ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

SELEÇÃO DE INGRESSO AO SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER TEMPORÁRIO
EDITAL 002/2015
A Comissão do processo seletivo da
Prefeitura Municipal de Vera - MT, torna
público que se encontram abertas as
inscrições para o processo de seleção para
cargos temporários para prestação de
serviços de interesse público no quadro de
Pessoal da Prefeitura Municipal, para exercer
atividades na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Desportos, conforme
especificação abaixo:

1) As inscrições serão recebidas no período de 04 a 08 de janeiro de 2016, no
seguinte horário e local:
HORÁRIO: Das 7 as 13hs.
LOCAL: Sede da Secretaria Municipal de Educação de Vera-MT
1.1) A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios,
normas e condições estabelecidas no presente edital e nos editais complementares
que a Comissão Examinadora achar necessário para o bom andamento e fiel execução
do Teste Seletivo, como também do regulamento do Teste Seletivo.
1.2)

Não será cobrada taxa de inscrição dos participantes.

1.3) No ato da inscrição serão exigidos os seguintes documentos:
É11111111111 111111.31REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
1.
Ser brasileiro, nato ou naturalizado, artigo 12 da CF.
2.

Ter idade mínima de 18 anos até a data da inscrição.

3.

Apresentar documento de identidade e CPF (fotocópia).

4.

Apresentar 1 (uma) foto 3X4 recente tiradas de frente.
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5.

As inscrições só poderão ser feitas pessoalmente.

2) As vagas são as denominadas abaixo:
Código
Cargo

Cargos

Da habilitação para admissão

Número
de Vagas

Salário
Mensal

001

Professor 40 H

Diploma de conclusão de Curso Superior
em Pedagogia ou Normal Superior.

04

R$ 2.780,78

002

Professor 20 H

Diploma de conclusão de Curso Superior
em Pedagogia ou Normal Superior .

15

R$ 1.390,39

Diploma de Conclusão de Curso
Professor de Ed. Física
Superior em Ed. Física e Registro no
40 H
CREF

10

R$ 2.780,78

003

 Serão considerados aprovados para cadastro de reserva até três vezes o
número de vagas, conforme artigo 3º da lei municipal 1.158/2015;


As atribuições do cargo são as constantes da lei complementar 023/2014.

3) Será considerado habilitado o candidato que:
 Tiver atingido 50% (cinqüenta por cento) da pontuação no conjunto das
provas.


Não obtiver nota zero em nenhuma das provas.

4) As provas objetivas serão realizadas no dia 17/01/2016 com início às 8h e
término às 11h na Escola Municipal Alaoisio Jacob Webler, Rua Gatemala, 2776,
Bairro Sol Nascente – CEP 78880-000 – Vera - MT O Edital Completo encontra-se
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Vera-MT, na Câmara Municipal de
Vereadores de Vera e no site www.vera.mt.gov.br sendo que a duração das provas
será de 3 Horas.
s
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Provas
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
QUESTÕES ESPECIFICAS

Nº De
Questões
10
15
05

Peso por
Questão
4
3
3

 Para todas as categorias – 10 questões de português; 15 questões de
Conhecimentos Gerais e 05 questões referentes Questões Especificas

5) Os candidatos serão classificados por Cargo/Função, na ordem decrescente dos
pontos obtidos nas provas escritas, sendo eliminado o que não obtiver no mínimo
nota 5(cinco) no total das provas e/ou zerar qualquer uma das provas
6) Existindo desistências, eliminação ou criação de novas vagas, a Prefeitura
Municipal de Vera promoverá convocações e nomeações necessárias durante o
período de validade do processo seletivo.
7) Os candidatos deverão comparecer 30 (trinta) minutos antes do horário previsto
para início das provas, munidos de caneta azul ou preta, ficha de inscrição e
documento de identidade.
8) Não será aplicada prova fora do local determinado no edital.
9) Reserva-se a Comissão do Processo Seletivo e aos fiscais o direito de excluir do
recinto e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for
considerado inadequado, bem como sanear para resguardar a execução individual e
correta das provas.
10) Os candidatos classificados no processo seletivo e que forem chamados a tomar
posse, farão conforme Legislação Vigente em especial da Lei complementar nº
023/2014 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vera-MT, recolhendo
encargos previdenciários para RGP.
11) O Resultado Final do Processo Seletivo trará publicado em Edital o número de
pontos obtidos por cada candidato em seus respectivos Cargos/Funções.
12) A classificação final, entre candidatos com igual número de pontos, o critério de
desempate obedecerá aos seguintes critérios:
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I.
II.

Maior nota em Conhecimentos Específicos;
Maior nota em Português.

