ADITIVO Nº 01/2017- EDITAL N° 01/2017
CONSIDERANDO a Recomendação nº 15/2016 do MP-CE para melhor detalhamento aos
critérios de pontuação na análise do currículo, bem como para o processo de entrevista
visando a participação democrática de todos os interessados e garantia da contratação de
profissionais eficientes e habilitados para a execução dos serviços previstos no edital;
CONSIDERANDO a necessidade de retomada do Processo Seletivo Simplificado de que
trata o Edital nº 01/2017/PMG;
CONSIDERANDO que o presente ADITIVO não altera os princípios e exigências do
EDITAL Nº 01/2017/PMG, permanecendo válidas todas as inscrições efetuadas no período
tratado no referido edital;
CONSIDERANDO a necessidade de compensação do período de inscrição em virtude da
suspensão do Edital nº 01/2017/PMG;
CONSIDERANDO que há necessidade imediata das providências preliminares para
viabilizar o início dos trabalhos do ano letivo da Rede Pública Municipal de Ensino (Semana
Pedagógica – 17 a 20 de janeiro);
CONSDERANDO que o ano letivo será iniciado no dia 23 de janeiro de janeiro próximo;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do serviço público essencial nas áreas das
demais Secretarias Municipais aludidas no Edital nº 01/2017/PMG;

AS

SECRETARIAS

MUNICIPAIS

DE

EDUCAÇÃO,

DE

SAÚDE,

DE

AGRICULTURA, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS DE GROAÍRAS, estado do CEARÁ, tornam público o ADITIVO Nº 01/2017
ao EDITAL Nº 01/2017 que trata do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destinado
ao provimento de vagas temporárias para cargos de profissionais da educação, da saúde,
da agricultura, da assistência social e cargos administrativos da Secretaria de
Administração e Finanças, sendo que os Anexos I e II do Edital nº 01/2017/PMG passam a
vigorar com redação que segue; No mesmo ato, torna público ANEXO 01 deste ADITIVO e
que se refere aos critérios de análise curricular e da entrevista do Processo Seletivo
Simplificado do Edital nº 01/2017/PMG.

ANEXO I – DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE CARGOS, COM REFERIDAS ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS,
POR SECRETARIA
SECRETARIA

CARGO
Professor Educação Infantil e 1º
ao 5º Ano
Professor de Matemática
Professor de Português
Professor Educação Física
Secretário Escolar

EDUCAÇÃO

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Serviços Gerais

Nutricionista
Interprete de Libras
Enfermeiro
SAÚDE

Psicólogo
Agente de Endemias

ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em creches e pré-escola e de 1º a 5º ano

Ministrar aula na disciplina
Organizar, registrar e documentar fatos ligados a vida
escolar dos alunos e profissionais em exercício na unidade
escolar e dentre outros
Monitorar comportamento de alunos usuários do
transporte escolar
Auxiliar o professor de sala em qualquer turma da
educação infantil e EF
Auxiliar o professor de sala no cuidar de alunos
portadores de necessidades
Exercer a vigilância de nas escolas e instituições da
educação municipal
Preparar e servir a Merenda Escolar
Desempenhar tarefas de limpeza, asseio e manutenção de
escolas municipais
Elaborar cardápio, orientar a aquisição, guarda e
manuseio da alimentação escolar
Traduzir em libras as aulas para os alunos com deficiência
auditiva
Prestar assistência na comunidade, no cuidado individual
e familiar, oferecendo atenção abrangente e individual.
Desenvolver atividades pertinentes próprios dos usuários
do SUS
Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de
doenças, como dengue, malária, leptospirose,
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QTDE
08

CARGA HORÁRIA

VENCIMENTO

02
01
02
02

20 horas semanais

R$ 1.067,82

40 horas semanais

R$ 937,00

03
12
06
04

937,00
40 horas semanais

01
06
01
01
12
02
04

1.600,00
20 horas semanais

R$ 1.000,00

40 horas semanais

R$ 2.230,30

40 horas semanais

R$ 2.400,00

40 horas semanais

R$ 1.014,00

Assistente Social
Médico Veterinário
Farmacêutico
Fisioterapeuta

Educador Físico
Técnico em Enfermagem

leishmaniose, esquistossomose, chagas, raiva humana,
entre outras.
Desenvolver atividades pertinentes próprios dos usuários
SUS
Desempenhar serviço médico veterinário no controle e
prevenção de zoonoses dentre outros
Desempenhar serviços referente a atenção farmacêutica.
Alimentar o sistema HORUS, dentre outros.
Prestar assistência fisioterapêutica, prescrever, planejar,
ordenar, analisar, supervisionar os projetos
fisioterapêuticos no âmbito do SUS
Estar habilitado a atuar como educador físico em locais
públicos, dentre outras atribuições.
Orientar e executar o trabalho técnico de assistência à
enfermagem, dentre outros.

Vigia

02
01
02

AGRICULTURA

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Operador de Máquinas
Motoristas
Orientador Social do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos Familiares e
Comunitários
Facilitador de Oficinas de
Esporte e Lazer
Psicólogo

R$ 2.400,00

12 horas semanais

R$ 1.700,00

30 horas semanais

R$ 2.250,00

30 horas semanais

R$ 2.250,00

20 horas semanais

R$ 959,74

40 horas semanais

R$ 976,80

40 horas semanais

R$ 937,00

40 horas semanais

R$ 2.400,00

40 horas semanais

R$ 1.500,00

40 horas semanais

R$ 976,80

20 horas semanais

R$ 500,00

20 horas semanais

R$ 500,00

40 horas semanais

R$ 2.400,00

04

02
18
05

Exercer a vigilância
Agrônomo

30 horas semanais

Orientar as agricultores no plantio, enfatizando o uso da
irrigação localizada e de insumos orgânicos e dentre
outros
Conduzir veículos pesados – Categoria “D”
Conduzir veículos (caminhão pipa e caçamba) – Categoria
“ D”

01

02
01
04

Manter os serviços atualizados, identificar e encaminhar
famílias para equipe de referências do CRAS
Desenvolver atividades físicas de lazer e práticas corporais
com publico usuário.

