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PROCESSO SELETIVO N.º 001/2021 
 

ENSALAMENTO 
 

ATENÇÃO  
 

A prova escrita/objetiva será realizada no dia 31 de janeiro de 2021 das 
09h00min às 12h00min na Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança, 
sito à Rua Osvino Kuntzel, n.º 210, Centro, no Município de Esperança do Sul (RS). 
 
O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 
45 minutos, para localizar sua sala de acordo com o cargo desejado. 
 
ÀS 08H45MIN OS PORTÕES DE ACESSO SERÃO FECHADOS e não será 
permitida a entrada de nenhum candidato após este horário ficando, 
automaticamente, excluído do certame. 
 
O ingresso a sala de provas somente será permitido ao candidato que apresentar 
DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIDADE COM FOTOGRAFIA e 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (IMPRESSO). 
 
O Boleto Bancário NÃO serve como Comprovante de Inscrição. 
 

Em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19), o ingresso ao local de provas 
somente será permitido ao candidato que estiver fazendo uso de máscara facial. 

 
O Prefeito Municipal de Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Moises 
Alfredo Ledur, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento 
dos interessados, o Ensalamento, referente ao Processo Seletivo n.° 001/2021, 
destinado a formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Município. 
 
1. Apresentamos o Ensalamento relativo ao Processo Seletivo n.° 001/2021, conforme 
segue: 
 
 

Sala 1 

Esperança do Sul/RS 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança, sito à Rua Osvino 
Kuntzel, n.º 210, Centro | Matutino - 31/01/2021 09:00 
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Professor(a) de Artes 

Seq Nº INSC CANDIDATO CPF 

1 2060983 Denise Ottonelli Sachett 616.831.080-00 

 

Professor(a) de Ciências 

Seq Nº INSC CANDIDATO CPF 

2 2060665 Claudia De Moura 001.642.580-43 

3 2061714 Mauricio De Quadros Baungrat 025.531.780-85 

4 2061410 Michele Santos Fonseca 039.576.420-35 

 

Professor(a) de Educação Física 

Seq Nº INSC CANDIDATO CPF 

5 2059525 Airto Jose Pretto Junior 034.068.410-07 

6 2058936 Alex Sippert 021.662.390-13 

7 2062107 Angela Martins Dos Santos 587.523.660-49 

8 2060207 Aristoteles Ferrari 515.098.490-68 

9 2058864 Dionatan Da Luz Ribeiro 036.069.120-05 

10 2058533 Everton Erotilde Ellwanger 024.979.980-43 

11 2058688 Fernanda Lui 036.046.730-03 

12 2059227 Leandro Bergmann 987.815.880-20 

13 2059434 Luana Royer 022.082.200-05 

14 2059506 Regis Martins Knorst 028.865.230-46 

15 2058667 Simoni Hubner Ledur 018.345.000-01 

16 2060532 Stiven Przygoda 025.076.270-69 

17 2059951 Tiago Rodrigues Vargas 031.641.680-04 

 

Professor(a) de Inglês 

Seq Nº INSC CANDIDATO CPF 

18 2058763 Alan Eduardo Saueressing 031.376.750-57 

19 2058613 Alexsander Matheus Nol 038.895.220-25 

20 2062202 Thais Dos Santos Marques 024.795.520-55 

 

 

Sala 2 

Esperança do Sul/RS 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança, sito à Rua Osvino 
Kuntzel, n.º 210, Centro | Matutino - 31/01/2021 09:00 

  

 

Professor(a) de Geografia 

Seq Nº INSC CANDIDATO CPF 

1 2062199 Andreia Ivanete Bohrer 633.107.400-72 

2 2059756 Elisana Sonda 000.796.510-97 
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3 2059367 Emilia Emilia Leticia Schuch 026.733.690-07 

4 2060221 Franciele Stacke 020.630.310-61 

5 2059890 Marta Regina Dal Molin 915.854.730-49 

6 2059040 Paula Marisane Winck 017.337.850-19 

7 2058737 Tatiane Paula Schiefelbein Da Silva 034.850.450-04 

8 2059984 Uelerson Pereira Martins 023.664.150-60 

 

Professor(a) de História 

Seq Nº INSC CANDIDATO CPF 

9 2060039 Isabel Suelen Kerber 017.723.350-88 

10 2058612 Tiara Cristiana Pimentel Dos Santos 024.344.550-42 

 

Professor(a) de Letras - Língua Portuguesa 

Seq Nº INSC CANDIDATO CPF 

11 2060365 Elisiana Tischler Noedel 824.494.730-68 

12 2059944 Jessica Vanuze Schwabe Souza 024.941.730-86 

13 2058903 Keli Stalbert 019.147.060-05 

14 2061056 Lisiane Ines Back Hubner 995.522.300-63 

15 2058679 Richelly Dos Santos Otto 018.783.510-10 

 

Professor(a) de Matemática 

Seq Nº INSC CANDIDATO CPF 

16 2058722 Cleonice Fabiane De Godoy 777.131.250-00 

17 2061491 Glaciela Cristina Rodrigues Da Silva Scherer 991.432.400-20 

18 2058635 Paula Eveline Schmitt 825.094.760-68 

19 2060105 Paula Maria dos Santos Pedry 027.309.400-90 

20 2058773 ronei alcione 009.722.320-44 

 

 

Sala 3 

Esperança do Sul/RS 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança, sito à Rua Osvino 
Kuntzel, n.º 210, Centro | Matutino - 31/01/2021 09:00 

  

 

Professor(a) de Pedagogia 

Seq Nº INSC CANDIDATO CPF 

1 2058927 Adriana Lidiane Schumann Streit 004.994.700-10 

2 2060324 Adriane Daniela Koop 023.914.430-99 

3 2059442 Adriane Roselei Seidel Scherer 058.422.979-81 

4 2058565 Aline Gracieli Graffunder 035.841.810-03 

5 2058996 Ana Luiza Sossmeier 028.699.910-29 

6 2060222 Ana Maria Ferrari 406.374.330-68 



 

Página 4 de 6 
 
 
 
 

7 2060862 Bianca Pedralli Bastianel 041.751.890-09 

8 2058705 Bruna Eduardi Müller 021.852.870-10 

9 2058797 Bruna Maiara Scheuermann Heusner 039.905.680-78 

10 2060940 Camila De Lima Willers 012.774.100-38 

11 2060056 Camila Herrmann 036.905.890-96 

12 2058778 Catiane Andreia Sattler 946.613.160-53 

13 2060155 Claudia Pedroso Da  Silva Maurer 006.355.460-78 

14 2059995 Cleonice Aline Henicka 022.082.160-75 

15 2058759 Daiana do Nascimento Moraes Pereira 036.431.910-06 

16 2059530 Daiana Simone Alves Dias 011.913.700-38 

17 2058755 Daiane Caroline Da Silva 008.982.850-03 

18 2059178 Daiane Deitos 038.803.370-39 

19 2059888 Daniele Raquel Franke 023.852.700-05 

20 2060860 Denise Fank Rader 724.681.140-00 

 

 

Sala 4 

Esperança do Sul/RS 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança, sito à Rua Osvino 
Kuntzel, n.º 210, Centro | Matutino - 31/01/2021 09:00 

  

 

