
 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER -

SECEL 

 

EDITAL Nº 01/ PROCESSO SELETIVO Nº 004/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVA DE TÍTULOS PARA 

CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATRAVÉS DA RESPECTIVA SECRETARIA 

MUNICIPAL. 

 

O Município de Batayporã - MS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 

sob o nº 03.505.013/0001-00, com sede à Rua Luiz Antônio da Silva, nº 1249, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, GERMINO DA ROZ SILVA, através da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, representada pela 

Secretária FERNANDA SCARLAT MARTINS, por meio da resolução de nº 013/2022, 

de 12 de setembro de 2022, tornam público o edital de abertura do Processo Seletivo 

Simplificado de Prova de Títulos para contratação de recursos humanos na área 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, visando à contratação de profissionais para 

preenchimento temporário dos seguintes cargos: Auxiliares de Serviços Gerais, 

Atendentes de Creche, Monitores de Transporte Escolar e Professores de Língua Inglesa e 

de Arte, para atender à necessidade de excepcional interesse público, que afeta este 

munícipio, bem como, com base na Lei Complementar nº 055/2021, de 21 de setembro 

de 2021. 

Os interessados em participar deste certame, deverão atentar ao disposto neste Edital, 

como seguem: 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 - O presente Processo Seletivo Simplificado de Prova de Títulos para 

contratação de recursos humanos especificamente para atuação na área de: Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, será regido por este edital, seus anexos e eventuais retificações 

e executado pela S.E.C.E.L. 

1.2 - As informações e esclarecimentos acerca do Processo Seletivo serão 

prestados no horário das 07h às 12h na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
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Esporte e Lazer, localizada na Rua Levino Lopes da Silva, 1243, Centro – 

Batayporã/MS ou pelo telefone (67) 3443-1212. Não serão prestadas informações em 

telefones pessoais de servidores da SECEL, bem como em redes sociais vinculadas aos 

servidores. 

  

1.3 - Será acompanhado pela Comissão Coordenadora, instituída através da 

Resolução S.E.C.E.L nº 013/2022, de 12 de setembro de 2022. 

 

1.4 - Caberá à Comissão Coordenadora supervisionar todas as etapas do 

Processo Seletivo Simplificado, desde a elaboração deste Edital à publicação da 

homologação do Resultado Final.  

 

1.5 -  O resultado final deste Processo Seletivo Simplificado de Prova de 

Títulos será publicado no site da Prefeitura Municipal de Batayporã/MS, no endereço 

eletrônico www.bataypora.ms.gov.br, e no Diário Oficial da Assomasul: 

http://diáriooficialms.com.br/assomasul; 

 

1.6 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital e na legislação mencionada 

anteriormente, não cabendo, portanto, alegação de desconhecimento;  

 

1.7 -  O candidato que atender a todas as condições exigidas neste Edital, 

aceitará ser contratado, conforme a vaga e o cargo, estabelecidas e apresentadas no 

momento, bem como, será lotado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer; 

 

1.8 - A convocação do candidato obedecerá à ordem de classificação 

expressa no Edital de Homologação do Resultado Final do P.S.S. e ocorrerá, somente e 

tão somente, se existir o excepcional interesse público; 

 

http://www.bataypora.ms.gov.br/
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 1.9    - O contrato será regido nos termos da Lei Complementar nº 055/2021 de 

21 de setembro de 2021; 

 

1.10   - Os candidatos classificados que vierem a ser contratados, submeter-se-

ão ao regime jurídico estabelecido pelo Estatuto do Servidor Público Municipal de 

Batayporã, nos termos da Lei Complementar nº 003/2001, sem, contudo, adquirirem 

estabilidade; 

1.11 – Após a homologação do resultado final do presente P.S.S, o mesmo terá 

vigência de 02 (dois) anos, contados a partir da data da publicação da homologação. 

  

2 – DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 - As inscrições serão realizadas presencialmente no período de 05 de 

outubro de 2022 a 21 de outubro de 2022 e exclusivamente na sede da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – S.E.C.E.L, sito à Rua Levino Lopes 

da Silva, 1243 – centro; 

 

2.2 -O candidato deverá realizar uma única inscrição; 

 

2.3- As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, serão de sua 

inteira responsabilidade, ficando a comissão coordenadora do PSS, no direito de 

indeferi-la, caso comprove inverdade nos dados fornecidos; 

 

2.4 – O deferimento da inscrição, através de Edital específico, não desobriga o 

candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando solicitado, os requisitos e condições 

estabelecidas neste Edital, sob pena de desclassificação; 

 

2.5- O Edital com as inscrições deferidas, será publicado no dia 24 de outubro 

de 2022. 

