice-Diretor de Escola ou de Diretor de Escola em unidade
escolar já participante do Programa Ensino Integral, poderão ser considerados
os docentes que atuam em Regime de Dedicação Plena e Integral na própria
unidade escolar, antes de se utilizar a relação dos profissionais classificados
no processo de credenciamento, desde que os docentes selecionados atendam os requisitos de que trata o artigo 3º desta resolução e apresentem o perfil
exigido para o exercício da correspondente designação.
Artigo 8º - O processo seletivo de credenciamento deverá ser realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com divulgação por
meio de edital, a ser publicado no Diário Oficial do Munícipio e afixado em
todas as escolas de sua circunscrição.
Parágrafo único - Deverão constar do edital:
1 - os requisitos para inscrição;
2 - as etapas e o cronograma do processo;
3 - a relação das unidades escolares do Programa Ensino Integral.
Artigo 9° - O Secretário Municipal de Educação e Cultura deverá
indicar, em sua circunscrição, os profissionais que atuarão na avaliação dos
candidatos.
§ 1º - Cada banca de avaliação que irá realizar as entrevistas deverá ser composta por 2 (dois) profissionais devidamente capacitados em orientação técnica específica para este fim.
§ 2º - Caberá ao Secretário Municipal de Educação e Cultura a
publicação, no Diário Oficial do Município, dos resultados do processo seletivo
de credenciamento.
Artigo 10° - Cada processo seletivo de credenciamento terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação dos resultados
correspondentes.
§ 1º - A abertura de inscrições para realização de novo processo,
no decorrer do mesmo ano letivo, somente poderá ocorrer quando o número
de candidatos credenciados, em reserva, for insuficiente para o preenchimento
das vagas existentes.
§ 2º - A validade de um processo seletivo, bem como de sua classificação, será automaticamente cessada com a publicação da classificação de
um novo processo, independentemente de haver ou não transcorrido o prazo
de 12 (doze) meses.
§ 3º - Esgotadas as possibilidades de preenchimento das vagas por
profissionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e não havendo,
por qualquer motivo, condições para abertura de novo processo, poderão ser
considerados os profissionais classificados no processo seletivo.
Artigo 11° - Aos professores que atuarem nas escolas municipais
do Programa Ensino Integral aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da
legislação que regulamenta o processo anual de atribuição de classes e aulas.
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Artigo 12° - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderão
baixar instruções que se façam necessárias ao correto cumprimento do disposto na presente resolução.
Parágrafo único - Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ouvidas, no que couber, as coordenadorias a que se refere o caput deste artigo.
ção.

Artigo 13° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaIgaratá, 01 de Novembro de 2019
Mauro Siqueira Teixeira
Secretário de Educação e Cultura
Anexo I
Tabela para pontuação de assiduidade

Pontos				
Nº de ausências por período
5,0				0 a 9
4,5				10 a 21
4,0				22 a 33
3,5				34 a 45
3,0				46 a 57
2,5				58 a 69
2,0				70 a 81
1,5				82 a 93
1,0				94 a 105
0,5				106 a 117
0,0				Acima de 117
Anexo II
Quantidade de docentes atendidos
Nº professores na escola
Nº de docentes para atendimento
Até 10				2
De 11 a 15				
3
De 16 a 20			
4
De 21 a 25			
5
De 26 a 30			
6
De 31 a 35			
7
Acima de 35			
8
______________________________________________________________