Professor(a) de Pedagogia 

Seq Nº INSC CANDIDATO CPF 

1 2059081 Diana Katusia Henn Steink 832.856.790-34 

2 2060474 Diulia Mariela Simsen 018.872.980-10 

3 2061602 Fatima Beatriz Balem 024.206.470-17 

4 2059842 Francieli Lui 009.442.550-78 

5 2058743 Giovana Taina Soranzo 034.778.930-77 

6 2059123 Grasiela Schmitz Dos Reis 001.767.810-21 

7 2058566 JANICE LIDIANE MACHADO 009.163.250-16 

8 2058872 JANICE SONIA KOCHENBORGER VIEIRA 954.918.300-97 

9 2061985 Jaqueline Bianchini Walter 000.015.630-25 

10 2059588 Jaqueline Ines Ledur 001.005.980-64 

11 2058517 Jessica Da Rocha Langner 030.527.970-00 

12 2058732 Joice Da Silveira Follmer 048.062.340-60 

13 2058545 Jucieli Cristina Born 010.119.180-48 

14 2060334 Julia Gabriela Bohn 036.124.890-38 

15 2058646 Juliana Correa 012.655.480-30 

16 2058771 Karin Marines Haas Pilger 016.799.430-14 

17 2059049 Letícia Vitória Barbosa Vater 032.725.660-58 

18 2058662 Lisandra Schmidt Alf 981.093.750-49 
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19 2060283 Luana Carine Müller 026.559.880-00 

 

 

Sala 5 

Esperança do Sul/RS 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança, sito à Rua Osvino 
Kuntzel, n.º 210, Centro | Matutino - 31/01/2021 09:00 

  

 

Professor(a) de Pedagogia 

Seq Nº INSC CANDIDATO CPF 

1 2059528 Magali Vanessa Johann 020.127.670-44 

2 2059133 Marcia Andreia Mahl Mahl 924.691.240-34 

3 2061246 Margarete Regina Gunsch 515.083.700-87 

4 2061134 Marta Caroline Schramaier Garcia 045.502.710-27 

5 2059352 Monica Leticia Debesaitis 022.157.220-10 

6 2059912 Patricia Daiana De Souza 009.068.530-01 

7 2060410 Paula Da Costa 040.262.280-45 

8 2058644 Rosangela Fritsch 967.423.800-04 

9 2060463 Scheila Camila Blanck 017.705.490-56 

10 2059922 Silvane Salete Roos 002.619.140-73 

11 2060235 Simoni Cristiana Muller Eckert 985.926.610-72 

12 2058598 Tailine Ribeiro 036.246.880-06 

13 2060544 Tassiana Paola Da Cunha Camara 042.798.090-97 

14 2058731 Tatiane Bender 020.947.400-99 

15 2059129 Tatiane Cristina Possel Greter Schwingel 026.924.350-01 

16 2058860 Tuani Heineck Nicola 031.021.240-54 

17 2061824 Vanessa Alexandra Richter 002.973.440-13 

18 2058526 Vanessa De Col 032.497.730-18 

19 2060407 Viviane Vivian 010.638.090-70 

 
 
2. O presente documento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

3. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
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Município de Esperança do Sul (RS), 28 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 

MOISES ALFREDO LEDUR 
Prefeito Municipal 

 
  

 
 
 

          MARCELO CARDOSO TRINDADE 
                    Assessor Jurídico 
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MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL (RS) 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.° 001/2021 
 
O Prefeito Municipal de Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Moises 
Alfredo Ledur, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO que se encontra aberto 
Processo Seletivo destinado a formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal 
do Município, o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes. 
 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 - O Processo Seletivo destina-se a seleção de Professor(a), em caráter temporário, 
para formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Município de 
Esperança do Sul (RS), de acordo com as necessidades e interesses da Administração, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital, Legislação Municipal e demais regras 
pertinentes. 
 
1.2 - O presente Edital de Processo Seletivo é disciplinado pelo art. 37, IX, da 
Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal n.º 178/2001 (DISPÕE 
SOBRE O(S) QUADRO(S) DE CARGOS, REMUNERAÇÃO E FUNÇÕES PÚBLICAS DO 
MUNICÍPIO,  ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS), Lei Municipal n.º 294/2002 (DISPÕE SOBRE O REGIME  
JURÍDICO     DOS SERVIDORES   PÚBLICOS  DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA   DO    
SUL    E    DÁ     OUTRAS PROVIDÊNCIAS), Decreto Municipal n.º 023/2015 e 
Alterações (INSTITUI O REGULAMENTO DE CONCURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE ESPERANÇA DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS), Lei Municipal n.º 
1452/2017 (ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL, INSTITUI O RESPECTIVO QUADRO DE 
CARGOS E FUNÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS), Lei Municipal n.º 1485/2018 
(ALTERA O ARTIGO 17,19, 20, 21, 23, 27, 28, 49 E 50 DA LEI MUNICIPAL Nº 
1452/2017, QUE ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL, INSTITUI O RESPECTIVO QUADRO DE 
CARGOS E FUNÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS), e demais Legislações 
relacionadas. 
 
1.3 - É de responsabilidade do candidato o conhecimento da legislação mencionada no 
item anterior e outras determinações referentes ao Processo Seletivo para certificar-se de 
que possui todas as condições e pré-requisitos para prestar as provas e documentos 
necessários exigidos para os cargos/funções por ocasião da contratação se aprovado e 
convocado. 
 
1.4 - A inscrição no Processo Seletivo implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo 
candidato das condições estabelecidas neste Edital. 
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1.5 - Os documentos exigidos pelas normas do presente Edital, requerimentos e recursos 
administrativos, deverão ser entregues, respeitados os prazos e condições Editalícias. 
 
1.6 - O Processo Seletivo será regido por este Edital, supervisionado por Comissão 
Executiva designada pela Administração Municipal, nomeada pela Portaria n.° 625/2020, 
e executado em todas as suas fases pela Alternative Concursos. 
 
1.7 - A divulgação oficial das informações referentes a este Processo Seletivo dar-se-á 
pela publicação de editais no Mural Oficial e site do Município de Esperança do Sul 
(RS) www.esperancadosul.rs.gov.br, bem como no site da empresa contratada 
www.alternativeconcursos.com.br.  
 
1.8 - O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 ano, contando da publicação 
de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
Administração Municipal. 
 

2 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, 
HABILITAÇÃO E VENCIMENTO 

 
2.1 - As vagas destinam-se aos cargos/funções abaixo delineados e deverão ser 
preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínima exigidos 
no presente Edital. 
 
2.2 - As atribuições dos cargos/funções são as constantes do Anexo II deste Edital, 
conforme Lei Municipal. 
 
