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DIVERSOS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA O 
CARGO DE PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE MATEMÁTICA.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, XX, da Lei Delegada nº 043, de 

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. Ao se inscrever o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, que constituem as normas que regem 

1.3. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site www.uberlandia.mg.gov.br, localizar o link correlato ao Processo Seletivo 

para a contratação.

de comprovante de inscrição, no Centro Administrativo, Diretoria de Desenvolvimento Humano – Avenida Anselmo Alves 

reclamação.

caso o nome do candidato não conste na lista divulgada no dia 14/06/2016, o candidato não fará a prova.

na prova objetiva, no caso de o fato ser constatado posteriormente à realização de qualquer uma das fases do processo seletivo.

1.11. O Município de Uberlândia não se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e endereços 
incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato.

2. DOS REQUISITOS 

dos brasileiros, nos termos do § 1º, do art. 12, da Constituição Federal;

2.1.2. ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completados até a data de assinatura do contrato;

2.1.3. estar em dia com as obrigações eleitorais;

2.1.4. estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

2.1.6. não ter qualquer restrição de ingresso no serviço público.
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CARGO ESPECIALIDADE PRÉ-REQUISITO

Professor II Docente de Matemática

3. DA DOCUMENTAÇÃO

3.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão apresentar, no ato da contratação, cópia e original dos seguintes 
documentos:

3.1.1. documento de identidade;

3.1.2. CPF;

Eleitoral ou pelo site www.tse.jus.br);

3.1.6. cartão do PIS/PASEP, frente e verso;

3.1.8. certidão de casamento, união estável, óbito do cônjuge, ou averbação;

3.1.9. CPF do cônjuge;

3.1.11. 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

3.1.13. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da especialidade;

3.2. Não ocorrerá a contratação do candidato que não comprovar a documentação exigida neste Edital e assinalada no ato da 
inscrição, mesmo que aprovado no processo seletivo.

CARGO ESCPECIALIDADE VAGAS VENCIMENTO 
MENSAL

Professor II Docente de Matemática 01

apresentada é compatível com o exercício da especialidade.

primeiro número inteiro subsequente.

portador, sob pena de exclusão do benefício.

à Diretoria de Desenvolvimento Humano e informar de quais condições necessita, as quais serão atendidas segundo critério de 
viabilidade e razoabilidade.
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especialidades pertinentes.

6. DA RESERVA DE VAGAS AOS NEGROS 

aos candidatos negros.

6.2.1. caso o número de vagas reservadas resultem em fração, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior, em 

6.3. Somente serão considerados candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, conforme quesito cor ou 

o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

6.6. Os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos participarão deste processo seletivo em igualdade de condições com 
os demais candidatos.

6.12. A autodeclaração terá validade, exclusivamente, para este processo seletivo, não podendo a mesma ser utilizada para outros 
processos de quaisquer natureza.

educação infantil ao 9º (nono) ano do Ensino Fundamental; 

e seu regimento escolar; 

educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; 
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escolar; 

promovidos pelo Município; 

8. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

de Reservista, se do sexo masculino, passaporte dentro da validade, Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo – com foto) 

no subitem 8.4. deste Edital.

8.9. O candidato deverá assinar a lista de presença, de acordo com a assinatura do seu documento de identidade.

legível.

automática do candidato.

8.13. Cada questão da prova terá 04 (quatro) alternativas e uma única opção correta.

8.16. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas 

de duração da prova.

8.20. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas ou falta de alternativa correta, estas serão consideradas 
corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, 
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independente de recurso.

livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, bem como o porte de qualquer tipo de arma, sendo 
eliminado do processo seletivo o candidato que descumprir esta determinação.

ou não do tabaco, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei 9.294/1996, bem como o porte ou consumo de bebidas alcoólicas nas 

8.24. Poderá ser eliminado o candidato que incorrer em comportamento considerado inadequado, ofensivo ou que cause 
transtornos a outros candidatos ou à equipe de aplicação durante a realização das provas, cabendo à coordenação geral do 
Processo Seletivo deliberar sobre cada caso.

de sigilo, será automaticamente eliminado do processo seletivo.

assinada.