01

Desenvolver atividades pertinentes próprios da
assistência social, prestar apoio psicossocial e alimentar

01

3

Assistente Social

Auxiliar de serviços Gerais
Auxiliar de serviços
ADMINISTRAÇÃO Motorista
Vigia

registros de informações e dentre outros
Desenvolver atividades pertinentes próprios da
assistência social, prestar apoio psicossocial e alimentar
registros de informações e dentre outros
Desempenhar tarefas de limpeza, asseio e manutenção
Desempenhar tarefas de limpeza, asseio e manutenção
Conduzir veículos – Categoria “ B”
Exercer a vigilância
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02

01
01
01
01

30 horas semanais

R$ 2.400,00

40 horas semanais

R$
937,00

40 horas semanais

R$ 937,00

ANEXO II – CRONOGRAMA DE ETAPAS DO PROCESSO
ETAPA

DATA

LOCAL
Flanelógrafo da Prefeitura Municipal

Publicação do Edital

09/01/2017

de Groaíras e demais Secretarias
Municipais
Site da Aprece e da PMG

Inscrições e Entrega dos Currículos e Diplomas e
Certificados ou Declarações de Experiência
Análise de Currículos e Entrevistas

10 e 11/01/2017

Secretaria da Educação Básica

13 e 14/01/2017

EEF. N. Sra. do Rosário
Flanelógrafo da Prefeitura Municipal

Divulgação do resultado da seleção

16/01/2017

de Groaíras e demais Secretarias
Municipais e Site da Aprece e da
PMG.

Apresentação de Recursos

17/01/2017

Secretaria da Educação Básica.

Flanelógrafo da Prefeitura Municipal
Publicação dos resultados finais

18/01/2017

de Groaíras e demais Secretarias
Municipais.
Site da Aprece e da PMG.

OBS: O horário das inscrições será das 07:30h às 11:00h e das 13:30h às 17:00h.

5

ANEXO – 01/ADITIVO Nº 01/2017
DOS REQUISITOS DE ANÁLISE DE CURRICULUM VITAE
- 40 PONTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Nível Superior incompleto
10 (dez) pontos
Nível Superior Completo
20 (vinte) pontos
Pós-Graduação incompleta
05 (cinco) pontos
Pós-Graduação Completa
10 (dez) pontos
02 (dois) pontos, por cada Certificado ou
Diploma de curso com o mínimo de 40
Certificados e Diplomas
(quarenta) horas, até o máximo de 10
(dez) pontos.
PARA OS DEMAIS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR OU TÉCNICO
Nível Superior incompleto
10 (dez) pontos
Nível Superior Completo
30 (trinta) pontos
02(dois) pontos, por cada Certificado ou
Diploma de curso com o mínimo de 40
Certificados e Diplomas
(quarenta) horas, até o máximo de 10
(dez) pontos.
DOS REQUISITOS DE ANÁLISE PELA ENTREVISTA
– 60 PONTOS –
PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Conhecimento sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB
Conhecimento sobre a Educação em Tempo Integral, na
modalidade do Programa Mais Educação e demais programas de
atividades em Jornada Ampliada;
Conhecimento específico na disciplina ou ano letivo lecionado
Domínio e ideias para práticas de relacionamento com os alunos,
inclusive com aqueles portadores de necessidades especiais.
Domínio e ideias para práticas de relacionamento com a
comunidade escolar
Conhecimento e habilidades para desenvolvimento dos programas
de desenvolvimento da educação básica, financiados pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (merenda
escolar, PDDE, transporte escolar, programa nacional do livro
didático, etc.)
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10 (dez) pontos
10 (dez) pontos
10 (dez) pontos
10 (dez) pontos
10 (dez) pontos

10 (dez) pontos

DOS REQUISITOS DE ANÁLISE PELA ENTREVISTA
– 60 PONTOS PARA OS DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO E APOIO
ADMINISTRATIVO
Conhecimento específico para o exercício do cargo ou função
10 (dez) pontos
pleiteado
Conhecimento específico para a operação de máquinas e/ou
equipamentos correlacionados ao exercício do cargo ou função
10 (dez) pontos
pleiteado
Conhecimento de práticas inovadoras ou alternativas para o melhor
10 (dez) pontos
desempenho do cargo ou função pleiteado
Domínio e ideias para práticas de relacionamento com os usuários
10 (dez) pontos
do serviço público específico;
Domínio e ideias para práticas de relacionamento com a
comunidade, urbana ou rural, atendidas pelo serviço público
10 (dez) pontos
específico;
Conhecimento e habilidades para desenvolvimento dos programas e
parcerias com os governos Estadual e Federal, de desenvolvimento e
10 (dez) pontos
manutenção de atividades desenvolvidas pelo exercício dos cargos e
funções pleiteadas.

Francisca Hianice Maciel Vasconcelos
Secretária Municipal de Educação de Groaíras

Josilene Braga Gomes Vasconcelos
Secretária Municipal de Saúde de Groaíras

Pio Paiva Martins
Secretário Municipal de Agricultura, Aquicultura, Meio Ambiente e Pesca

Francisca de Jesus Maciel Vasconcelos
Secretária Municipal de Assistência Social

Maria do Rosário Carlos de Lima
Secretária Municipal de Administração e Finanças de Groaíras
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