2.3 - Os candidatos poderão inscrever-se em apenas um dos seguintes cargos/funções: 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 

E
N

S
IN

O
  

S
U

P
E

R
IO

R
 

Cargo/Função 
N.° 

Vagas 

Carga 
Horária 

Semanal 
Habilitação 

Vencimento 
(R$) 

Tipo de 
Prova 

Professor(a) de Artes CR* 20 h. Nível Superior, Instrução 
Formal: Habilitação Legal para 

o Exercício do Magistério; 
Graduação na Área Específica 

1.991,47 Escrita 
Objetiva 

Professor(a) de 
Ciências 

CR* 20 h. Nível Superior, Instrução 
Formal: Habilitação Legal para 

o Exercício do Magistério; 
Graduação na Área Específica 

1.991,47 Escrita 
Objetiva 

Professor(a) de 
Educação Física 

CR* 20 h. Nível Superior, Instrução 
Formal: Habilitação Legal para 

o Exercício do Magistério; 
Graduação na Área Específica 

1.991,47 Escrita 
Objetiva 

Professor(a) de 
Geografia 

CR* 20 h. Nível Superior, Instrução 
Formal: Habilitação Legal para 

o Exercício do Magistério; 
Graduação na Área Específica 

1.991,47 Escrita 
Objetiva 
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E
N

S
IN

O
 

S
U

P
E

R
IO

R
 

Cargo/Função N.° 
Vagas 

Carga 
Horária 

Semanal 

Habilitação Vencimento 
(R$) 

Tipo de 
Prova 

Professor(a) de 
História 

CR* 20 h. Nível Superior, Instrução 
Formal: Habilitação Legal para 

o Exercício do Magistério; 
Graduação na Área Específica 

1.991,47 Escrita 
Objetiva 

Professor(a) de Inglês CR* 20 h. Nível Superior, Instrução 
Formal: Habilitação Legal para 

o Exercício do Magistério; 
Graduação na Área Específica 

1.991,47 Escrita 
Objetiva 

Professo(a) de Letras 
– Língua Portuguesa 

CR* 20 h. Nível Superior, Instrução 
Formal: Habilitação Legal para 

o Exercício do Magistério; 
Graduação na Área Específica 

1.991,47 Escrita 
Objetiva 

Professor(a) de 
Matemática 

CR* 20 h. Nível Superior, Instrução 
Formal: Habilitação Legal para 

o Exercício do Magistério; 
Graduação na Área Específica 

1.991,47 Escrita 
Objetiva 

Professor(a) de 
Pedagogia 

CR* 20 h. Nível Superior, Instrução 
Formal: Habilitação Legal para 

o Exercício do Magistério; 
Graduação na Área Específica 

1.991,47 Escrita 
Objetiva 

* Cadastro de Reserva. 

 
3 - DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 
3.1 - Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei n.° 
7.853/1989 e Decreto n.° 3.298/99, são reservadas aos candidatos portadores de 
deficiência 5% do número total de vagas, arredondando para o próximo número inteiro 
seguinte caso fracionário, desde que a deficiência de que são portadores não seja 
incompatível com as atribuições do cargo a ser preenchido. 
 
3.2 - Para concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência, o candidato 
deverá: 
a) Assinalar o campo destinado aos portadores de deficiência no Formulário de Inscrição; 
b) Preencher o requerimento contido no Anexo III do presente Edital; 
c) Anexar Laudo Médico (original ou cópia legível autenticada), com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a 
provável causa da deficiência, cuja data de expedição não seja superior a 90 dias.  
3.2.1 - Os documentos acima descritos deverão ser enviados, via SEDEX, até o dia 15 de 
janeiro de 2021, para Empresa responsável pelo Processo Seletivo, Alternative 
Concursos, no seguinte endereço: Avenida Anita Garibaldi, n.° 301, Sala 01 - Centro, 
Maravilha (SC), CEP 89874-000. 
 
3.3 - A não-observância do disposto no item anterior acarretará a perda do direito ao 
pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 
 
3.4 - O candidato portador de deficiência que necessitar de condições especiais para a 
realização da prova deverá informar no Formulário de Inscrição, bem como no 
requerimento constante no Anexo III deste Edital. 
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3.4.1 - Os candidatos serão comunicados acerca do deferimento ou não dos pedidos de 
condições especiais por aviso publicado no Mural Oficial e site do Município de 
Esperança do Sul (RS) www.esperancadosul.rs.gov.br, bem como no site 
www.alternativeconcursos.com.br, no dia 22 de janeiro de 2021. 
 
3.5 - Os portadores de deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à 
avaliação, aos critérios de aprovação, ao dia, local, horário de provas e à nota mínima 
exigida. 
 
3.6 - Os candidatos portadores de deficiência não estarão isentos do pagamento da taxa 
de inscrição. 
 
3.7 - O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar esta 
condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
 
3.8 - Os candidatos que concorrerem às vagas destinadas aos portadores de deficiência 
terão seus nomes publicados na lista geral de classificação, bem como em lista de 
classificação especial. 
 
3.9 - Respeitada a ordem classificatória, os candidatos portadores de deficiência 
aprovados neste Processo Seletivo, por ocasião da admissão, serão submetidos à 
Avaliação Médica pelo Município de Esperança do Sul (RS), o qual avaliará a 
compatibilidade entre as atribuições essenciais do cargo e a deficiência de que o 
candidato é portador, emitindo Laudo de parecer, nos termos deste Edital. 
 
3.10 - Será eliminado da lista de vagas reservadas o candidato cuja deficiência não seja 
constatada ou se mostre incompatível com o exercício das atribuições do cargo, 
passando a compor apenas a lista de classificação geral, caso em que se convocará o 
candidato imediatamente seguinte, de mesma condição, com a estrita observância da 
ordem classificatória. 
 
3.11 - Inexistindo candidatos portadores de deficiência, as vagas serão preenchidas pelos 
demais candidatos. 
 

4 - DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 - As inscrições serão realizadas no período de 06 a 15 de janeiro de 2021, 
exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico 
www.alternativeconcursos.com.br.  
 
4.2 - Para inscrever-se via internet o candidato deverá: 
4.2.1 - Acessar o site www.alternativeconcursos.com.br e no link “Concursos e 
Seletivos”, “Inscrições Abertas” selecionar o Processo Seletivo do Município de 
Esperança do Sul (RS); 
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4.2.2 - Baixar e Ler atentamente o Edital, inteirando-se das condições do certame, 
certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos; 
4.2.3 - Acessar o link “Realizar inscrição”, cadastrando-se com CPF, criando uma senha 
de acesso para a área do candidato (guarde essa senha pois será necessária para 
acessos futuros); 
4.2.4 - Preencher o Formulário de Inscrição, conferindo os dados informados e transmiti-lo 
pela internet, imprimindo o Comprovante de Inscrição que deve ficar em seu poder 
(guarde esse comprovante pois será necessário apresentá-lo no dia da prova); 
4.2.5 - Imprimir e efetivar o pagamento do boleto bancário referente a taxa de inscrição 
até o dia do vencimento. 
 
4.3 - O candidato deverá manter o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (IMPRESSO) em 
seu poder e, necessariamente, apresentá-lo no dia da prova juntamente com um 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTO. 
4.3.1 - São considerados documentos de identidade a Carteira Nacional de Habilitação 
com foto, a Carteira de Trabalho e Previdência Social e as carteiras e/ou cédulas de 
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Polícia 
Militar e Ordens ou Conselhos de Classe.  
4.3.2 - Não serão aceitos documentos danificados, não-identificáveis e/ou ilegíveis, nem 
reproduzidos por aparelhos de fax ou scanner. 
4.3.3 - Em caso de perda do Comprovante de Inscrição, o candidato deverá reimprimi-lo 
no site www.alternativeconcursos.com.br, na Área do Candidato.  
4.3.4 - O BOLETO BANCÁRIO NÃO SERVE COMO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO. 
 
