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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 0001/2009 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais, torna 
público para conhecimento dos interessados o Edital de Seleção nº 001/2009/SME/MT. 
  
1. Das Disposições Preliminares. 
1.1. A contratação de professores temporários, objeto da presente seleção, tem 
fundamento no inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, bem como no inciso VI 
artigo 129 da Constituição Estadual. 
1.2. Os contratos temporários terão como objeto aulas livres e em substituição. 
  
2. Da Entidade Executora da Seleção 
2.1. A seleção para contratação de professores temporários será realizada pela Comissão 
Avaliadora nomeado pelo Prefeito Municipal. 
  
3. Dos Requisitos: 
3.1. Disponibilidade para cumprimento da carga horária de trabalho contratada. 
3.2. Quando da apuração final dos pontos, ocorrer empate entre os candidatos, para efeito 
de desempate, serão observados os seguintes critérios: 

a) Maior Titulação; 
b) Maior idade. 

 
4. Das Inscrições 
4.1 A inscrição implica no conhecimento e na completa aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento, no 
Departamento de Recursos Humanos, na Prefeitura Municipal, bem como no mural da 
mesma. 
4.2 As inscrições serão realizadas de 16/07/09 a 20/07/09 das 08 horas às 11 horas, e das 
13:00 horas às 17:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos, na Prefeitura 
Municipal de Paranaíta, localizado na Av. Alceu Rossi, s/nº, Paranaíta-MT. As Provas 
serão realizadas no dia 21 de Julho de 2009, na Escola Municipal Juscelino K. de Oliveira, 
no horário de 08:00 às 11:00 horas 
4.3. O candidato deverá comparecer no local, dia e hora marcados, munido de cópia da 
documentação pessoal, de escolaridade juntamente com os originais, curso de atualização 
pedagógica e dos documentos previstos neste edital. 
4.4 A contagem de pontos para os professores que pleitearem serem contratados para 
atuarem nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental no ano letivo 
de 2009, dar-se-á na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Instrução 
Normativa nº 001/2009. 
4.5 A Comissão Avaliadora responsável pela seleção e atribuição de aulas aos 
professores a serem contratados deverá divulgar o local, data e o horário em que será 
realizado o processo de atribuição de classes ou aulas, respeitando os critérios de da 
Instrução Normativa nº 001/2009/SME, que será feita ao candidato que atingir na média 
mínima de 50% (cinqüenta por cento) de aproveitamento no cômputo geral; 
4.6 Após o processo de atribuição de classes e/ou aulas, o professor atribuído deverá se 
apresentar na Prefeitura Municipal de Paranaíta, para que o Departamento de Recursos 
Humanos celebre o contrato temporário com o mesmo, sob pena das aulas serem 
atribuídas a outro professor. 
4.6.1 Para efeito de contrato temporário, será considerado o nível de escolaridade 
apresentada no ato da atribuição de classes e/ou aulas, obedecendo o nº de vagas 
previstos na lei nº. 287/2002. 
4.6.1.1. Os professores com Licenciatura Plena que forem contratados e não tiver vaga 
para Classe B, ocuparão vagas na Classe A. 
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4.6.2 O fato de o contratado ter concluído escolaridade de grau diverso, no decorrer do 
contrato, não será objeto de distrato e novo contrato. 
4.6.3 Dar-se-á a rescisão do contrato temporário do professor, no decorrer do ano nas 
seguintes situações: 

a) A pedido; 
b) Quando do retorno do professor efetivo a Unidade Escolar em condições de 

assumir aulas; 
c) Quando o professor contratado apresentar, num mês ou bimestre, 10% (dez por 

cento) ou mais de faltas injustificadas das aulas; 
d) Descumprir as atribuições legais do cargo de professor; 
e) Na hipótese prevista no inciso IV, a dispensa será efetuada com base em relatório, 

elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. 
f) A título de penalidade, nos termos da legislação pertinente; 
g) No caso de junção de turmas; 
h) Remoção de professor efetivo fora do período de férias, amparado por lei; 

4.6.4.Fica sob a responsabilidade do diretor do estabelecimento ou seu substituto legal a 
verificação e a comunicação, à Secretaria Municipal de Educação, da ocorrência das 
situações constantes dos incisos de I a VII. 
  
5. Das Excepcionalidades 
5.1. Na inexistência de candidatos com licenciatura plena e habilitação específica, poderão 
se inscrever candidatos com;  

a) Licenciatura curta; 
b) Licenciatura a partir do 5º semestre; 
c) Magistério nível médio; 
d) Não Habilitado; 
e) Nível Elementar. 

5.2. Nos casos acima, a contagem de pontos obedecerá aos critérios elencados na 
Instrução Normativa nº 001/2009. 
5.3 Serão contratados nos cargos conforme os números de vagas, existentes na Lei 
Municipal 287/2002. 
  