  

3 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado;  

 

3.2 - Ter a escolaridade exigida para o cargo escolhido; 
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3.3 - Comparecer ao local, no prazo e horários estabelecidos para as inscrições, 

munido da documentação exigida e realizar a inscrição; 

 

3.4 - Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com 

as mesmas. 

  

4 - DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 

4.1 - Ter 18 (dezoito) anos completos, na data da publicação do seu Edital de 

Convocação; 

 

4.2 - Estar em dia com as obrigações Eleitorais e Militares; 

  

4.3 - Ter sido classificado no Processo Seletivo Simplificado; 

  

4.4 - Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível 

com nova investidura em cargo público; 

  

4.5 – Comprovar a conclusão do Ensino Superior, quando for pré-requisito 

para o exercício do cargo escolhido, através de Diploma, devidamente registrado, 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, ou ainda, 

Certificados, Atas de Conclusão de Cursos ou Históricos Escolares, nos casos em que o 

Diploma esteja em fase de expedição e registro;  

 

4.8 - Estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o 

incapacite para o exercício das funções do cargo, comprovado por resultado de Exame 

Admissional, expedido por Médico do Trabalho;  

 

4.9 -Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos 

constitucionalmente admitidos, mediante declaração de acúmulos ou não de cargos 

públicos apresentada no ato da contratação; 
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4.10 – Comprovar que possui todas as condições para a contratação temporária 

para o cargo em que se inscreveu, apresentando todos os documentos exigidos pelo 

presente Edital e ainda outros que porventura, lhe sejam solicitados, sob pena de perda 

do direito à vaga. 

 

5 - DA REALIZAÇÃO DAS INCRIÇÕES E ENTREGA DE TÍTULOS 

  

5.1 – No ato da inscrição presencial, o candidato, identificando-se com a 

apresentação do original de um dos seguintes documentos de identidade: Registro Geral 

de Identidade, ou Carteira de Identidade Militar, Carteira Nacional de Habilitação, 

Carteira de Identidade Profissional emitida por órgão competente, ou ainda, Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), e do CPF, entregará oficialmente seus títulos, 

aos membros da Comissão Coordenadora que o atenderem e que darão recibo da 

entrega, atestando a etapa realizada; 

  

5.2 – O local de realização das inscrições com entrega de títulos será a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, localizada à Rua: Levino 

Lopes da Silva, nº 1243 no período de 05 de outubro de 2022 a 21 de outubro de 2022, 

sempre das 07h30min às 12h; 

 

5.2.1 - A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer se reserva ao direito 

de não fornecer cópias a qualquer pessoa ou candidato durante a fase de inscrições deste 

processo seletivo simplificado;  

5.3 - A avaliação dos candidatos será realizada, por prova de títulos, de acordo 

com anexo III deste Edital;  

 

5.4 - A avaliação de títulos do candidato valerá de 0 (zero) até 100 (cem) 

pontos; 

 

5.5 - Cada título será considerado uma única vez. 

 

5.6 – Ao realizar a inscrição com entrega de títulos, os membros da comissão 

coordenadora designados pela presidência, preencherão, datarão e assinarão, juntamente 



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER -

SECEL 

com o candidato, ou seu procurador, o formulário especifico a ser fornecido pela 

S.E.C.E.L, com a quantidade de títulos apresentados em vias originais e cópias 

(conforme anexo V); 

 

5.7 - Não serão aceitos documentos ilegíveis; 

 

5.8 -Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitas as 

realizações de inscrições e entregas de títulos, por procuradores legais devidamente 

identificados; 

  

5.9 – As informações prestadas pelo procurador serão de inteira 

responsabilidade do candidato, ficando o mesmo, responsável pelas consequências de 

eventuais erros de seu procurador; 

  

5.10 - Não será admitido no local das inscrições, o ingresso de quaisquer 

candidatos ou procuradores após o horário estabelecido para a entrega dos documentos; 

  

5.11 – Após o recebimento dos títulos por membros da comissão organizadora 

do presente processo seletivo simplificado, aos mesmos não poderão ser acrescidos ou 

retirados; 

  