4.4 - A taxa de inscrição será paga em qualquer banco até o vencimento e somente 
através de boleto bancário, não sendo aceito depósitos em conta e transferências 
bancárias.  
4.4.1 - Em caso de perda ou extravio do boleto bancário o candidato deverá imprimir uma 
segunda via no site www.alternativeconcursos.com.br, na Área do Candidato. 
 
4.5 - A empresa Alternative Concursos e o Município de Esperança do Sul (RS) não 
se responsabilizarão por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivo de 
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas, 
bem como quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
4.5.1 - A empresa Alternative Concursos não se responsabilizará por boletos clonados 
por estelionatários, através de vírus no computador utilizado pelo candidato.  
 
4.6 - Somente serão acatadas as inscrições após o pagamento da taxa de inscrição. 
4.6.1 - O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não constituem 
elementos comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição. 
 
4.7 - Somente será admitida uma inscrição por candidato. 
 
4.8 - É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, fax, ou por qualquer 
outra via não editalícia. 
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4.9 - Aos interessados que não possuem internet, o Município de Esperança do Sul 
(RS) disponibilizará terminais de acesso e assistência durante o período das inscrições, 
em dias úteis, em sua sede, sito à Avenida Rio Branco, n.º 1626 - Centro, no Município 
de Esperança do Sul (RS), junto ao Setor do Protocolo. 
 
4.10 - O valor da taxa de inscrição será de R$ 156,50 (cento e cinquenta e seis reais e 
cinquenta centavos). 
  
4.11 - O candidato é responsável pelas informações prestadas no Formulário de 
Inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros, fraudes e/ou omissões, 
bem como pela apresentação de documentos fora dos prazos e critérios estabelecidos 
por este edital. 
 
4.12 - As inscrições serão homologadas no dia 22 de janeiro de 2021, sendo divulgadas 
no Mural Oficial e site do Município de Esperança do Sul (RS) 
www.esperancadosul.rs.gov.br, bem como no site www.alternativeconcursos.com.br. 
 
4.13 - Os candidatos que não tiverem as inscrições homologadas poderão encaminhar 
recurso à empresa responsável pelo Processo Seletivo, Alternative Concursos, 
exclusivamente através do e-mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 25 
e 26 de janeiro de 2021, conforme Formulário de Recurso constante em Anexo IV, com 
a estrita observância ao disposto no Capítulo 7 do presente Edital. 
4.13.1 - A publicação da homologação das inscrições após apreciação dos recursos 
interpostos será realizada no dia 28 de janeiro de 2021. 
 
4.14 - O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, salvo em 
caso de cancelamento do certame. 
 
4.15 - Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização da prova 
deverão assinalar esta condição no Formulário de Inscrição, em campo específico para 
esta finalidade. 
4.15.1 - A candidata que tiver necessidade de amamentar, além de assinalar a condição 
prevista no item anterior, deverá levar acompanhante maior de 18 anos, o qual 
permanecerá em sala reservada para essa finalidade. O tempo dispensado para a 
amamentação não será acrescido ao tempo normal de realização da prova. 
4.15.2 - Os candidatos serão comunicados acerca do deferimento ou não dos pedidos de 
condições especiais por aviso publicado no site e Mural Oficial do Município de 
Esperança do Sul (RS), bem como no site www.alternativeconcursos.com.br no dia 22 
de janeiro de 2021. 
 
4.16 - Estão impedidos de participar deste Processo Seletivo os membros da Comissão 
de Acompanhamento do Processo Seletivo, os funcionários da empresa responsável 
pelo certame, bem como terceirizados desta, diretamente relacionados com a atividade de 
execução deste Certame. 
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4.16.1 - A vedação constante do item anterior se estende aos seus cônjuges, conviventes, 
pais, irmãos e filhos; 
4.16.2 - Constatada, em qualquer fase do Processo Seletivo, inscrição de pessoas que 
tratam o item e subitem anteriores, esta será indeferida e o candidato será eliminado do 
certame. 
 

5 - DA PROVA ESCRITA/OBJETIVA 
 
5.1 - A prova escrita/objetiva será realizada no dia 31 de janeiro de 2021 das 09h00min 
às 12h00min na Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança, sito à Rua Osvino 
Kuntzel, n.º 210, Centro, no Município de Esperança do Sul (RS). 
 
5.2 - A prova escrita/objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, conterá 30 
questões do tipo múltipla escolha, sendo subdivida em cinco alternativas, A, B, C, D e 
E, das quais somente uma deverá ser assinalada como correta.  
 
5.3 - A prova escrita/objetiva será composta de questões inéditas, cujo grau de dificuldade 
seja compatível com o nível de escolaridade mínima exigida para cada cargo/função, de 
acordo com o Conteúdo Programático constante no Anexo I do presente Edital, 
abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 

PROVAS 
ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

TOTAL DE 
PONTOS 

Prova de 
Conhecimentos 

Básicos 

Língua Portuguesa 10 0,30 3,00 
Legislação e 

Conhecimentos 
Pedagógicos 

10 0,30 3,00 

Prova de 
Conhecimentos 

Específicos 

Conteúdos de 
Conhecimentos 

Específicos 
10 0,40 4,00 

TOTAL  30 - 10,00 

 
5.4 - O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas 
as técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em 
qualquer folha. 
 
5.5 - O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 45 
minutos, para localizar sua sala de acordo com o cargo desejado.  
5.5.1 - ÀS 08H45MIN OS PORTÕES DE ACESSO SERÃO FECHADOS e não será 
permitida a entrada de nenhum candidato após este horário ficando, automaticamente, 
excluído do certame.  
5.5.2 - Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferente dos pré-
determinados no Edital. 
 
5.6 - O ingresso a sala de provas somente será permitido ao candidato que apresentar 
DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIDADE COM FOTOGRAFIA e COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO (IMPRESSO). 
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5.6.1 - Em caso de perda, furto ou roubo do documento original de identidade, o candidato 
deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há no máximo 30 dias da data de realização da prova.  
5.6.2 - O candidato que não apresentar documento de identidade original com fotografia 
ou o registro de ocorrência em órgão policial, estará automaticamente excluído do 
Processo Seletivo.  
5.6.3 - O Boleto Bancário não serve como Comprovante de Inscrição. 
 
5.7 - Para realizar a prova é indicado ao candidato portar 2 canetas esferográficas de tinta 
azul ou preta. Não serão fornecidas canetas no local. 
 
5.8 - Durante a realização das provas é vedada toda e qualquer consulta a materiais, 
sejam estes equipamentos eletrônicos ou didáticos. 
 
5.9 - A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e do Cartão 
Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 30 minutos do início da 
mesma. 
5.9.1 - O candidato poderá ausentar-se da sala de prova, momentaneamente, desde que 
acompanhado por um fiscal; 
5.9.2 - Não será permitida a saída da sala com qualquer material referente à prova; 
5.9.3 - Não haverá prorrogação do tempo normal de prova por motivo de afastamento do 
candidato. 
 
5.10 - Na prova escrita/objetiva será realizado processo de desidentificação de provas. 
5.10.1 - Não haverá identificação do candidato no Caderno de Questões. 
 
5.11 - Os fiscais da equipe de aplicação de prova e da Comissão de Acompanhamento do 
Processo Seletivo não fornecerão informações acerca do conteúdo da prova 
escrita/objetiva. 
 