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DECRETOS
DECRETO Nº 040, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019
“Dispõe sobre o Programa de Ensino Integral, que instituiu o Regime de dedicação plena e integral – RDPI aos integrantes do Quadro do Magistério em exercício nas escolas municipais de ensino fundamental de período
integral, e dá providências correlatas”
O PREFEITO MUNICIPAL DE IGARATÁ, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o Programa Educação – Compromisso de são
Paulo, cujas ações preveem a melhoria da qualidade do ensino nas escolas
paulistas;
CONSIDERANDO a necessidade de implementar as ações programadas, observadas as especificidades e peculiaridades das unidades escolares que integram o ensino municipal; e
CONSIDERANDO a importância do ensino integral para o desenvolvimento da educação do indivíduo, na totalidade de seus aspectos,
DECRETA:
Artigo 1º - O Programa Ensino Integral destinado a alunos do Ensino Fundamental, tem por objetivo propiciar a formação de indivíduos autônomos, solidários e produtivos, com conhecimentos, valores e competências
dirigidas ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e seu preparo para
o exercício da cidadania, mediante conteúdo pedagógico, método didático e
gestão curricular e administrativa próprios, e será implementado de acordo
com o disposto neste decreto.
Artigo 2º - As escolas participantes do Programa Ensino Integral,
com estrutura, organização e funcionamento peculiares contarão, em sua execução, com quadro de pessoal próprio, independente do módulo de pessoal
em vigor para as escolas municipais, conforme estabelecido neste artigo.
§ 1- A carga de trabalho horária dos integrantes do Quadro do Magistério, em exercício nas escolas municipais do Programa Ensino Integral,
será de 40 (quarenta) horas semanais em atividades multidisciplinares ou de
gestão especializada.
§ 2 - O exercício de docência compreenderá obrigatoriamente as
disciplinas da base nacional comum, da parte diversificada e das atividades
complementares, sendo que a totalidade das atividades de trabalho pedagógico coletivo e individual deverá ser cumprida no âmbito da escola.
§ 3 - A composição do quadro de pessoal das escolas, com integrantes do Quadro do Magistério, mediante designação, consistirá de:
1.
Diretor de Escola;
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na.

2.
3.
4.

Vice-Diretor de Escola;
Professor Coordenador;
Professores portadores de diploma de licenciatura ple-

§ 4 - O Professor Coordenador, a que se refere o item 3 do § 3 deste
artigo, atuará como Professor Coordenador Geral.
§ 5 - O módulo de professores que atuam em Regime de Dedicação
Plena e Integral será fixado anualmente, de acordo com a demanda escolar,
por ato da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

a)
Sejam titulares de cargo de Diretor de Escola ou se encontrem designados nessa situação:
b)
sejam titulares de cargo ou ocupantes de função-atividade de Professor de Educação Básica I e II portadores de diploma de licenciatura plena, inclusive os que se encontrem em situação de readaptação;
II – estejam em efetivo exercício do seu cargo ou função atividade
ou da função em que se encontrem designados;
III – possuam experiência mínima de 03 (três) anos de exercício no
magistério público estadual;

§ 6 - O integrante do Quadro do Magistério designado será avaliado
periodicamente, de acordo com critérios e procedimentos definidos em regulamento especifico e com o estabelecido no artigo 5º deste decreto.

IV - venham a aderir voluntariamente ao Regime de Dedicação Plena e Integral
- RDPI.

§ 7 - A cessação da designação do integrante do quadro do Magistério poderá ocorrer a qualquer tempo, caso não corresponda às expectativas
de atuação no programa.

Parágrafo único - A critério da Administração, caso o número de
candidatos aprovados no processo seletivo da unidade escolar seja inferior
ao preenchimento das designações, poderão ser designados candidatos de
outras unidades escolares da mesma Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

§ 8 - Na hipótese do § 7 deste artigo, previamente ao ato de cessação da designação, será assegurada ao integrante do quadro do Magistério
a faculdade de exercer o direito de defesa, no prazo de 3 (três) dias úteis,
subsequentes à sua notificação, devendo o procedimento ser concluído dentro
de 5 (cinco) dias, contados da data do protocolo das razões de defesa ou do
decurso do prazo para apresenta-las.
§ 9 – Nas ausências e impedimentos legais dos docentes que
atuam no programa não haverá substituição mediante nova designação, exceto de docente que se encontre em licença gestante ou em licença adoção.
Artigo 3º - Os processos seletivos dos integrantes do Quadro do
Magistério, para atuação no Programa Ensino Integral, serão realizados no
âmbito da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, ficando impedidos de participar do processo
os interessados que, nos últimos 03 (três) anos:
ilícito;

