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EDITAL Nº 001/2023 – SEMED/PMCT 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

AO PROVIMENTO  DE  VAGAS  E 

FORMAÇÃO  DE     CADASTRO 

RESERVA PARA    CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA  DE    EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO DE PEDAGOGO, 

PROFESSOR,     AUXILIAR DE 

DISCIPLINA,    MERENDEIRA  E 

SERVENTE PARA  A  SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

 

O MUNICÍPIO DE CUTIAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

SEMED/PMCT, tendo em vista o disposto no Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal de 1988; Lei 

Municipal n.º 140/2023, e demais regras deste Edital e seus anexos, torna público o Processo Seletivo 

Simplificado (PSS) ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para contratação temporária 

de excepcional interesse público de PEDAGOGO, PROFESSOR, AUXILIAR DE DISCIPLINA, 

MERENDEIRA E SERVENTE para atuarem nas Escolas Municipais (Zonas Urbana e Rural), durante 

o ano letivo de 2023. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas e formação de cadastro reserva, 

para contratação temporária de excepcional interesse público, está sob a responsabilidade da Comissão 

Organizadora, designada pelo Decreto nº 008/2023 – GAB/PMCT, em consonância com as normas deste 

Edital. 

1.2. O Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas e formação de cadastro reserva, 

para contratação temporária de excepcional interesse público terá a previsão de contratação para o cargo 

de Pedagogo (30 horas); Professor da Educação Básica Anos Iniciais (40 horas); Auxiliar de Disciplina; 

Merendeira; e Servente (40h). 

1.3. Para efetivação da contratação, os candidatos aprovados neste Processo Seletivo não poderão 

possuir vínculo empregatício público e/ou privado e deverão declarar a ausência de vínculo por meio da 

Declaração de Não Vínculo, Anexo IV deste Edital. A superveniência de vínculo com outro empregador 

ensejará a imediata rescisão contratual referente a este PSS. 

1.4. O Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas e formação de cadastro reserva, 

para contratação temporária de excepcional interesse público será feito por análise curricular e ocorrerá 

mediante inscrição presencial. 

1.5. O presente Edital será divulgado e disponibilizado para consulta no site 

http://www.cutias.ap.gov.br/ . 

http://www.processoseletivo.ap.gov.br/
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1.6. É de plena responsabilidade do candidato, acompanhar a divulgação de todos os atos, Editais, 

avisos, comunicados e outras informações pertinentes a este processo seletivo, os quais serão sempre 

divulgados no site especificado no item 1.5. 

1.7. Este Processo Seletivo Simplificado voltado ao provimento de vagas e formação de cadastro 

reserva, para contratação temporária de excepcional interesse público, não exigirá pagamento de taxa de 

inscrição, bem como nenhuma outra cobrança financeira. 

1.8. O presente Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas e formação de cadastro 

reserva, para contratação temporária de excepcional interesse público – contemplará, além das carências 

na zona urbana, as possíveis carências existentes nas Unidades Escolares das áreas rurais, inclusive, 

ribeirinhas. 

 

2. DOS CARGOS, REQUISITOS, DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES, CARGA HORÁRIA E 

REMUNERAÇÃO. 

 

2.1. O Processo Seletivo Simplificado voltado ao provimento de vagas e formação de cadastro 

reserva, para contratação temporária de excepcional interesse público, será regido por este Edital e 

ofertará os seguintes cargos, com seus respectivos requisitos, descrição de atividades, carga horária e 

remuneração, expressos no Quadro abaixo: 

 

 
CARGO 

 
REQUISITOS 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL/ 

REMUNERAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PEDAGOGO 

 

 

 

 

 
 
Licenciatura Plena 

em Pedagogia com 

habilitação em 

Supervisão, 

Orientação e 

Administração 

Escolar 

I - Planejar, coordenar, 

assessorar e avaliar as ações 

educativas, concomitantementeaos 

demais serviços e segmentos 

envolvidos no processo 

educacional; 

II - Elaborar e viabilizar o 

desenvolvimento do currículo 

pleno da escola; 

III - Promover a qualidade e a 

produtividade do processo ensino- 

aprendizagem; 

IV - Contribuir com a 

formulação das políticas públicas 

educacionais do Município; 