5.12 - Em caso de anulação de questões da prova escrita/objetiva, estas serão 
consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos presentes. 
 
5.13 - Os três últimos candidatos ao entregar a prova deverão permanecer juntos na 
sala para, juntamente com os fiscais de sala: 
a) conferir os Cartões Resposta, identificar questões em branco e proceder a anulação 
das mesmas com um marca texto, assinando como testemunhas nos Cartões; 
b) assinar a folha ata; 
c) assinar e lacrar os envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de 
Questões. 
 
5.14 - Os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 1º de fevereiro de 2021, no 
site do Município de Esperança do Sul (RS), bem como no da empresa contratada 
www.alternativeconcursos.com.br.  
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5.14.1 - Será facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova 
escrita/objetiva à empresa responsável pelo Processo Seletivo, Alternative Concursos, 
exclusivamente através do e-mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 02 
e 03 de fevereiro de 2021, conforme Formulário de Recurso constante em Anexo IV, 
com a estrita observância ao disposto no Capítulo 7 do presente Edital, em especial ao 
item 7.2. 
 
5.15 - O ensalamento dos candidatos será divulgado no dia 28 de janeiro de 2021.  
 
5.16 - Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
a) chegar após o horário previsto para o fechamento dos portões; 
b) não apresentar COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (IMPRESSO) e DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTOGRAFIA no dia de realização das provas; 
c) tratar com descortesia os fiscais de sala ou membros da Comissão de 

Acompanhamento do Processo Seletivo; 
d) for surpreendido fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de equipamento eletrônico; 
e) for flagrado em comunicação com os demais candidatos; 
f) não devolver o Caderno de Questões; 
g) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal; 
h) utilizar-se de meios ilícitos para execução da prova; 
i) perturbar de qualquer modo a ordem e execução dos trabalhos; 
j) não comparecer para realização da prova; 
k) nos demais casos previstos neste Edital. 
 
5.17 - Em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19), o ingresso ao local de 
provas somente será permitido ao candidato que estiver fazendo uso de máscara 
facial. 
5.17.1 - O candidato que não fizer o uso da máscara facial estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 
5.17.2 - Não serão fornecidas máscaras faciais no local. 
 
5.18 - Na entrada do local onde serão realizadas as provas, a temperatura dos 
candidatos será aferida através de termômetros.  
5.18.1 - Caso a temperatura aferida seja igual ou maior que 37,8ºC, o candidato será 
encaminhado para realizar a prova em sala separada dos demais candidatos. 
5.18.2 - No dia da prova escrita/objetiva o candidato que for diagnosticado nessa 
condição receberá a orientação necessária. 
 

6 - DO PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 
 
6.1 - O candidato receberá juntamente com o Caderno de Questões o Cartão Resposta. 
 
6.2 - O Cartão Resposta deverá ser preenchido cuidadosamente pelo candidato com seu 
Nome, Assinatura, N.º da Identidade e as respostas do Caderno de Questões. 
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6.2.1 - O candidato deverá transcrever no Cartão Resposta suas respostas por questão, 
na ordem de 01 à 30, marcando de acordo com as instruções contidas no Caderno de 
Questões, conforme exemplo abaixo: 

 

 
 
6.2.2 - O candidato deverá preencher o Cartão Resposta com caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta. Não serão válidas as marcações feitas a lápis ou caneta de ponta 
porosa ou de cor diferente das anteriormente mencionadas. 
6.2.3 - O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do 
candidato, devendo ser realizado de acordo com as instruções especificadas 
anteriormente, sendo que os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, tais 
como dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, campo de marcação não 
preenchido ou preenchido parcialmente, acarretarão a perda da pontuação da questão 
pelo candidato.   
 
6.3 - Somente serão válidas as marcações contidas no Cartão Resposta que estiverem de 
acordo com as instruções da capa do Caderno de Questões. 
 
6.4 - Nos Cartões Resposta que forem constatadas questões em branco será 
realizada a anulação das mesmas, nos termos do item 5.13 do presente Edital. 
 
6.5 - NÃO será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta, salvo no caso de 
erro de impressão. 
 
6.6 - O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção, devendo ser 
preenchido com atenção. A não entrega do Cartão Resposta implicará na automática 
eliminação do candidato do certame.  
 
6.7 - Em nenhuma hipótese será considerado o Caderno de Questões para fins de 
correção e atribuição da respectiva pontuação.  
 
6.8 - O Gabarito Preliminar da prova escrita/objetiva estará disponível no Mural Oficial e 
site do Município de Esperança do Sul (RS), www.esperancadosul.rs.gov.br, bem como 
no site www.alternativeconcursos.com.br, no dia 1º de fevereiro de 2021. 
 

7 - DOS RECURSOS 
 
7.1 - É assegurado aos candidatos a interposição de recursos nos seguintes casos e 
prazos: 
7.1.1 - Quanto ao indeferimento das inscrições: no prazo de 2 dias úteis a contar da data 
de publicação da Homologação das Inscrições; 
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7.1.2 - Quanto às questões da prova escrita/objetiva: no prazo de 2 dias úteis a contar da 
data de publicação das provas; 
7.1.3 - Quanto ao Gabarito Preliminar das questões objetivas: no prazo de 2 dias úteis a 
contar da data de publicação do mesmo; 
7.1.4 - Quanto à Ata de Classificação Preliminar do Processo Seletivo: no prazo de 2 dias 
úteis a contar da data de publicação da mesma; 
7.1.5 - Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na execução do 
Certame: no prazo de 2 dias úteis, a contar da ocorrência das mesmas. 
 
7.2 - A interposição dos recursos acima delineados deverá ocorrer mediante 
preenchimento do Formulário de Recurso previsto no Anexo IV deste Edital, sendo: 
7.2.1 - Encaminhado à empresa responsável pelo Processo Seletivo, Alternative 
Concursos, exclusivamente através do e-mail recursos@alternativeconcursos.com.br, 
nos prazos editalícios; 
7.2.2 - Obrigatoriamente individual, fazendo-se constar nome completo do candidato, 
cargo para o qual se inscreveu e número da identidade; 
7.2.3 - Os recursos contra questões da prova escrita/objetiva deverão ser 
apresentados em uma folha (Formulário) para cada questão recorrida, com 
fundamentação clara e ampla, comprovando-se as alegações mediante citação das fontes 
de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, bibliografia específica, entre outros, 
juntando cópia dos comprovantes. 
 
7.3 - Caso da análise dos recursos interpostos decorra a anulação de questões da prova 
escrita/objetiva, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os 
candidatos presentes. 
7.3.1 - Se resultar alteração de gabarito, as provas de todos os candidatos serão 
corrigidas conforme essa alteração e seu resultado final divulgado de acordo com o novo 
gabarito. 
 
7.4 - Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for 
interposto fora do prazo, bem como aqueles que contenham erro formal e/ou material em 
sua elaboração ou procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital. 
 
7.5 - Não serão aceitos recursos encaminhados por meio que não seja o previsto neste 
Edital, bem como sobreposições de recursos apresentadas pelo mesmo candidato com 
finalidade de acrescentar ou modificar a redação, argumentação ou comprovação ao 
requerimento anterior, independente de vigência de prazo. 
 