5.12 – O candidato que se utilizar de meios ilícitos para a participação neste 

certame ou ainda, que perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 

em comportamento indevido ou descortês para com quaisquer dos membros da 

comissão organizadora, será desclassificado do presente Processo Seletivo 

Simplificado; 

 

5.13 - A apresentação de documentos que não coadunem com a verdade ou que 

apresentem quaisquer rasuras ou alterações visíveis em qualquer informação, serão 

recusadas pela comissão coordenadora do presente Processo Seletivo Simplificado; 

 

5.14 - O tempo de serviço a ser aceito e utilizado para contagem de pontos 

junto ao P.S.S., deverá ser apresentado através de declaração de tempo de serviço 

contendo identificação da instituição privada ou pública, devendo ser, devidamente, 
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datada, carimbada e assinada ou através de anotações constantes na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) do candidato. 

5.15 – Não serão considerados os títulos que forem pré-requisitos para os 

cargos escolhidos. 

 

6. DOS REQUISITOS BÁSICOS E ATRIBUIÇÕES 

 

6.1 - É condição para participação no Processo Seletivo Simplificado objeto 

deste Edital a comprovação dos requisitos básicos assinalados abaixo: 

 

a) Auxiliar de Serviços Gerais:  Formação mínima: alfabetizado. Carga 

Horária Semanal: 40h semanais; 

b) Atendente de Creche: Formação mínima: Ensino Médio ou 2º grau 

completo. Carga Horária Semanal: 40h semanais; 

c)  Monitor(a) de veículo escolar: Formação mínima: Ensino Fundamental 

Completo. Carga horária: 40h semanais; 

d)  Professor de Arte: Licenciatura Plena em Arte. Carga horária: 20 horas 

semanais; 

e) Professor de Língua Inglesa: Licenciatura Plena em Letras com 

Habilitação em Inglês. Carga horária: 20 horas semanais. 

 

7 – DA CONVOCAÇÃO  

 

7.1 - A convocação será feita de acordo com a ordem de classificação final, 

conforme Edital de Homologação.  

 

7.2 - No ato da convocação o candidato deverá apresentar ao Departamento de 

Recursos Humanos da municipalidade, no prazo previsto em Edital especifico, os 

documentos originais acompanhados de suas cópias descritas abaixo, e ainda outros que 

vierem a ser solicitados:  
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7.2.1 - Carteira de Identidade - RG;  

 

7.2.2 - Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

  

7.2.3 - Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral; 

  

7.2.4 - Certidão de nascimento ou casamento; 

 

7.2.5 - Certidão de nascimento de filhos com idades até 14 (catorze) anos ou 

maiores de 14 (catorze), caso sejam dependentes de IR. 

 

7.2.6 - Carteira de trabalho e Previdência Social (CTPS);  

 

7.2.7 – Comprovante de residência, telefone e e-mail para contato; 

  

7.2.8 - Dados bancários de uma agência do Banco do Brasil; 

  

7.2.9 - Atestado de Saúde Ocupacional emitido pelo Médico do Trabalho; 

  

7.2.10 – Certidões negativas de antecedentes criminais, expedidas pelos Foro da 

Justiça Estadual e da Polícia Federal; 

  

7.2.11 - Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para candidatos 

do sexo masculino); 

  

7.2.12- Declaração de acúmulos ou não de cargos públicos; 

 

7.2.13 – Declaração de Bens; 

 

7.2.14 – PIS/PASEP; 
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7.2.15 – Tipo Sanguíneo; 

 

7.2.16 – Comprovante de escolaridade exigido para o cargo; 

 

7.3 - Na convocação poderá ser solicitado ao candidato quaisquer outras 

documentações, haja vista, as obrigatoriedades previstas de inclusão de informações no 

sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas – E-

social. 

 

8 - DA CONVOCAÇAO PARA CONTRATAÇAO  

 

8.1 - A convocação dos candidatos classificados para ocuparem as vagas será feita 

pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através de publicação 

no site Prefeitura Municipal http://www.bataypora.ms.gov.br  e no Diário Oficial da 

Assomasul: http://diáriooficialms.com.br/assomasul. 

 

8.2 - O não comparecimento do candidato classificado, no momento da 

convocação, munido de toda a documentação necessária ao exercício do seu cargo, 

exigida neste Edital, implicará na sua desclassificação do Processo Seletivo 

Simplificado de Prova de Títulos. 