I - tenham sofrido penalidades administrativas, por qualquer tipo de

II - tenham desistido de designação anterior, ou cessada essa designação, por qualquer motivo, exceto pela reassunção do integrante do Quadro do Magistério substituído.
Parágrafo único - O disposto no inciso II deste artigo refere-se, exclusivamente, à desistência e à cessação de designação nos termos desse
Programa e não se
Aplica às alterações de designação ocorridas na mesma unidade escolar, a
critério da Administração.
Artigo 4º - Poderão participar dos processos seletivos de que trata
o artigo 3º deste decreto os servidores que apresentem as seguintes condições:
I – com relação à situação funcional:

Artigo 5º - A permanência de integrante do Quadro do Magistério
em escolas participantes do Programa Ensino Integral está condicionada ao
cumprimento dos seguintes requisitos:
I - aprovação em avaliações de desempenho, periódicas e específicas, das atribuições desenvolvidas nas escolas;
II - atendimento das condições de adesão ao Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI e da vedação do desempenho de qualquer outra
atividade remunerada, pública ou privada, durante o horário de funcionamento
do programa, aplicando-se, em caso de inobservância, apurada em processo
administrativo, as sanções estabelecidas na legislação em vigor, sem prejuízo
da prévia e imediata cessação do exercício no programa.
Parágrafo único - A avaliação de desempenho de que trata o inciso
I deste artigo, de acordo com os modelos pedagógicos e de gestão específicos, observará a atuação do profissional junto ao Programa Ensino Integral,
o desempenho de suas atividades específicas, bem como a atuação desse
profissional no ambiente de trabalho.
Artigo 7º - A relação das unidades escolares que participarão do
Programa Ensino Integral será publicada por ato do Secretário Municipal de
Educação e Cultura.
Artigo 8º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderá
editar normas complementares à aplicação do disposto neste decreto.
Artigo 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Igaratá, 01 de novembro de 2019
______________________________________________________________
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- SP, 12350-000, no horário das 09h00 às 16h00.

EDITAIS

2.2. No ato da inscrição o candidato deverá nos apresentar os seguintes
documentos: Cópia RG, CPF, Declaração Escolar e Comprovante de Endereço.

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ 02.2019
A Prefeitura Municipal de Igaratá, por intermédio do seu departamento de
Recursos Humanos e do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE divulga abertura
das inscrições para o processo de seleção de estagiários conforme as disposições abaixo:
1 – DAS VAGAS:
1.1. O presente processo de seleção visa o preenchimento das vagas, bem assim a formação de cadastro reserva. As seleções serão para os estudantes dos cursos de:
NÍVEL SUPERIOR - 5 vagas + Cadastro Reserva
Administração de Empresas
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia Mecânica
Fisioterapia
Nutrição
Odontologia
Psicologia
Pedagogia
Gestão de Recursos Humanos
Turismo
NÍVEL MÉDIO - 9 vagas + Cadastro Reserva
1° e 2° ano do Ensino Médio
1.2. O valor da bolsa-auxílio corresponde a:
Superior: R$ 800,00
Médio: R$ 600,00
Auxílio transporte: Será concedido de acordo com o local de estágio.
A celebração do Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio será sob o regime da Federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008.
1.3. Enquanto não vencido o prazo deste edital, os candidatos classificados e
ainda não admitidos poderão ser aproveitados em outras vagas que porventura surgirem.
2 – DAS INSCRIÇÕES:
2.1. As inscrições serão realizadas nos dias úteis, do dia 04 de Novembro a
22 de Novembro de 2019. As inscrições serão recepcionadas pelo Centro de Integração
Empresa - Escola – CIEE e pela Prefeitura Municipal de Igaratá, na Prefeitura Municipal
de Igaratá situada no endereço Av. Benedito Rodrigues de Freitas, 330 - Centro, Igaratá