8 - DO RESULTADO FINAL 
 
8.1 - Para atribuição da nota final aos cargos/funções, o resultado da prova 
escrita/objetiva será computado conforme fórmula abaixo: 
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8.1.1 - Serão considerados classificados nos cargos previstos no item 8.1 os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) na 
prova escrita/objetiva. 
 
8.2 - Ocorrendo empate na nota final, o desempate beneficiará, sucessivamente, o 
candidato que: 
a) obtiver maior número de acertos na prova de conhecimentos específicos; 
b) obtiver maior número de acertos na prova de língua portuguesa; 
c) tiver maior idade; 
d) sorteio público. 
8.2.1 - Havendo candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, estes terão 
preferência na classificação sobre os demais em caso de empate, nos termos do art. 27, 
parágrafo único, da Lei Federal n.° 10.741, de 12 de outubro de 2003. 
 
8.3 - A classificação final dos candidatos obedecerá a ordem decrescente de notas 
obtidas. 
 

9 - DAS COMPETÊNCIAS 
 
9.1 - À Empresa Alternative Concursos  compete, através de seus departamentos, a 
confecção de editais; recebimento das inscrições; conferência de documentos; 
elaboração, aplicação, fiscalização, coordenação, correção e demais atos pertinentes as 
provas; emissão de atas e listagens diversas; recebimento e apreciação de recursos 
interpostos; divulgação das informação em site próprio; elaboração de dossiê sobre o 
Processo Seletivo com todos os atos decorrente de sua aplicação para arquivamento pela 
contratante; prestação de informações sobre o certame; e atuação em conformidade com 
este Edital durante todo o processamento do Processo Seletivo. 
 
9.2 - Ao Município de Esperança do Sul (RS) compete, através do Prefeito Municipal e 
da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo, disponibilização de Leis e 
demais informações; homologação das inscrições; divulgação dos atos pertinentes ao 
certame; informação acerca de impugnações contra este Edital; assinatura dos editais e 
demais atos; acompanhamento de todas as fases do certame; e atuação em 
conformidade com este Edital durante todo o processamento do Processo Seletivo. 
 

10 - DO PROVIMENTO 
 
10.1 - São requisitos básicos para provimento ao cargo/função: 
10.1.1 - Ter nacionalidade brasileira ou equivalente; 
10.1.2 - Estar em pleno gozo dos direito políticos; 
10.1.3 - Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;   
10.1.4 - Ter nível de escolaridade, capacitação técnica exigida para o exercício do cargo;   
10.1.5 - Idade mínima de 18 anos;   
10.1.6 - Atestado de aptidão física e mental para o exercício do cargo, expedido pela junta 
médica designada pela administração municipal;  
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10.1.7 - Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, o competente registro 
de inscrição no respectivo órgão fiscalizador da Profissão;  
10.1.8 - Declaração de não-acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou 
emprego em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos 
Municípios, bem como do não-recebimento de proventos decorrentes de inatividade em 
cargos não-cumuláveis;  
10.1.9 - Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos Foros das Justiças 
Federal e Estadual dos locais de residência do candidato nos últimos 5 anos;  
10.1.10 - Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pela Justiça Eleitoral do 
domicílio eleitoral do candidato nos últimos 5 anos;  
10.1.11 - Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;   
10.1.12 - Atender a todos os requisitos da legislação municipal pertinente para a 
investidura no cargo ou emprego público. 
 
10.2 - Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e 
convocado, para tomar posse do cargo. 
 
10.3 - O candidato deverá manter seus dados atualizados junto ao Município de 
Esperança do Sul (RS). 
 

11 - CRONOGRAMA 
 
11.1 - O Processo Seletivo seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o 
cronograma a seguir:  
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PERÍODO 
1. Período de Inscrição 06 a 15 de janeiro de 2021 
2. Último dia para efetuar o pagamento do boleto 
bancário 

18 de janeiro de 2021 

3. Publicação da homologação das inscrições 22 de janeiro de 2021 
4. Divulgação dos pedidos de condições especiais para 
realização da prova escrita/objetiva 

22 de janeiro de 2021 

5. Prazo para interposição de recurso quanto a não 
homologação das inscrições 

25 e 26 de janeiro de 2021 

6. Publicação da homologação das inscrições após 
apreciação dos recursos 

28 de janeiro de 2021 

7. Divulgação do Ensalamento dos Candidatos 28 de janeiro de 2021 
8. Prova escrita/objetiva 31 de janeiro de 2021 
9. Divulgação do Gabarito Preliminar e das provas 
escritas/objetivas 

1º de fevereiro de 2021 

10. Prazo para interposição de recurso contra o Gabarito 
Preliminar e questões das provas escritas/objetivas 

02 e 03 de fevereiro de 2021 

11. Divulgação do Gabarito Definitivo  05 de fevereiro de 2021 
12. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar 05 de fevereiro de 2021 
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13. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de 
Classificação Preliminar 

08 e 09 de fevereiro de 2021 

14. Divulgação da Ata de Classificação Final 11 de fevereiro de 2021 
 
11.2 - O cronograma acima poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos, 
do número de recursos, intempéries e por decisão da Comissão de Acompanhamento do 
Processo Seletivo e da empresa Alternative Concursos. 
 

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de 
Acompanhamento do Processo Seletivo, com auxílio da Procuradoria Jurídica do 
Município e da Empresa contratada. 
 
12.2 - Fica eleito o foro da Comarca de Três Passos (RS) para dirimir quaisquer questões 
em relação ao presente certame. 
 
12.3 - Após a divulgação da Ata de Classificação Final do Processo Seletivo, a empresa 
Contratada entregará ao Município de Esperança do Sul (RS) todos os registros 
escritos originais gerados no certame. 
 
12.4 - Fazem parte deste Edital: 
12.4.1 - Anexo I - Conteúdo Programático; 
12.4.2 - Anexo II - Atribuições dos Cargos/Funções; 
12.4.3 - Anexo III - Formulário de Requerimento de Vaga para Candidatos Portadores de 
Deficiência; 
12.4.4 - Anexo IV - Formulário de Recurso; 
12.4.5 - Anexo V - Cronograma. 
 
12.5 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Município de Esperança do Sul (RS), 05 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

MOISES ALFREDO LEDUR 
Prefeito Municipal 

 
  

 
 

          MARCELO CARDOSO TRINDADE 
                    Assessor Jurídico 
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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS  
 
- Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão 
de diferentes tipos e gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de 
vista do autor, ideia central e ideias convergentes, informações literais e inferências, 
intertextualidade e extratextualidade. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, 
acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de 
x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de 
palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção, 
numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe: 
sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e 
verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de 
significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e 
parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação, ambiguidades. Fonologia: 
fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). 
Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros 
literários. Novo acordo ortográfico.  
 