 

8.3 – O comparecimento do candidato em tempo hábil, que porventura, não 

aceite a vaga ofertada no momento, ou se encontre impedido pela Lei Complementar 

055/2021, fará com que o mesmo, seja reclassificado e reposicionado ao final da lista de 

classificação final do cargo escolhido, uma única vez.  

8.4 – Para os cargos de professor, os candidatos deverão comparecer 

primeiramente à Educação, Cultura, Esporte e Lazer, para verificar junto à assessoria 

pedagógica sua possível lotação e aceite à mesma, se dirigindo posteriormente ao 

departamento de recursos humanos para a entrega da documentação solicitada. 

9 - DO CONTRATO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO  

 

http://www.bataypora.ms.gov.br/
http://diáriooficialms.com.br/assomasul
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9.1 - O profissional contratado será avaliado pelo seu desempenho, após 60 

(sessenta) dias do início das suas funções e durante períodos bimestrais na vigência do 

contrato. 

 

9.2 – O contrato será rescindido de forma antecipada, quando se evidenciar 

comprovadamente a insuficiência no desempenho funcional, do servidor contratado, 

respeitada a legislação pertinente.  

 

9.3 - A contratação será pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogada por igual período, uma única vez. 

 

10 - DOS IMPEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO  

 

10.1 - Serão considerados impedidos os candidatos que se enquadrarem nas 

seguintes condições: 

 

I – Não se encontrarem em perfeitas condições de saúde física e mental para o 

exercício das atividades;  

 

II – Implicarem em acumulação ilícita de cargos, Art. 37 inciso XVI da 

Constituição Federal; 

 

III – Ocuparem cargo de professor com carga horária semanal conforme previsão 

legal; 

 

IV – Não comprovarem possuir habilitação para área de atuação; 

 

V – Estiverem em readaptação profissional provisória ou definitiva; 

 

VI – Estiverem licenciados ou afastados de suas funções; 
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VII – Estiverem aposentados por invalidez ou aposentados compulsória ou 

voluntariamente por tempo de contribuição/Idade; 

 

VIII – Tiverem sido demitidos/exonerados, por falta disciplinar, através de 

processo administrativo disciplinar nos últimos 05 (cinco) anos; 

 

XI – Serem cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, dos membros da comissão coordenadora deste Processo 

Seletivo Simplificado; 

 

10.2 – Terem sido recentemente contratados pelo Município. Não poderão ser 

novamente admitidos no quadro de funcionários, com fundamento na Lei 

Complementar nº 055/2021, antes de decorridos 3 (três) meses do encerramento do seu 

contrato anterior com a Administração Pública Municipal. 

  

10.3 - O candidato impedido pelo item anterior, não poderá ser contratado, 

independente da pontuação e classificação obtida. 

  

 

11 - DOS RECURSOS  

 

11.1– Após a publicação do resultado preliminar, os candidatos, terão 02 (dois) 

dias úteis para a interposição de Recursos, por escrito, que deverão ser endereçados à 

Comissão Coordenadora e entregues presencialmente na Sede da S.E.C.E.L, a qual terá 

o prazo de 02 (dois) dias para análise e julgamento. 

 

11.1.2 – O prazo para a Comissão Coordenadora analisar e julgar os recursos 

estará sujeito a prorrogação, caso seja necessária prévia apuração de questões 

complexas inerentes às razões recursais.  

 

12 – DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 
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12.1.1 - O resultado final deste Processo Seletivo Simplificado será publicado no 

site da Prefeitura Municipal www.bataypora.ms.gov.br e no Diário Oficial da 

Assomasul: http://diáriooficialms.com.br/assomasul. 

 

12.2 - A listagem de classificação dos candidatos aprovados será elaborada por 

ordem de classificação, resultante da análise dos títulos apresentados pelos inscritos 

neste Processo Seletivo Simplificado. 

 

13 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

  

13.1 - Os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:  

I – Tempo de experiência na área de atuação do cargo pretendido no Município de 

Batayporã;  

II- Tempo de experiência na área de atuação do cargo pretendido; 

III - Maior idade.  

 

14- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

14.1 - Todas as publicações oficiais, referentes ao presente Processo Seletivo 

Simplificado, estarão disponíveis no site da prefeitura municipal 

http://www.bataypora.ms.gov.br e no Diário Oficial da Assomasul: 

http://diáriooficialms.com.br/assomasul. 