2.3. Só poderão participar do processo seletivo estudantes dos cursos descritos no item 1.1
2.4. São requisitos para inscrição:
-Idade mínima de 16 anos;
-Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no
artigo 12, da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiro.
-Residir na cidade de Igaratá;
-Estar regularmente matriculado no ano letivo de 2019;
-Não ter realizado estágio por período igual ou superior a 02 (dois) anos neste órgão, consecutivos ou não, a partir da data inicial de vigência da Lei nº 1.880/2017.
2.5. O candidato inscrito como pessoa com deficiência, deverá comunicá-la
especificando em sua ficha de inscrição o tipo de recurso de acessibilidade.
2.5.1. O candidato com deficiência que no momento da inscrição não declarar essa condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
2.5.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, em duas
listas classificatórias, sendo uma geral e a outra apenas com os candidatos deficientes.
2.5.3. Fica estabelecida a reserva de 10% (dez por cento) das vagas do
quadro de reserva de estágio ao candidato com deficiência. Os candidatos com deficiência deverão apresentar no ato da contratação o laudo médico atestando a espécie
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, a validade do Laudo Médico (original ou cópia autenticada) terá que ser expedido no
prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores ao término das inscrições.
2.6. O primeiro candidato com deficiência classificado no processo seletivo
será convocado para ocupar a 1ª (primeira) vaga aberta, enquanto os demais candidatos
com deficiência classificados serão convocados para ocupar a 11ª (décima primeira), a
21ª (vigésima primeira), a 31ª (trigésima primeira) vaga, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, relativamente ao surgimento de novas vagas, durante o
prazo de validade do processo seletivo
2.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da
ordem classificatória.
3 – DA SELEÇÃO:
3.1. A Prova Objetiva será elaborado pelo Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE e constará de 20 (vinte) questões com quatro alternativas cada, versando
sobre Língua Portuguesa 8 questões, Matemática 8 questões e Conhecimentos Gerais 4
questões, de acordo com o nível de escolaridade exigido.
eliminatório.

3.2. A pontuação máxima será de 20 pontos, de caráter classificatório e

Criado através da Lei no 1.883 de 06 de abril de 2017
Expediente
Publicação Digital de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Igaratá
Prefeito Municipal: Dr. Celso Fortes Palau
Secretária: Jucimara Ribeiro Brito
Assessoria de Imprensa:
Jornalista Responsável: Roberto Drumond Mello Silva – MTb 051 - DRT 31697/70 (MG)
Diagramação: Leonardo Orsi Quarties