6. Dos cargos e da remuneração 
6.1.. Dos cargos 

CARGOS ESCOLARIDADE Número de vagas 

Professor Classe B Habilitação especifica de grau superior 
em Licenciatura Plena. 

17 

Professor Classe A Habilitação especifica em nível médio no 
Magistério. 

25 

Professor Não Habilitado Não Habilitado com Ensino Médio 50 

 
6.2. Da remuneração 

CARGOS ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO 

Professor Classe B Habilitação especifica de grau superior 
em Licenciatura Plena. 

1.231,59 

Professor Classe A Habilitação especifica em nível médio no 
Magistério. 

947,38 

Professor Não Habilitado Não Habilitado com Ensino Médio 757,90 
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7. DA SELEÇÃO 
A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles mais 
aptos a desempenharem as exigências requeridas pelas funções específicas, a serem 
aferidas através de: 
7.1. Prova de Conhecimentos Específicos. Esta etapa terá caráter eliminatório e 
classificatório e consistirá na resolução de 25 (vinte e cinco) questões objetivas com 
04(quatro) opções de respostas, com valor de 04 pontos para cada acerto, sendo: 5 
(cinco) questões de conhecimentos específicos ao cargo, 04 (quatro) questões 
objetivas de português, 04 (quatro) questões objetivas de história, 04 (quatro) 
questões objetivas de geografia, 04 (quatro)questões objetivas de ciências e 04 
(quatro) questões objetivas de matemática, observados o grau de escolaridade exigido 
para cada cargo específico. O candidato será habilitado se atingir no mínimo 50% da 
pontuação máxima no cômputo geral das questões propostas, que terão a pontuação 
máxima de 100 pontos. 
7.2. Serão apresentados após o resultado da prova, somente pelos candidatos aprovados 
na prova escrita, títulos idôneos e compatíveis com o cargo pretendido, que serão 
adicionados à nota final do candidato, sendo estes autenticados com o original pelo 
presidente do Processo Seletivo, de conformidade com a Instrução Normativa nº 
001/2009/SME; 
 
8. Das Disposições Finais 
8.1 . Para os professores contratados que se ausentarem das Unidades Escolares, por 
motivo de licença médica que superem 15 (quinze) dias, caberá ao INSS o ônus dos 
subsídios, nos termos da legislação previdenciária. 
8.2. O caderno de provas não poderá ser levado pelo candidato uma vez que será 
utilizado para correção e para comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado. 
8.3. Os recursos serão dirigidos à Comissão do Processo de Teste Seletivo, interpostos no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da realização das provas, da publicação do 
gabarito, ou da publicação do resultado final do Processo de Teste Seletivo, conforme o 
caso; 
8.4. A Comissão deverá seguidamente a respeito do recurso interposto, submeter ao 
Chefe do Executivo Municipal e publicar no mural da Secretaria Municipal de Educação 
em até 5 (cinco) dias após o término do prazo recursal; 
8.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Avaliadora, e não sendo 
solucionado ficarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 
 

Paranaíta-MT, 14 de Julho de 2009. 
 
 
 

ASSIS FRIZON 
Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
As provas serão elaboradas de forma que o nível das questões acompanhará o nível de 
escolaridade dos cargos a serem preenchidos, respectivamente. 

 
 

LINGUA PORTUGUESA 
 

Leitura e interpretação. Lingüística. Classes gramaticais. Funções sintáticas. Oração e 
período. Concordância nominal e verbal. Coesão e coerência. Verbos. Complementos 
verbais. Regência verbal e nominal. 
 
 

MATEMÁTICA 
 

Sistemas de numeração. Grandezas e medidas. Números naturais. Frações. Números 
decimais. Probabilidades e possibilidades. Estatística. 
 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
 

Questões sobre o Estado de Mato Grosso e sobre Paranaíta. 
 
 

CIÊNCIAS 
 

Temas ambientais. 
 
 

ESPECÍFICO 
 

Planejamento. Currículo. Linhas teóricas do desenvolvimento da criança. Avaliação. Plano 
político pedagógico. Diretrizes educacionais. Educação inclusiva. 
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ANEXO II 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
 
Pelo presente, solicito inscrição como candidato (a) ao Teste Seletivo para 

contratação de PROFESSOR ___________________________________________. 

 
 

Informações Pessoais 
 
Nome: 

RG./Órgão Exp.: CPF: 

Naturalidade: Nacion.: 

Estado Civil:  Nascimento: ____/____/_____ 

Escolaridade: 

Endereço 

Rua/Av./Est.: Nº 

Bairro/Setor: CEP.: 

Cidade/UF: TEL.: 

Celular: email: 

 
Paranaíta-MT, ........... de Julho de 2009. 

 
 
 
 

...................................................... 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 

...................................................... 
Comissão Organizadora 

 