V – Realizar a formação 

continuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 horas 

R$ 3.000,00 

PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA ANOS 

INICIAIS 

 

Licenciatura Plena 

em Pedagogia (Anos 

Iniciais) 

I - Participar da formulação de 

políticas educacionais nos 

diversos âmbitos do Sistema 

Público de Educação Básica; 

II - Elaborar planos, programas e 

projetos educacionais no âmbito 

 
 

40 horas 

R$ 3.800,00 
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  de sua atuação; 
III - Participar da elaboração do 

Plano Político-Pedagógico; 

IV - Desenvolver a regência 

efetiva; 

V - Coordenar e sistematizar o 

processo de rendimento escolar; 

VI - Planejar, executar  e 

acompanhar as ações de 

recuperação do educando; 

VII - Participar de reuniões de 

trabalho; 

VIII - Desenvolver pesquisa 

educacional; 

IX - Participar de ações 

administrativas e das interações 

educativas com a comunidade; 

X - Zelar pela aprendizagem dos 

alunos; 

XI - Ministrar os dias letivos e 

horas aulas estabelecidas, alémde 

participar integralmente dos 

períodos dedicados ao 

planejamento,  avaliação  e 

desenvolvimento profissional; 
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AUXILIAR DE 

DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino Medio 

Completo 

 
 

I. Cuidar da segurança do 

aluno nas dependências e 

proximidades da escola; 

II. Inspecionar o 

comportamento dos alunos 

no ambiente escolar. 

III. Orientar alunos sobre regras 

e procedimentos, regimento 

escolar, cumprimento de 

horários; ouvir reclamações 

e analisar fatos. 

IV. Auxiliar os professores nas 

montagens de 

equipamentos, como data 

show. Transitar por toda a 

escola, atuar na esfera 

educacional. 

V. Boa comunicação verbal. 

Pessoa disposta e proativa 
pois ira lidar com crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 horas 

R$ 1.400,00 

 

 

 

 

 

 
MERENDEIRA 

 

 

 

 
Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

(alfabetização) 

I. Preparar a merenda e 
distribuir aos alunos; 

II. Observar a orientação do 
Nutricionista ou do Diretor, 
quanto ao cardápio; 

III. Manter absoluta higiene 
nas instalações da cozinha 
da escola; 

IV. Zelar pela conservação e 
limpeza do material da 
cozinha; 

V. Preparar alimentos e 
comidas típicas nos dias de 
festas do estabelecimento; 

VI. Comparecer às reuniões, 
quando convocado pelo 
diretor; 

VII. Desempenhar tarefas afins. 

 

 

 

 

 

 

40 horas 

R$ 1.302,00 
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SERVENTE 

 

 

 

 

 
Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

(Alfabetização) 

 

 

 

realizar tarefas de limpeza geral 
nas instituições de ensino, manter a 
higiene e proteção ambiental, 
limpar o lixo, organizar salas de 
aula, corredores, pátios, secretaria, 
sala de coordenação, sala dos 
professores e outros, o que permite 
a limpeza. 

 

 

 

 

 

 
40 horas 

R$ 1.302,00 

 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

3.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado nas seguintes etapas: 

3.1.1. Inscrição presencial pelo candidato na sede da Secretaria Municipal de Educação de Cutias 

– SEMED/PMCT, com início no dia 16.02.2023 e término em 17.02.2023, das 8h00m às 13h00m; 

3.1.2. Análise curricular: 

3.1.2.1 Em caráter eliminatório: de acordo com a comprovação dos requisitos exigidos no item2 

estabelecido no presente Edital; 

3.1.2.2 Em caráter classificatório: Os candidatos serão classificados de acordo com os critérios de 

pontuação estabelecidos no presente Edital; 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. DA 1ª ETAPA 

 

4.1.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital 

e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo pleiteado. 

4.1.2. A inscrição no Processo Seletivo Simplificado voltado ao provimento de vagas e formaçãode 

cadastro reserva, para contratação temporária de excepcional interesse público, consiste ao conhecimento 

e a tácita aceitação pelo candidato das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

4.1.3. A inscrição neste Processo Seletivo Simplificado com vista ao provimento de vagas e 

formação de cadastro reserva, para contratação temporária de excepcional interesse público, será 

realizada, exclusivamente de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Cutias 

– SEMED/PMCT, com início no dia dia 16.02.2023 e término em 17.02.2023, das 8h00m às 13h00m;, 

conforme os cargos descritos no Item 2 e Anexo I, fazendo opção por um ÚNICO cargo, sendo que a 

inobservância deste item acarretará a eliminação no Processo Seletivo. 