 

14.2 – O presente Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária, seguirá a 

ordem rigorosa de classificação, não assegurando ao candidato classificado o direito 

automático de contratação, ficando esta condicionada à observância das disposições 

legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e conveniência da Administração Pública, 

gerando para o candidato apenas a expectativa de direito para a convocação. 

  

14.3 – A contratação será nos Termos da Lei Complementar nº 055/2021 de 21 de 

setembro de 2021. 

  

14.4 - Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos pela Comissão 

Coordenadora, que poderá solicitar parecer da Procuradoria Jurídica do município; 

http://www.bataypora.ms.gov.br/
http://www.bataypora.ms.gov.br/
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14.5 - Ao inscrever-se, o candidato afirma estar ciente de todo o conteúdo deste Edital e 

de que todas as exigências nele contidas deverão ser cumpridas, responsabilizando-se 

pela veracidade das informações prestadas. 

 

14.6 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos 

os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado. 

 

14.8 - Constam neste edital os seguintes anexos: I, II, III, IV, V e VI. 

 

 

Batayporã, 29 de setembro de 2022.  

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________ 

Letícia Maria Breguedo de Luna 

Presidente da Comissão Organizadora 

do Processo Seletivo Simplificado nº 004/2022 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital de abertura 

 

30 de setembro de 2022 

 

Impugnação do edital 

 

30 de setembro e 03 de outubro de 2022 

 

Resultado da impugnação 

 

04 de outubro de 2022 

 

Período de inscrições  

05 de outubro a 21 de outubro de 2022; das 

7h30min às 12h00min 

 

Publicação das inscrições deferidas e 

indeferidas 

 

28 de outubro de 2022 

 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 

 

31 de outubro a 01 de novembro de 2022 

 

Período para análise aos recursos apresentados 

 

03 e 04 de novembro de 2022. 

Publicação do resultado dos recursos às 

inscrições indeferidas 

08 de novembro de 2022  

Publicação do Resultado Preliminar 09 de novembro de 2022 

Prazo para recurso do resultado preliminar 10 e 11 de novembro de 2022 

Prazo para a análise dos recursos 16 e 17 de novembro 

Publicação do resultado dos recursos 18 de novembro de 2022 

Homologação do resultado final                      21 de novembro de 2022 
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ANEXO II 

Esta ficha deverá ser impressa pelo candidato, e ser devidamente preenchida e entregue juntamente 

com as cópias da documentação de inscrição e títulos. 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

1 – Dados Pessoais 

Nome: Data Nasc.: 

RG/Órgão Expedidor: CPF: 

2 - Endereço 

Rua/Avenida: Nº 

Bairro: Cidade/UF: 

Telefone: E-mail: 

3 - Cargo Pretendido 

(  ) Professor de Arte    

4 - Formação/Escolaridade  

Graduação: (  ) Completa  (  ) Incompleta 

Formação Nível Médio: (  ) Completo (  )incompleto  

Formação Nível Fundamental: (  ) Completo (  )incompleto 

(   ) Declaro que aceito as condições descritas no Edital que rege o processo seletivo e, se convocado 

para contratação, que apresentarei todos os documentos comprobatórios dos requisitos pessoais, de 

escolaridade e profissionais para assinar o contrato. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO III 

TABELA DE TÍTULOS 

Descrição Valor Unitário 

 

I - Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental, 

número máximo de títulos: 01 unidade 

Valor: 2,5 (dois e meio) pontos. 

 

2,5 PONTOS 

II - Comprovante de conclusão do Ensino Médio/2º 

grau. 

número máximo de títulos: 01 unidade 

Valor: 5,0 (cinco) pontos. 

 

5,0 PONTOS 

III - Comprovante de conclusão do Ensino 

Superior/Licenciatura Plena para candidatos aos cargos 

de professores  

número máximo de títulos: 01 unidade 

Valor: 10 (dez) pontos 

 

10 PONTOS 

IV - Certificado de Pós-Graduação em nível de 

especialização, com carga horária mínima de 360 

horas – número máximo de título 01 unidade. 

Valor: 15 (quinze) pontos 

 

15 PONTOS 

V - Diploma de Mestrado na área educacional e/ou 

atuação – número máximo de título 01 unidade. 

Valor: 20 (vinte) pontos 

 

20 PONTOS 

VI - Diploma de Doutorado na área educacional e/ou 

atuação – número máximo de título 01 unidade. 