ANO 03 - EDIÇÃO 306
PÁGINA 07
01 DE NOVEMBRO DE 2019
3.3. A prova objetiva terá duração de 1 hora e será realizada no dia 28 de
Novembro de 2019, às 14 horas horário de Brasília, na escola EMEIF Irmã Paula Guimarães Nunes situada na Rua José de Souza Palau, SN - Jd Rosa Helena - Igaratá-SP.
3.4. Não será classificado o acadêmico que obtiver média inferior a 5,0 (cinco).
3.5. Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos se
guintes critérios:
I – maior idade.
II – semestre mais avançado.
III – maior nota em língua portuguesa.
3.5.1. Os candidatos deverão chegar ao local da realização da prova agendada com antecedência mínima de uma hora. Os portões serão fechados impreterivelmente às 14 horas.
3.5.2. Durante a prova, não será permitido o uso de calculadoras, celulares
ou consultas a obras ou livros de qualquer espécie.
3.5.3. O candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfica de
tinta azul ou preta.
3.5.7. Será obrigatória a apresentação, para ingresso e realização das provas, de documento de identidade oficial e original com foto.
3.5.8. O caderno de Questões e o Gabarito Provisório serão divulgados no
Posto de Atendimento do CIEE, no dia 02/12/2019 às 09 horas.
3.5.9. O prazo para interposição de recurso contra o Gabarito será de 01 dia
útil das 08h00 as 16h00, após a publicação do Caderno de Questões e Gabarito.
3.5.10. Os recursos deverão ser feitos por meio de Requerimento totalmente preenchido, disponível no Posto de atendimento do CIEE e entregue pessoalmente
no CIEE, situado na Rua Quinze de Novembro, 140 - Centro.
3.5.11. O gabarito publicado poderá ser alterado, em função dos recursos
interpostos.
3.6. O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE divulgará a lista de
classificação dia 06/12/2019 às 14 horas, em ordem decrescente de classificação das
médias obtidas, elaboradas pelo CIEE. A classificação ficará disponível na unidade do
CIEE e na Prefeitura de Igaratá para consulta.
4 - DA CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS:
4.1. Os candidatos serão convocados pelo CIEE, de acordo com a ordem de
classificação por curso e disponibilidade de vagas prevista neste edital.
4.2. Para cada vaga de estágio a ser preenchida será realizado o contato
por meio do(s) número(s) telefônico(s) registrado(s) no cadastro de cada candidato. Paralelo à tentativa de contato telefônico, o CIEE enviará e-mail ao candidato informando a
convocação da vaga a ser preenchida.
4.3. Se, no prazo de 48 horas, a contar da tentativa de contato realizada
pelo CIEE, o candidato não manifestar interesse, seu nome será remanejado para o final
da lista de classificação e o candidato com classificação imediatamente posterior será
convocado para o preenchimento da oportunidade.
4.4. Não serão convocados estudantes cujo término de curso for igual ou
inferior a 06 (seis) meses da data da convocação.

5 – DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO AO ESTÁGIO:
5.1. Para ser admitido no estágio da Prefeitura Municipal de Igaratá, o candidato previamente selecionado e convocado, deverá comparecer ao CIEE, munido dos
seguintes documentos:
I – Cópia e original do seu RG e CPF;
II– Declaração de matrícula original e atual da escola e ou comprovante de
pagamento da mensalidade do mês.
IV – A contratação do estagiário será feita mediante a assinatura do Termo
de Compromisso de Estágio, em 4 (quatro) vias, pelo estudante, pela Prefeitura Municipal de Igaratá e pela instituição de ensino, assinadas nesta ordem.
5.2. Após a convocação, o estudante tem o prazo de 48 horas para retirar o
Termo de Compromisso de Estágio, sob pena de perder o direito a vaga.
5.3. Os Termos de Compromisso de Estágio serão elaborados com vigência
de 1 ano, podendo ser prorrogados por mais 1 ano, ficando a critério da Administração e
mediante renovação do contrato com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola).
5.4. O estudante que iniciar o estágio poderá firmar o Termo de Compromisso
de Estágio – TCE com a Prefeitura Municipal de Igaratá e CIEE por, no máximo, dois anos.
5.5. O horário de estágio será estabelecido de acordo com a área em que o
estagiário irá desenvolver o estágio, respeitando a jornada diária e semanal, bem como
as diretrizes da Instituição de Ensino.
6 – DO PRAZO DE VALIDADE:
6.1. O presente edital de seleção terá validade até 31 de dezembro 2020,
contado da data de sua assinatura. Podendo ser prorrogado por igual período.
6.2. O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital.
6.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição ou do Acordo de Cooperação do
estudante, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.
6.4. O CIEE e a Prefeitura de Igaratá não se responsabilizam por eventuais
prejuízos ao estudante decorrentes de:
a) telefone não atualizado;
b) e-mails não respondidos.
6.5. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos
omissos, serão resolvidas através da Administração de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Igaratá.
6.6. Fica eleito o Foro da cidade de Santa Isabel para dirimir quaisquer
dúvidas decorrentes do processo regrado neste Edital.

Igaratá, 23 de Outubro de 2019.
Prefeitura Municipal de Igaratá
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