4.1.4. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira e exclusiva responsabilidade do 

candidato. 

4.1.5. Serão indeferidas as inscrições que estiverem em desacordo com as disposições deste Edital. 
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4.2. DA PONTUAÇÃO QUANTO AOS TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

4.2.1. A Prova de Títulos será realizada para os Cargos de Pedagogo e Professor de acordo com os 

critérios dos Quadros I, II, II, IV e V e seráatribuída a maior pontuação que o documento permitir, não 

se admitindo a computação cumulativa de pontos por um mesmo documento. 

4.2.2. Pontuação Cumulativa 

4.5.2.1. Para efeito de pontuação considerar-se-á a soma cumulativa dos critérios dos Quadros I, II, II, 

IV e V, conforme o cargo pretendido. 

4.2.3. Pontuação Não Cumulativa 

4.5.3.1. Para efeito de pontuação considerar-se-á a de maior valor exigida quanto à Titulação, não 

havendo o acúmulo desses critérios. 

QUADRO I – PEDAGOGO CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

 

Nº CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

01 Residente no Município de Cutias  

 

Cumulativo 

10 

02 
Experiência no exercício da função pretendida nos últimos 
05 (cinco) anos. 

6 por ano 

 
03 

Outros cursos na área da Educação, com carga horária 

mínima de 80 (oitenta) horas, realizados nos últimos 05 

(cinco) anos. No máximo 5 cursos 

 
5 por curso 

04 Título de Especialista na área pretendida 
Não 

Cumulativo 

10 

05 Título de Mestre na área pretendida 15 

06 Título de Doutor na área pretendida 20 

 

QUADRO II – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA ANOS INICIAIS CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO 

Nº CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

01 Residente no Município de Cutias  

 

Cumulativo 

10 

02 
Experiência no exercício da função pretendida nos 
últimos 05 (cinco) anos.  

6 por ano 

 
03 

Outros cursos na área da Educação, com carga horária 

mínima de 80 (oitenta) horas, realizados 
nos últimos 05 (cinco) anos. No máximo 5 cursos 

 
5 por curso 

04 Título de Especialista na área pretendida 
Não Cumulativo 

10 

05 Título de Mestre na área pretendida 15 

06 Título de Doutor na área pretendida 20 

 

QUADRO III – AUXILIAR DE DISCIPLINA CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

 
Nº CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

01 Residente no Município de Cutias  

 

Cumulativo 

10 

02 
Experiência no exercício da função pretendida nos 
últimos 05 (cinco) anos. 

6 por ano 

 
03 

Outros cursos na área da Educação, com carga horária 

mínima de 80 (oitenta) horas, realizados nos últimos 

05 (cinco) anos. No máximo 5 cursos. 

5 por curso 
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QUADRO IV – MERENDEIRA CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

 
Nº CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

01 Residente no Município de Cutias  

Cumulativo 
10 

02 
Experiência no exercício da função pretendida nos 
últimos 05 (cinco) anos. 

6 por ano 

 
 

QUADRO III – SERVENTE 

 
Nº CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

01 Residente no Município de sua opção  

Cumulativo 

10 

02 
Experiência no exercício da função pretendida nos 
últimos 05 (cinco) anos. 

6 por ano 

5.2. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

 

5.2.1. O candidato, no ato da inscrição presencial, entregará Currículo Profissional, acompanhado 

da documentação em 02 (duas) cópias legíveis, sem rasuras, conforme sequência apresentada no Item 

5.2.3 e uma foto 3x4. 

5.2.2. O candidato será eliminado sumariamente, se não apresentar a documentação comprobatória 

ou apresentá-la de forma fraudulenta. 