 

 

22,5 PONTOS 
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VII - Declaração de atuação no cargo escolhido, 0,5 

pontos a cada mês trabalhado, totalizando 25 (vinte e 

cinco) pontos. 

 

25 PONTOS 

Total de pontos:                                             100 PONTOS 

*A pontuação será atribuída quando a certificação apresentada não for pré-requisito para o cargo 

pretendido. 

 

 

ANEXO IV 

 

VAGAS E VENCIMENTOS BÁSICOS 

 

CARGO 

 

VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 

 

VENCIMENTOS BÁSICOS 

Professor de Arte 01 + CR 20h/s R$ 1.979,50 

Professor de Língua Inglesa 01 + CR 20h/s R$ 1.979,50 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 + CR 40h/s R$ 1.308,96 

Atendente de Creche 01 + CR 40h/s R$ 1.513,31 

Monitor (a) de veículo escolar 01 + CR 40h/s R$ 1.308,96 
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Data:  _/_  / __ 

Hora:   h   min 

 

ANEXO V 

 

FICHA DE COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS APRESENTADOS (P.S.S. 004/2022) 

 

Nome do Candidato: _______________________________________________________ 

 

Inscrito para o cargo:  

Descrição Apresentou os títulos? 

I - Certificado de Nível Fundamental 

Completo 

(  ) Sim 

(  ) Não 

II - Certificado de Ensino Médio Completo (  ) Sim 

(  ) Não 

III – Certificado ou declaração de graduação 

em nível superior – número máximo de título 

01 unidade. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

IV – Declaração de atuação no cargo escolhido. 

Pontuação máxima: 25 pontos. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

_____________________                                   _____________________ 

  Visto da Comissão              Visto da Comissão 

 

 

 

_____________________                                   _____________________ 

  Visto da Comissão              Visto da Comissão 
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ANEXO VI 

 

CARGO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

QUALIFICAÇÃO 

Professor de 

Arte 

Planejar, elaborar e executar o plano de ensino conforme 

orientação e objetivo da escola. 

Acompanhar o corpo discente em seu desenvolvimento, 

visando uma formação holística; participar ativamente dos 

programas de capacitação promovidos pela Escola ou 

Secretaria Municipal de Educação; Preparar os 

planejamentos diários, com atividades que seja, condizentes 

com o nível cognitivo do corpo discente; acompanhar o ato 

de aprender do aluno, para estimular o conhecimento, por 

meio de atividades compatíveis ao mesmo; promover ao 

aluno a relação intra e interpessoal, favorecendo a 

socialização e a interação com o meio, objetivando uma 

aprendizagem mais significativa; realizar sistematicamente 

avaliações processuais, visando acompanhar o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno; participar das 

reuniões pedagógicas promovidas pela Escola ou Secretaria 

Municipal de Educação; outras atribuições afins e correlatas 

ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

Licenciatura Plena 

em Arte 

Professor de 

Língua 

Inglesa 

Planejar, elaborar e executar o plano de ensino conforme 

orientação e objetivo da escola. Acompanhar o corpo 

discente em seu desenvolvimento, visando uma formação 

holística; participar ativamente dos programas de 

capacitação promovidos pela Escola ou Secretaria 

Municipal de Educação; Preparar os planejamentos diários, 

com atividades que seja, condizentes com o nível cognitivo 

do corpo discente; acompanhar o ato de aprender do aluno, 

para estimular o conhecimento, por meio de atividades 

compatíveis ao mesmo; promover ao aluno a relação intra e 

interpessoal, favorecendo a socialização e a interação com o 

meio, objetivando uma aprendizagem mais significativa; 

realizar sistematicamente avaliações processuais, visando 

acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno; 

participar das reuniões pedagógicas promovidas pela Escola 

ou Secretaria Municipal de Educação; outras atribuições 

afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem 

solicitadas. 