13) DA PROVA DE TÍTULOS
13.1. O Processo Seletivo será de provas com valoração de títulos para o emprego de
Professor de Educação Física, Professor de Pedagogia e/ou Normal Superior.
13.1.1. Serão considerados os seguintes Títulos:
 ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR:
 Doutorado 5,0 (cinco) pontos - máximo um título
 Mestrado 3,0 (três) pontos - máximo um título
 Pós-Graduação (carga horária mínima de 360 horas) 2,0 (dois) pontos máximo um título
 Professor Municipal 1,0(um) ponto para cada ano comprovado – máximo 5,0
(cinco) pontos.
13.1.2. O candidato que se inscrever para mais de uma função deverá entregar os
títulos em envelopes separados, não sendo considerados, em hipótese alguma, os
títulos apresentados para função diferente daquele descrito no envelope.
13.2. Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da
instituição, contendo assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga
horária, que ateste sobre a conclusão total do curso e aprovação e entrega do TCC –
Trabalho de Conclusão de Curso.
13.3. A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “5 (cinco) pontos”.
13.4. Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos
títulos, para a classificação final.
13.5. Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de
“aprovação”.
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13.6. A apresentação dos Títulos ocorrerá no mesmo período, horário e dia das
inscrições, devendo ser entregues junto a Comissão do Teste Seletivo, na forma de
cópias reprográficas autenticadas. Não serão aceitos protocolos de documentos
referentes a títulos. Não serão aceitos títulos enviados por outros meios e em datas
distintas que não sejam os especificados nesse item.
13.7. Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias
reprográficas deverão ser autenticadas em cartório.
13.8. Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o
motivo de impedimento do candidato que não os apresentar no dia e horário
determinados.
13.9. Em que pese os títulos serem apresentados na data das inscrições, os pontos
somente serão contados se o candidato obtiver a nota mínima para aprovação na
prova objetiva.
13.10. Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 365 dias
corridos, contado da data da divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo.
13.11. Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando
exigidas como pré-requisito. Quando o título apresentado se constituir em um dos
pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob pena de ser considerado prérequisito e não título
14) A contratação será feita exclusivamente no Regime Estatutário, conforme Lei
complementar n.º 023/2014 que trata da Contratação Temporária de Excepcional
interesse público, sendo o contrato por prazo determinado com inicio e término
previsto na lei municipal 1158/2015 podendo, todavia, encerrar-se antes, no caso de
se constatar a inexistência de excepcional interesse público, ou a homologação de
Concurso público, ou ser prorrogado conforme previsão da lei municipal 1.158/2015.
15) A jornada de trabalho será de acordo com o previsto no item 2 do presente edital,
conforme exigência da função.
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16) A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá
rigorosamente, a ordem de classificação, não gerando, entretanto o fato de aprovação,
direito à nomeação.
17) No ato da nomeação os candidatos, deverão apresentar documentação que
comprove:
 Prova de estar quites com as obrigações eleitorais
 Prova de estar em dia com as obrigações militares, no caso de ser do sexo
masculino.
 Apresentar documento original de escolaridade (certidão ou diploma),
conforme exigência do cargo ao qual concorreu.
 Apresentar comprovante de exame de saúde física e mental
 Ser brasileiro
 Ter idade compatível para o cargo conforme Constituição Federal e Código
Civil Brasileiro.
 Ser apto para a função
 Registro no Conselho da Categoria, quando for o caso.
 Prova de estar quites com a Fazenda Municipal de Vera-MT
 Declaração de não acumulo de cargo, emprego ou função publica, assinado
pelo contratado.
 Declaração de nepotismo, assinado pelo contratado.
18) A Comissão do processo seletivo fará divulgar, sempre que necessárias normas
complementares ao presente edital.
19) O candidato que na ficha de inscrição ou em qualquer documento, prestar
declarações falsas ou inexatas, terá sua inscrição cancelada e anulada todos os atos
dela decorrentes.
20) O prazo de validade do Processo seletivo será o previsto na lei municipal
1.158/2015, podendo ser encerrado antes de acordo com conveniência
administrativa ou prorrogado de acordo com a lei municipal 1.158/2015.
21) Será considerado desistente e perderá a vaga obtida no Processo Seletivo o
candidato que não comparecer na data estabelecida pela Prefeitura Municipal de
Vera-MT, para investidura no cargo para o qual foi classificado, bem como o
candidato que não apresentar os documentos exigidos.
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22) A lotação funcional dos candidatos aprovados e convocados ficará a critério do
respectivo Programa para a qual foi designado.
23) Para os candidatos distribuídos fora da sede do Município, o Executivo
Municipal, não terá nenhuma responsabilidade no que tange a locomoção, residência
etc.
24) O Prazo para o Candidato entrar com recurso caso se ache prejudicado com o
resultado da prova, será de 48 (quarenta e oito horas), após publicação do resultado.
25) Todos os casos omissos, problemas ou questões que surgirem e que não estejam
expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão do
Processo Seletivo, já devidamente constituída e nomeada pelo Prefeito, através de
Portaria, tornando a decisão em caráter público.
26) A responsabilidade pela realização do presente Teste Seletivo será da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desportos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA-MT, 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Rauany Lopes Gomes
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