5.2.3. Os documentos originais de apresentação obrigatória são: 

5.2.3.1. Formulário de Inscrição; 

5.2.3.2. RG; 

5.2.3.3. CPF; 

5.2.3.4. Certidão de quitação eleitoral atualizada, emitida em 2023; 

5.2.3.5. Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino; 

5.2.3.6. Diploma de conclusão do curso da formação exigida, emitido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida; 

5.2.3.7. Para os Cargos de Merendeira e Servente: Certificado de conclusão do Ensino Fundamental 

ou Declaração de próprio punho, atestando a alfabetização, a ser feita perante o servidor que receber a 

documentação; 

5.2.3.8. Certificado de conclusão de pós-graduação (se houver informado): 

5.2.3.8.1. O Certificado lato ou stricto sensu obtido no exterior para ter validade no Brasil, 

deve estar revalidado, nos termos da legislação vigente; 

5.2.3.9. Declaração que não possui vínculo empregatício de qualquer natureza (Anexo IV); 

5.2.3.10. Comprovante de experiência profissional, podendo o candidato utilizar-se: 

a) Da Carteira Profissional: contendo a página de identificação do trabalhador, a página que conste o 

registro do empregador e o período trabalhado (com início e fim, se for o caso), informando as atividades 

desempenhadas relacionadas com a função que pretende atuar; 

b) Contrato de Trabalho por Órgão ou Entidade da Administração Pública, ou por Organização Não 

Governamental ou por Empresa Privada na qual o candidato tenha desempenhado atividades 

relacionadas com a função que pretende desempenhar; 

c) Declaração de experiência devidamente identificada, devendo constar o nome do órgão, empresa, 

entidade ou pessoa física do período trabalhado pelo candidato, bem como o cargo, função e atribuições 

exercidas; devidamente assinada e carimbada pelo empregador/contratante de forma legível. Se tratando 

de empregador de natureza física, adeclaração deverá ser autenticada em cartório. 

5.2.3.11. Comprovante de endereço atualizado (até 2 meses anteriores à data da inscrição). São 

documentos que comprovam o endereço: faturas de energia, água ou telefone, em seu nome ou de seus 

genitores ou cônjuge, devendo constar claramente o endereço e a data do comprovante. Na 
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impossibilidade supramencionada, serão aceitos: contrato de aluguel de imóvel ou declaração de 

residência (com a devida assinatura autenticada em Cartório); 

5.2.4. O candidato, e tão somente ele, deve apresentar os originais de todos os documentos 

obrigatórios, para fins de conferência, conforme Item 5.2.5 deste Edital. 

5.2.5. Somente serão convocados para entrega de documentação original para conferência os 

candidatos que forem classificados dentro do número de vagas imediatas, especificadas no Anexo I deste 

Edital. Os demais candidatos formarão o Cadastro Reserva deste Edital, podendo ser convocados 

conforme a necessidade de excepcional interesse público. 

 

6. DOS RESULTADOS, HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO. 

 

6.1. Os resultados das etapas do PSS serão divulgados no site http://www.cutias.ap.gov.br/, de 

acordo com as informações contidas no Cronograma de Atividades, Item 16.8 deste Edital. 

6.2. A classificação no Processo Seletivo Simplificado ao provimento de vagas e formação de 

cadastro reserva, para contratação temporária de excepcional interesse público não assegura ao candidato 

direito subjetivo de contratação, mas apenas a expectativa de ser contratado, de acordo com a 

classificação, ficando condicionada à observância das disposições contidas neste Edital e, sobretudo, a 

excepcional necessidade da Administração Pública. 

6.3. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado ao provimento de vagas e formação de 

cadastro reserva, para contratação temporária de excepcional interesse público será homologado e 

publicado no site http://www.cutias.ap.gov.br/ . 
 

7. DO RECURSO 

 

7.1. Após a publicação do resultado preliminar, o candidato poderá impetrar recurso, 

exclusivamente de forma presencial, conforme cronograma de atividades. 

7.2. Cada candidato poderá impetrar um único recurso. 

7.3. O recurso deverá ser individual com menção ao Item em que o candidato se julgar prejudicado, 

devidamente fundamentado. 

7.4. Será indeferido, sumariamente, o pedido de recurso não fundamentado, que possuirlinguagem 

ofensiva ou não contiver dados necessários à identificação do candidato. 

7.5. A relação nominal com o resultado dos recursos impetrados, sob a forma de deferimento ou 

indeferimento, será publicada no site http://www.cutias.ap.gov.br/, conforme cronograma deste edital. 