Licenciatura plena 

em letras com 

habilitação em 

Língua Inglesa 
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Auxiliar de 

Serviços 

Gerais 

Executar trabalhos de faxina e limpeza  (pisos, paredes, 

tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins), interna e externa 

nas dependências dos prédios municipais, escolas, creches e 

outros órgãos, utilizando-se de baldes, material de limpeza, 

vassouras, rodos e panos para retirar poeira de móveis e 

utensílios e do chão; Fazer trabalhos de limpeza em praças, 

centros esportivos, escolas, e demais dependências 

municipais; Executar serviços no transporte de móveis e 

objetos em geral no setor de sua lotação; Executar serviços 

de carga, descarga e conferencia de materiais e/ou 

equipamentos no setor de sua lotação; Executar serviços de 

copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar 

utensílios de cozinha, etc.); Cuidar dos utensílios da copa, 

manter o local limpo e organizado; Executar trabalhos de 

lavanderia, envolvendo atividades de faxina, lavação de 

panos de chão, tapetes, cortinas, toalhas e outros objetos de 

uso nas dependências municipais; Auxiliar em eventos da 

administração municipal e de unidades escolares, quando 

solicitado pelo seu superior; Executar tarefas burocráticas 

de menor complexidade nas Secretarias Municipais, levar e 

trazer documentos; Manter e promover relacionamento 

cooperativo de trabalho com seus colegas; Auxiliar na 

vigilância e movimentação dos alunos em horário de 

recreio. Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do 

cargo que lhe forem solicitadas. 

Alfabetizado  

Atendente de 

Creche 

Desenvolve todo o serviço inerente com crianças, e 

ainda presta outros serviços pertinentes à creche. 

Ensino Médio ou 2º 

grau completo. 

Monitor (a) 

de veículo 

escolar 

Desenvolverá atividades relacionadas ao 

acompanhamento de alunos no transporte escolar, 

durante percurso da residência até chegar no 

estabelecimento de ensino e vice-versa; colaborar para a 

conservação do veículo que trabalha, bem como na 

execução das tarefas inerentes as suas atividades no 

horário de serviço; acompanhar alunos desde o 

embarque no transporte escolar até seu desembarque na 

Ensino 

Fundamental 

Completo 



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER -

SECEL 

escola de destino, assim como acompanhar os alunos 

desde o embarque, no final do expediente escolar, até o 

desembarque nos pontos próprios, identificar a 

instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los 

dentro do local; conferir se todos os alunos frequentes no 

dia estão retornando para os lares, através de controle 

próprio com os dados de cada aluno; auxiliar no 

embarque, desembarque seguro e acomodação dos 

escolares e seus pertences, com atenção voltada à 

segurança dos alunos procurando evitar possíveis 

acidentes; proceder com lisura e urbanidade para com os 

escolares, pais, professores e servidores dos 

estabelecimentos de ensino; acomodar os escolares com 

os respectivos cintos de segurança, bem como utilizá-lo 

quando em serviço no veículo; ajudar os alunos a subir e 

descer as escadas dos transportes; orientar diariamente 

os alunos quanto ao risco de acidente, sobre medidas de 

segurança e comportamento, evitando que coloquem 

partes do corpo para fora da janela; verificar se todos os 

alunos estão assentados adequadamente dentro do 

veículo de transporte escolar; executar atividades 

disciplinadas pela Secretaria da Educação e Cultura 

desta Municipalidade; zelar pelo bom andamento da 

viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 

solução de qualquer anomalia, para garantir segurança 

dos alunos/passageiros; prestar esclarecimentos, sempre 

que solicitado, de quaisquer problemas relacionados à 

execução do transporte, à direção da escola e se menor 

ao Conselho Tutelar Municipal; contatar regularmente o 

diretor ou responsável pela unidade escolar, ou com o 

gestor do convênio de transporte, mantendo-o informado 

de quaisquer fatos ou anormalidades que porventura 

possa prejudicar o bom andamento ou resultado final da 

prestação de serviço; o aluno transportado, portador de 

necessidades especiais, comprovado mediante atestado 

médico, terá tratamento especial por parte do monitor, 

inclusive auxiliando na locomoção do mesmo; ajudar os 

pais de alunos especiais na locomoção dos alunos, agir 

como intermediário entre o motorista e os 

alunos/passageiros, comunicando quaisquer 

eventualidades, comunicar aos responsáveis pelos alunos 

quaisquer desvios de comportamento dos mesmos, 

mudança de horários ou itinerários; saber que é um 

funcionário da educação, para tanto um educador. Nesse 
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caso, agir como educador; ouvir reclamações e analisar 

fatos, submetendo-os ao seu superior imediato, executar 

tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, 

executar tarefas correlatas a função; ajudar o motorista 

na conservação e limpeza do veículo; outras atribuições 

afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem 

solicitadas. 

 

 

 

 

 

 

 