Nilso Jose Vigolo
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
PROCESSO SELETIVO 002/2015
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ANEXO I
Nível Superior:
Língua Portuguesa para ensino superior:
Interpretação de textos de diferentes gêneros textuais. A função do "que" e do "se”. Paródia e
paráfrase. Texto literário e não-literário. Relação entre sentido e contexto:
polissemia/conotação e denotação. Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição.
Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua
oral/variação lingüística. Funções da Linguagem. Figuras de Linguagem. Ortografia dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés, em vez, dentre
outras). Significação das palavras: sinônimo, antônimo, conotação, denotação, homônimos,
parônimos, polissemia, figuras de linguagem, vícios de linguagem; Fonologia; Fonemas e
letras. Emprego dos sinais de pontuação no texto. Acentuação gráfica. Emprego da crase.
Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical). Aspectos
morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos
associados ao nome e ao verbo). Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise,
mesóclise e próclise); O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos).
Sintaxe de concordância: nominal e verbal. Sintaxe de regência: nominal e verbal. Elementos
da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e
redundância). Semântica e Estilística.
Conhecimentos Gerais para ensino superior:
Conhecimentos atuais e dos últimos cinco anos relacionados a temas políticos, sociais e
econômicos, generalidades e conceitos do município, Brasil e do Mundo. Economia Social.
Questão Agrária. Distribuição de Renda. Terceiro Setor. Relações com o trabalho; Direitos dos
Deficientes. Constituição Federal. Urbanização. Regiões Metropolitanas. Problemas
Ambientais, urbanos e agrícolas. Meio Ambiente. População. Organização social, política e
econômica do Brasil. Dívida Externa e Interna. Aspectos históricos, geográficos, e econômicos
e populacionais do Brasil, do Estado de Mato Grosso e do município de Vera, Noções de
informática. Lei Orgânica do Município de Vera
Conhecimentos Específicos para ensino superior:
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1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96. 2. Tendências Pedagógicas da
Educação (Liberais e Progressistas). 3. Psicologia Genética (Piaget). 4. Teoria
Sócio‐construtivista (Vygotsky). 5. Henri Wallon – O desenvolvimento infantil. 6. A
Psicogênese da Escrita. 7. O Projeto Político Pedagógico da Escola. 8‐ Filosofia e Educação: As
concepções da educação, Os grandes pensadores em educação, Pensadores modernos e
pós‐modernos da educação. 9‐ Sociologia da comunicação: pressupostos (paradigmas
sociológicos: Marx, Durkheim, Weber. 10. Parâmetros Curriculares Nacionais (séries iniciais e
referencias da educação infantil). 11. Prática Educativa Interdisciplinar e Transdisciplinar. 12.
A Literatura Infantil na Escola. 13. Educação e Ludicidade. 14. Educação Inclusiva (aspectos
étnicos, culturais e raciais). 15. Educação Inclusiva sob a perspectiva da Educação Especial.
16. Avaliação Escolar sob uma perspectiva construtivista. 17. Pedagogia Libertadora (Paulo
Freire). 18. Tecnologias, Informática e Educação. 19. ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente. 20‐ Escola organizada por ciclos de formação humana; Escola em ciclos e
avaliação da aprendizagem. 21-Interpretação de texto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
PROCESSO SELETIVO 002/2015
ANEXO II
CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTOS

DATAS PREVISTAS

Publicação do Edital

23/12/2015

Período de inscrição

04 a 08 de janeiro de 2016

Publicação do Edital de Homologação das
Inscrições deferidas/Indeferidas

11/01/2016

Aplicação da Prova Objetiva - das 08h00 às
11h00

17/01/2016

Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova
Objetiva

18/01/2016

Prazo para interposição dos Recursos
referentes aos Gabaritos Preliminares

19 e 20 de janeiro de 2016

Publicação da respostas aos possíveis
recursos

21 de janeiro de 2016

Publicação dos gabaritos Oficiais do Seletivo

21/01/2016

Resultado Preliminar do Teste Seletivo.

22/01/2016

Edital de Homologação do Resultado Final.

29/01/2016
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