7.6. Em hipótese alguma será concedido pedido de revisão de recurso. 

 

8. DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO 

 

8.1. O prazo de vigência do Processo Seletivo Simplificado ao provimento de vagas e formação de 

cadastro reserva, visando a contratação temporária de excepcional interesse público será de 01(um) ano, 

a partir da homologação deste, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da 

Administração Pública. 

 

9. DO CONTRATO E DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 

PROCESSO SELETIVO 

 

9.1. Os candidatos selecionados serão contratados pela Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED/PMCT, de acordo com as informações contidas no Anexo I, podendo atuar em mais de uma 

Unidade Escolar, com remuneração mensal de acordo com o Cargo e a Carga Horária contratada. 

9.2. O Contrato dos candidatos selecionados se dará por excepcional necessidade da Administração 

Pública; 

9.3. Os demais candidatos classificados deverão formar o cadastro reserva deste Edital, de podendo 

http://www.cutias.ap.gov.br/
http://www.cutias.ap.gov.br/
http://www.cutias.ap.gov.br/
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ser convocado a qualquer tempo, obedecendo as regras constantes neste Edital. 

9.4. Os candidatos contratados para o Cargo de Merendeira(o) serão lotados nas unidades escolares 

das comunidades ribeirinhas do Município de Cutias; 

9.5. O Contrato celebrado não terá vínculo empregatício com a SEMED e/ou com a Prefeitura 

Municipal de Cutias, por tratar-se de contratação temporária, a fim de atender a necessidade de 

excepcional interesse da Administração Pública, para garantir o desenvolvimento das atividades nas 

Unidades Escolares, podendo ser rescindido a qualquer momento, unilateralmente: 

9.5.1. Pelo término do prazo contratual; 

9.5.2. Por iniciativa do contratado com comunicação prévia de, no mínimo, 30 (trinta) dias; 

9.5.3. Por iniciativa da contratante em decorrência do descumprimento de cláusula contratual por 

parte do contratado; 

9.5.4. Por iniciativa da contratante, quando da extinção da causa transitória justificadora da 

contratação. 

9.6. O candidato selecionado será contratado, se atendidas as seguintes exigências: 

9.6.1. Ter a formação exigida para o exercício da função; 

9.6.2. Possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 

9.6.3. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento de gozo de 

direitos políticos, nos termos do §1º, do artigo 12 da Constituição Federal; 

9.6.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

9.6.5. Se for candidato do sexo masculino, deve estar em dia com as obrigações militares; 

9.6.6. Não ser servidor ativo e inativo da Administração direta ou indireta da União, Estado, 

Distrito Federal e Municípios, bem como empregados ou servidores de subsidiárias e controladas, assim 

como da iniciativa privada; 

9.6.7. Não estar em Cargo Comissionado; 

9.6.8. Não possuir vínculo empregatício com o serviço Público ou Iniciativa Privada; 

9.6.9. Possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos constantes deste 

Edital; 

9.6.10. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do Cargo. 

9.7. É vedado ao pessoal contratado: 

9.7.1. Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício 

de Cargo em Comissão ou função de confiança; 

9.7.2. A inobservância do item 9.6.1, importará na rescisão do Contrato, sem prejuízo da 

responsabilização administrativa dos agentes públicos envolvidos. 

9.7.3. As infrações disciplinares atribuídas ao contratado serão apuradas mediante Sindicância 

instaurada pela mantenedora. 

9.7.4. Ao Contratado aplica-se o Regime Geral de Previdência Social – INSS. 

10. DA CLASSIFICAÇÃO 

10.1. A classificação no PSS será definida de acordo com a maior pontuação, após análise curricular 

pela Comissão Organizadora. 

10.2. A classificação obedecerá a ordem decrescente do total de pontos obtidos pelo Candidato, para 

o cargo pretendido. 

10.3. Para efeito de preenchimento das vagas ofertadas será utilizada a relação de classificação em 

ordem decrescente de pontuação, até o número de vagas disponibilizadas, e para os demais, será utilizada 

a denominação Cadastro Reserva (CR). 

 

11. DA DESCLASSIFICAÇÃO 

11.1. Será desclassificado o Candidato cuja inscrição esteja em desacordo com os requisitos 

dispostos neste Edital. 
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12. DA ELIMINAÇÃO. 