- Legislação e Conhecimentos Pedagógicos: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Lei Orgânica do Município de 03 de Junho 
de 1999. Plano de Carreira do Magistério – Lei Municipal n.º 1.452/2017 e sua alteração 
Lei Municipal n.º 1.485/2018. Teóricos Pedagógicos (Pensadores da Educação). 
 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
- Professor(a) de Artes: 
História da Arte. A Arte-Educação no Brasil. Diversidade cultural no ensino das Artes 
Visuais. As abordagens metodológicas no ensino das Artes Visuais. O papel da arte na 
educação. Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte. O ensino e a aprendizagem em arte. 
O uso das imagens no ensino das Artes Visuais. Cultura afro-brasileira, africana e 
indígena. A educação musical no contexto atual. O ensino de música na educação básica. 
Pressupostos metodológicos do ensino de música. Música e sociedade. A diversidade 
cultural no ensino de música. História da música: da antiguidade aos tempos atuais. Arte 
e Artesanato. Arte e meio ambiente. Elementos Visuais. Contextualização, fruição e o 
fazer artístico. História do Teatro: da antiguidade aos tempos atuais. Pressupostos 
metodológicos do ensino do Teatro. O Teatro como produto cultural e apreciação estética. 
Linguagem cênica: elementos formais, formas teatrais. O ensino do teatro na Educação 
Básica. Contribuições de: Meiningem, Stanislavski, Copeau, Brecht, Meyerhold, 
Grotowski, Eugênio de Barba e José Celso Martinez Correa. História da dança: das 
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primeiras manifestações aos dias atuais. Aspectos culturais, sociais e históricos das 
diferentes formas de dança: erudita, popular, folclórica, antiga e contemporânea. Estrutura 
e funcionamento do corpo e os elementos que compreendem seu movimento. 
Pressupostos metodológicos do ensino da dança. Principais artistas plásticos da história. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Ciências: 
O universo: formação do universo; o sistema solar; o planeta terra; crosta terrestre; terra – 
sol – lua; biosfera. Atmosfera: características; propriedades; componentes; pressão 
atmosférica; meteorologia; poluição da Atmosfera. Água: composição; estados físicos da 
água; a água no meio ambiente; uso e consumo da água; processos de tratamento da 
água; a água e a saúde. Solo: formação; rochas; solo; erosão e queimadas; uso 
sustentável do solo; os minerais. Ecologia: ecossistemas; comunidades; populações; 
cadeia alimentar – equilíbrio e desequilíbrio; transferência de energia e matéria nos 
ecossistemas; relações entre os seres vivos; equilíbrio ecológico. Higiene e Saúde: saúde 
e doenças; prevenção. Origem da Vida e Evolução: organização celular dos primeiros 
seres vivos; seleção natural; matéria viva e matéria bruta; evolução dos seres vivos. 
Educação Ambiental – representações e práticas sociais em Educação Ambiental; 
Biodiversidade; Classificação dos seres vivos; vírus: características gerais; doenças. 
Reino Monera: bactérias; cianofíceas. Reino Protista: algas e protozoários; Reino Fungi: 
características gerais; fermentação. Reino Vegetal: algas; vegetais inferiores; vegetais 
superiores; características gerais. Reino Animal: principais características dos vertebrados 
– peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos – principais características invertebrados – 
artrópodes, equinodermos, poríferos, cnidários, platelmintos, nematelmintos, anelídeos, 
moluscos. Organização do Corpo Humano: da célula ao organismo: citologia; histologia; 
funções de nutrição; alimentos; saúde e alimentação; anatomia e fisiologia dos sistemas; 
sistema de sustentação; sistema muscular; os sentidos; sistemas de coordenação e 
controle; sistema reprodutor e reprodução humana; noções de hereditariedade; sistema 
circulatório; sistema respiratório; excreção; O corpo: desenvolvimento e maturidade. 
Principais grandezas físicas escalares; noções de termologia; óptica; eletricidade; 
magnetismo; mecânica (movimentos); trabalho – máquinas simples; ondas; força – Leis 
de Newton; atração gravitacional. Introdução ao Estudo da Química: noções gerais de 
matéria; mudanças de estado de substâncias e misturas; sistemas; substâncias; misturas; 
átomo e suas partes; classificação periódica dos elementos; ligações químicas; funções e 
reações químicas; classificação e nomenclatura. Aquecimento global - efeito estufa, chuva 
ácida, destruição da camada de ozônio. Conhecimentos básicos de informática. 
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Educação Física: 
A educação física no Brasil – sua história. A importância social da Educação física: na 
escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social. A educação física 
no desenvolvimento infantil, no ensino fundamental. Avaliação em educação física. A 
relação ensino aprendizagem numa visão construtivista sócio interacionista. As diferentes 
tendências pedagógicas da Educação Física na escola. Educação Física escolar e 
cidadania. Parâmetros Curriculares nacionais de Educação física. A educação inclusiva 
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na educação física. Competição, cooperação e transformação didático pedagógica. 
Anatomia e Fisiologia Humanas. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao 
Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade 
física. Socorros de urgência aplicados à Educação Física. Fisiologia do exercício. 
Substâncias proibidas/permitidas. Esportes: atletismo, futebol de campo, futsal, basquete, 
vôlei, handebol, esportes com bastões, técnicas e táticas, regras e penalidades. 
Organização de eventos esportivos. Jogos pré-desportivos. Brincadeiras da cultura 
popular. Lutas: judô, capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas. Percepção corporal e 
espaço-temporal. Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de 
preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica 
desportiva. Organização e legislação do ensino da educação física. Código de Ética dos 
Profissionais de Educação Física. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Geografia: 
Cultura afro-brasileira e indígena. A evolução do pensamento geográfico e os novos 
paradigmas de ciência. As fontes e a evolução da concepção da natureza do homem e da 
economia na geografia: os impactos da economia mundial sobre o meio ambiente e suas 
relações com a sociedade. Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, 
sociedade, região, território. Geopolítica da globalização: organismos internacionais, 
comércio internacional e desigualdades. Metodologia do ensino e aprendizagem da 
geografia: os novos recursos didáticos; As diferentes propostas curriculares e o livro 
didático na geografia; Ensino e pesquisa em geografia. Alfabetização e linguagem 
cartográfica. A cartografia nos diversos níveis de ensino. Orientação, localização e 
representação da terra. A divisão política, administrativa e o planejamento do território 
brasileiro. As regiões geoeconômicas brasileiras. Conceitos demográficos fundamentais. 
Crescimento populacional. Teorias demográficas e desenvolvimento sócio-econômico. 
População: distribuição geográfica, estrutura, migrações. O processo de industrialização e 
a urbanização brasileira e as consequências ambientais. Relação cidade e campo. A 
geografia agrária e as transformações territoriais no campo brasileiro. Agricultura e meio 
ambiente. Brasil, território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e 
a nova ordem mundial e o Brasil no contexto regional. Organizações e blocos 
econômicos. Conflitos, problemas e propostas do mundo atual. Quadro natural (relevo 
vegetação, clima, solos e hidrografia) numa perspectiva global, nacional e regional. Clima 
e aquecimento global. Conservação, preservação e degradação ambiental no Brasil; 
Políticas públicas e gestão ambiental no Brasil. Representações e práticas sociais em 
educação ambiental; Espaço e turismo no ensino da geografia. Conhecimentos básicos 
de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de História: 
Antiguidade: Egito antigo; Grécia antiga; Roma antiga. Idade Média: Reino Franco; 
Feudalismo; Inquisição; Império Árabe; Cruzadas e Crise Feudal; Guerra dos 100 anos; 
Civilizações Pré- Colombianas. Idade Moderna: Renascimento; Reforma Protestante; 
Antigo Regime; Expansão MarítimoComercial; Colonização da América; Revoluções 
Inglesas; Revolução Industrial; Iluminismo; Independência dos EUA. Idade 
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Contemporânea: Revolução Francesa; Doutrinas Sociais e Políticas do Século XIX; 
Imperialismo; Primeira Guerra Mundial; Revolução Russa; Crise de 1929 e Grande 
Depressão; Nazifascismo; Segunda Guerra Mundial; Guerra Fria; Descolonização Afro-
Asiática; Ditaduras na América Latina; Revolução Islâmica no Irã; Nova Ordem Mundial. 
Brasil: Pré-História; Política, Economia e Sociedade Colonial; Escravidão; Independência; 
Primeiro Reinado; Regências; Segundo Reinado; Proclamação da República; República 
da Espada; República do Café com Leite; Era Vargas; República Liberal; Ditadura Militar; 
Nova República. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. 
Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Inglês: 
Metodologia do ensino da língua estrangeira. Proposta curricular da língua estrangeira 
moderna. O ensino de língua para a comunicação. Dimensões comunicativas no ensino 
de inglês. Construção da leitura e escrita da língua estrangeira. A linguagem oral do 
inglês. Aspectos gramaticais da língua inglesa. Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Língua Inglesa. Compreensão de texto. Preposições. Pronomes. Comparação de 
adjetivos. Superlativos. Todos os tempos verbais e formas afirmativa, negativa e 
interrogativa. Verbos regulares e irregulares (Passado). Falsos cognatos. Falsos Verbos. 
Conjunções. Plural. Discurso indireto. Caso genitivo. Fonologia. Conhecimentos básicos 
de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Letras – Língua Portuguesa: 
Prática pedagógica. Atividades de estímulo ao estudo e aprendizado. Metodologia de 
ensino da Língua Portuguesa. Projeto Político Pedagógico. Planejamento de aulas e 
avaliação de resultados. Relações de ensino-aprendizagem. Inovações na educação. 
Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. 
Currículo de Língua Portuguesa. Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, 
reconhecimento e compreensão de diferentes tipos e gêneros textuais, coesão e 
coerência, recursos coesivos. Ortografia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. Semântica. 
Literatura: gêneros, períodos e estilos da literatura brasileira. Novo acordo ortográfico. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Matemática: 
Sistemas de numeração. Conjuntos. Conjuntos numéricos. Operações: múltiplos, 
divisores, Frações. Números decimais. Medidas: área, perímetro, comprimento, 
capacidade, volume. Equação, inequação e função de 1º e 2º grau. Porcentagem. 
Proporcionalidade. Sistema de equações. Polígonos. Funções e relações: exponencial e 
logarítima. Progressões (PA e PG). Matrizes. Determinantes e sistemas lineares. 
Probabilidade. Polinômios e equações algébricas. Trigonometria no triângulo. 
Semelhança. Congruência. Teoremas: Tales e Pitágoras. Geometria: Figuras geométricas 
e planas: quadrado, retângulo, triângulo, círculo; sólidos geométricos: cubo, 
paralelepípedo, prisma, cilindro, pirâmide, cone; esfera: cálculo de perímetros, áreas e 
volumes. Matemática financeira: juros simples, cálculo do montante e do principal. Juros 
compostos: cálculo do montante e do principal. Didática do ensino da matemática. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
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- Professor(a) de Pedagogia: 
Plano Nacional de Educação – PNE. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. 
A educação básica no Brasil. Diretrizes curriculares para a educação Infantil. Diretrizes 
curriculares para o ensino fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Referencial 
Curricular Nacional para Educação Infantil. Fundamentos e organização curricular. 
Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar. Educação inclusiva. 
Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento. Visão interdisciplinar e 
transversal do conhecimento. Tecnologias no contexto educacional. Projeto político-
pedagógico. Inatismo, empirismo e construtivismo. Ética no trabalho docente. Distúrbios, 
transtornos e dificuldades de aprendizagem. Tecnologias no contexto educacional. Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Políticas Educacionais. Formação do Professor. O 
lúdico e os jogos na educação infantil. A importância da literatura infantil na infância. 
Adaptação da criança na creche. Brinquedoteca. Bullying. Organização do trabalho 
pedagógico. Pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Infantil. O corpo como 
linguagem, gesto, presença, expressão criativa. Conceito de infância. Concepções de 
desenvolvimento e suas implicações. Fases do desenvolvimento e características 
psicológicas da criança e suas implicações. Organização do espaço e do tempo das 
experiências de aprendizagem na educação infantil. Currículo Escolar. 
Interdisciplinaridade. Diversidade. Processos de Ensino Aprendizagem. Avaliação da 
aprendizagem na educação infantil. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. 
Desenvolvimento da linguagem oral, escrita. Gestão democrática e autonomia na 
organização do trabalho escolar. Bullying. O papel da avaliação no processo de 
aprendizagem na educação básica. Relações intra e interpessoais em sala de aula. 
Utilização de jogos e brincadeiras no ensino da matemática nos Anos iniciais do ensino 
fundamental. Os conceitos de alfabetização e letramento. A prática educativa e as 
abordagens: liberais, construtivista, interacionista. Abordagens metodológicas e suas 
implicações pedagógicas. A formação do professor: saberes e fazeres necessários à 
formação docente. A prática pedagógica e seus elementos: do planejamento à avaliação. 
Processos de Ensino Aprendizagem. O brincar no espaço educativo. O papel do 
profissional da educação. Compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do 
sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade. 
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais.  
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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
Síntese de Deveres: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta 
pedagógica da escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações 
inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino. 
Exemplo de Atribuições: 
�Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
�Levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; 
�Zelar pela aprendizagem do aluno; 
�Estabelecer os mecanismos de avaliação; 
�Implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
�Organizar registros de observação dos alunos; 
�Participar de atividades extraclasse; 
�Realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; 
�Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; 
�Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos; 
�Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
�Participar de cursos de formação e treinamentos; 
�Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico; 
�Integrar órgãos complementares da escola; 
�Executar tarefas afins com a educação. 
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ANEXO V 
 