9. DO PROCESSO SELETIVO

9.1.2. 10 (dez) questões de Legislação no valor de 2,0 (dois) pontos cada, totalizando 20 (vinte) pontos; 

9.1.3. 10 (dez) questões de Língua Portuguesa no valor de 2,0 (dois) pontos cada, totalizando 20 (vinte) pontos.

9.2. Os conteúdos das provas objetivas versarão sobre os programas contidos no Anexo, parte integrante e complementar deste 
Edital.

conforme subitem 8.4.

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

que:

de outubro de 2003 e suas alterações – Estatuto do Idoso;

10.1.3. obtiver maior número de pontos nas questões de Legislação;

10.1.4. obtiver maior número de pontos nas questões de Língua Portuguesa.

10.2. Persistindo o empate, maior idade entre as idades inferiores a 60 (sessenta) anos.

11. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO

11.1. Considerar-se-á aprovado o candidato que satisfazer as condições estabelecidas no subitem 9.4. deste Edital.
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Humano/SMA.

12. DO RECURSO 

requerimento individual, que deverá ser entregue no Núcleo de Protocolo – Av. Anselmo Alves dos Santos nº 600 -  no prazo de 

12.2. O candidato poderá interpor recurso contra as questões das provas objetivas, indicando com precisão a questão ou as 

12.3. O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.

12.4. Os recursos serão analisados pelas respectivas Bancas Examinadoras, que darão decisão terminativa, constituindo-se em 

agosto de 2004 e suas alterações.

13. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

exercício, bem como da assinatura do contrato.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ou qualquer outro motivo, não assumir a vaga oferecida no momento da convocação, perderá o direito à vaga e dará direito à 

aqueles que forem julgados aptos física e mentalmente para o exercício da especialidade.

14.6. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na Diretoria de Desenvolvimento Humano/Núcleo de Recrutamento 

subitem 14.6.

a vaga.

14.9. O candidato que vier a ser contratado celebrará termo de contrato temporário regido pelas normas do Direito Administrativo 

14.10. O Processo Seletivo terá validade de 1(um) ano, contado a partir da data de publicação do resultado, prorrogável por igual 
período, de acordo com o interesse e necessidade da Prefeitura Municipal de Uberlândia.

14.11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

 
Abel Melo Borges
Diretor de Desenvolvimento Humano

Secretária Municipal de Administração

MRFS/mrfs
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ANEXO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1) Resolução de problemas; integração entre números, Geometria e medidas. 2) Aritmética: 
noções de lógica; os campos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais); operações básicas, contagem e princípio 
multiplicativos. 3) Espaço e Forma: Geometria plana e espacial. 4) Tratamento de Dados: fundamentos de Estatística; análise e 

atual panorama sócio-cultural e econômico; Matemática Financeira; Fundamentos da Matemática; o uso da Matemática no cotidiano. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

DANTE, LUIZ ROBERTO. (2008) Tudo é Matemática. 3a ed. 4 vols. São Paulo: Ática.
 
DANTE, LUIZ ROBERTO. (2008) Matemática: Contexto e Aplicações. 3a ed. 4 vols. São Paulo: Ática.

PAIVA, MANOEL. (2009) Matemática - Paiva. 1a ed. 3 vols. São Paulo: Moderna.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

PARÂMETROS Curriculares Nacionais: matemática / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/ SEF,1998. 146 p.

Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

Paulo: Saraiva, 2012.

GOMES-SANTOS, SANDOVAL NONATO. A exposição oral: nos anos iniciais do ensino fundamental. São Paulo: Cortez, 
2012.

Mercado de Letras, 2011.

de 2008, que  institui a obrigatoridade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 4) Lei nº 9.394, de 20 de 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

/mrfs