12.1. Será eliminado de forma sumária o Candidato que: 

a) Não comparecer no dia, local e hora designados para apresentação dos documentos originais 

para conferência, conforme Item 5.2.5 deste Edital. 

b) Designar representante para comparecer no dia, local e hora de sua comprovação 

documental; 

c) Durante a comprovação documental presencial, caso seja detectada divergência entre a 

informação registrada na inscrição e o documento original apresentado, estando em desacordo com os 

requisitos dispostos neste Edital; 

d) Inobservância do Item 9.6; 

e) Cometer falsidade ideológica com prova documental; 

f) Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital; 

g) Não aceitar a designação de sua lotação ou não se apresentar na Unidade Escolar no prazo 

de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da data de emissão da Carta de Apresentação. 

12.2. Não será divulgada a relação dos candidatos desclassificados e/ ou eliminados deste Processo                             

Seletivo Simplificado. 

 

13. DOS CRITÉRIOS PARA O DESEMPATE 

 

13.1. Havendo empate entre os candidatos classificados, o desempate obedecerá a seguinte 

ordem, devendo a decisão ocorrer no primeiro item que estabelecer a diferença: 

13.1.1. Ter a maior idade; 

13.1.2. Ser residente no Município de Cutias; 

13.1.3. Ter maior tempo de experiência para cargo pleiteado; 

 

14. DAS VAGAS 

 
14.1. O Anexo I do Edital do Processo Seletivo Simplificado ao provimento de vagas e formação de 

cadastro reserva, para contratação temporária de excepcional interesse público trata da indicação da 

necessidade de vagas do Serviço Público, com a finalidade de suprir as carências existentes nas Unidades 

Escolares. 

 

15. DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1. O candidato selecionado, dentro do número de vagas disponíveis neste PSS, será convocado 

para contratação, de acordo com o cronograma estabelecido neste Edital e publicado no site 

http://www.cutias.ap.gov.br/ . 

15.2. No ato da Contratação, o Candidato selecionado deverá apresentar sua identificação e o 

Comprovante de entrega dos documentos em conformidade com o Item 5.2.3 do presente Edital. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1. A Comissão Organizadora terá poderes para orientar, monitorar e decidir sobre os atos 

necessários à efetivação de todo Processo Seletivo Simplificado – PSS voltado ao provimento devagas 

e formação de cadastro reserva, para contratação temporária de excepcional interesse público. 

16.2. O Candidato que, comprovadamente, usar de meios fraudulentos, a qualquer tempo, para 

concorrer ao PSS, atentando contra os ditames deste Edital, bem como desacatar a quem quer que esteja 

investido de autoridade para executar, supervisionar, coordenar ou monitorar o PSS, será 

automaticamente eliminado, sem prejuízo das demais penalidades legais. 

16.3. As informações prestadas pelo Candidato, bem como os documentos que forem apresentados 

serão de sua inteira responsabilidade. 

http://www.cutias.ap.gov.br/
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16.4. Não haverá justificativa para o não cumprimento pelo Candidato dos prazos determinados 

neste Edital. 

16.5. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções, bem como 

Editais Complementares, retificações do Edital ou Resoluções referentes ao Processo Seletivo 

Simplificado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva, para contratação temporária de 

excepcional interesse público que vierem a ser expedidos. 

16.6. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do PSS. 

16.7. São partes integrantes deste Edital: 

ANEXO I – Quadro do Demonstrativo de Vagas 

ANEXO II – Ficha de Inscrição 

ANEXO III – Termo de Eliminação 

ANEXO IV – Declaração de Não Vinculo 

16.8. O Processo Seletivo Simplificado seguirá o seguinte Cronograma de Execução: 

 
AÇÃO INÍCIO TÉRMINO LOCAL 

Publicação do Edital 15/02/2023 http://www.cutias.ap.gov.br/ 

Inscrições 16/02/2023 17/02/2023 
Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED/PMCT 

Divulgação do Resultado Preliminar 24/02/2023 http://www.cutias.ap.gov.br/ 

Protocolo de Recursos 27/02/2023 
Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED/PMCT 

Divulgação dos Recursos e Resultado 
Final 01/03/2023 http://www.cutias.ap.gov.br/ 

Convocação dos Aprovados para 

entrega de documentos originais para 
conferência 

01/03/2023 
http://www.cutias.ap.gov.br/ 

Conferência documental 02/03/2023 
Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED/PMCT 

Convocação para assinatura do contrato 02/03/2023 http://www.cutias.ap.gov.br/ 

Assinatura do contrato 003/03/2023 
Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED/PMCT 

 

17.8. Este Edital será publicado em sua integra no site http://www.cutias.ap.gov.br/ . 
 

 

Cutias, 15 de fevereiro de 2023. 