CRONOGRAMA 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PERÍODO 
1. Período de Inscrição 06 a 15 de janeiro de 2021 
2. Último dia para efetuar o pagamento do boleto 
bancário 

18 de janeiro de 2021 

3. Publicação da homologação das inscrições 22 de janeiro de 2021 
4. Divulgação dos pedidos de condições especiais para 
realização da prova escrita/objetiva 

22 de janeiro de 2021 

5. Prazo para interposição de recurso quanto a não 
homologação das inscrições 

25 e 26 de janeiro de 2021 

6. Publicação da homologação das inscrições após 
apreciação dos recursos 

28 de janeiro de 2021 

7. Divulgação do Ensalamento dos Candidatos 28 de janeiro de 2021 
8. Prova escrita/objetiva 31 de janeiro de 2021 
9. Divulgação do Gabarito Preliminar e das provas 
escritas/objetivas 

1º de fevereiro de 2021 

10. Prazo para interposição de recurso contra o Gabarito 
Preliminar e questões das provas escritas/objetivas 

02 e 03 de fevereiro de 2021 

11. Divulgação do Gabarito Definitivo  05 de fevereiro de 2021 
12. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar 05 de fevereiro de 2021 
13. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de 
Classificação Preliminar 

08 e 09 de fevereiro de 2021 

14. Divulgação da Ata de Classificação Final 11 de fevereiro de 2021 
 
 
 
 