 
 

. 

RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 
                               ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO SANTOS 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

http://www.cutias.ap.gov.br/
http://www.cutias.ap.gov.br/
http://www.cutias.ap.gov.br/
http://www.cutias.ap.gov.br/
http://www.cutias.ap.gov.br/
http://www.cutias.ap.gov.br/
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ANEXO I 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE VAGAS 

 

 

Cargo 
 

Vagas imediatas 
 

Cadastro reserva 
 

Vencimento 

Professor 14 10 R$ 3.800,00 

Pedagogo 6 4 R$ 3.000,00 

Auxiliar de Disciplina 7 7 R$ 1.400,00 

Merendeira 3 1 R$ 1.302,00 

Servente 8 8 R$ 1.302,00 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2023 SEMED/PMCT 

Dados Pessoais: 

Nome do(a) Candidato(a): 

Sexo: (  ) M ( ) F Data de nascimento: 

RG: CPF: 

Nome da mãe: 

Endereço: 

N°: Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Telefone residencial: Telefone comercial: 

Telefone celular: E-mail: 

Área de atuação pretendida: ( ) Servente ( ) Merendeira(o) ( ) Professora (o) ( ) Pedagoga (o) 

Titulação: ( ) Fundamental ( ) Medio ( )graduação ( )especialização ( )mestrado ( )doutorado 
 

Documentação: 

 

Informações Adicionais: 

1. Candidato é responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas no requerimento 

de inscrição, arcando com as conseqüências de eventuais erros e/ou do não preenchimento de 

qualquer campo daquele campo; 

2. A inscrição no processo seletivo implica, o reconhecimento e a tácita aceitação, pelo 

candidadto, das condições estabelecidas. 

3. Não será admitida, sob nenhuma hipótese, complementação documental fora do prazo de 

inscrição; 
 

 
 

Assinatura da(o) candidata(o) 
 
 

 
 

Data: /02/2023. 
 

Assinatura do recebedor 

1. Nacionalidade brasileira ( ) Sim ( ) Não 

2. Quite com as obrigações eleitorais ( ) Sim ( ) Não 

3. Quite com as obrigações miliatres –sexo masculino ( ) Sim ( ) Não 

4. Carteira de Identidade e CPF (ou CNH) ( ) Sim ( ) Não 

5. Outros cursos na área da Educação ( ) Sim ( ) Não 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Processo Seletivo Simplificado 

Nome: 



MUNICÍPIO DE CUTIAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

14 

 

 

 
 

ANEXO III 

TERMO DE ELIMINAÇÃO 

 
 

Na qualidade de Candidato (a) pelo Edital 001/2020- PSS/SEED – classificado (a) e convocado(a) 
para comprovação documental referente ao Cargo de ______________________________ 

firmo este Termo de ELIMINAÇÃO por ter deixado de comprovar o(s) requisito(s) de que trata o 

PSS a seguir descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

Cutias, / /2023 
 
 
 
 
 

 

Assinatura legível do (a) Candidato (a) eliminado (a) 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura legível do (a) Servidor (a) responsável pela conferência documental e carimbo 

Observação: 

 

Espaço reservado para anotações por parte do avaliador. 



MUNICÍPIO DE CUTIAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

15 

 

 

 
 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO 

 

 
Declaro para os devidos fins de direito que não sou servidor(a) ativo(a) ou inativo(a) da 

Administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e nem empregado 

(a) ou servidor (a) de suas Subsidiárias e Controladas, nem empregado da iniciativa privada, sob pena 

de rescisão Contratual. 

 
 

Cutias, / /2023 
 
 
 
 

 
Assinatura do (a) Candidato (a) 

 

Observação: 

Espaço reservado para anotações por parte do avaliador, caso comprovado vinculo 

empregatício 


