SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTESS E CULTURA – SEMEC / FUNDEB
EDITAL Nº 02/2018

O prefeito do Município da Água Preta, Estado de Pernambuco, Eduardo Passos Coutinho Correa de
Oliveira, através da Secretaria Executiva Municipal de Educação, Esportes e Cultura, CNPJ nº
10.183.929.0001-57, por intermédio de seu secretário Teodorino Alves Cavalcanti Neto. Fica, portanto o
Chefe do Executivo Municipal, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas no IX, Art. 60, Art.
83 e no inciso III, alínea “a” e do Art. 86 todos da Lei Orgânica Municipal, assim como, no inciso IV do Art.
1º, Art.º 2º, Art. 4º e Art. 6º todos da Lei Municipal 1.619/2005, a qual dispõe acerca da Contratação por
necessidade temporária de excepcional interesse público, Lei Federal nº 11.494/2007 (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB), considerando ainda o disposto nos Incisos II, e IX do art. 37, da Constituição Federal de 1988,
art. 97, VII, da Constituição do Estado de Pernambuco, Resoluções do Egrégio Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco, Lei Municipal nº 1.817/2017, dispõe sobre o Diário Oficial AMUPE, sem prejuízo de outras
Leis e Dispositivos que regulem a matéria, e em atendimento a delegação, e aos preceituados contido na
Portaria Executiva Municipal n° 214/2018, de 1º de fevereiro de 2018, (Dispõe sobre abertura de Processo
Seletivo Simplificado para provimento de contratos por excepcional interesse público e com prazo
determinado, e Autoriza a posterior contratação de pessoal para atender à necessidade temporária por
excepcional interesse público da Secretaria Executiva Municipal de Educação, Esportes e Cultura SEMECFUNDEB, e Portaria Executiva Municipal n° 215/2018, 1º de fevereiro, (Cria e Nomeia a Comissão Técnica
de Organização, Coordenação e Execução do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2018, da Secretaria
Executiva Municipal de Educação, Esportes e Cultura SEMEC-FUNDEB e dá outras providências) bem como,
o estabelecido nas normas insculpidas para a realização de Processo Seletivo Público Simplificado n°
02/2018, faz saber aos interessados que, nos termos da legislação em vigor declinada, e demais
instrumentos legais, mediante as condições estabelecidas neste Edital, torna público a abertura para
inscrições do Processo Seletivo Simplificado em comento, destinado a selecionar candidatos para
o provimento temporário de 106 (cento e seis) vagas, sendo: 98 (noventa e oito vagas) para ampla
concorrência, Anexo I, e 08 (oito) vagas para portador de necessidade especial, Anexo II, mais Cadastro
de Reserva, nos cargos do quadro de pessoal da Secretaria Executiva Municipal de Educação, Esportes e
Cultura SEMEC-FUNDEB, conforme quadro constante neste Edital, na medida em que forem surgindo novas
vagas, no limite do prazo de validade estabelecido, regido pela legislação pertinente e demais disposições
regulamentares contidas no Edital do certame, bem como os possíveis e posteriores aperfeiçoamentos.
A contratação Temporária de que trata o presente processo seletivo, refuta-se por excepcional interesse
público, observando-se a vigência nos termos da Portaria Executiva Municipal n° 214/2018, (Abertura do
Processo Seletivo) iniciando-se o prazo na data de seu firmamento/assinatura, findando em
31/12/2018, podendo ser prorrogado por outro exercício financeiro (período), ou seja, até 31/12/2019,
vinculada a prorrogação em comento, à existência do programa/convênio/recurso que originou a
contratação, face ainda, a conveniência, necessidade e o interesse público, enfim, para o exercício
temporário dos cargos/função pública: Professor I (Creche e Ed. Infantil) Professor II (1º ao 5º Ano )
Professor III (6º ao 9º Ano, com atuação em Português, Matemática, Ciências, História, Geografia e Ed.
Física), docência educação especial (Intérprete, Libras, Sala Multifuncional e Braile) apoio técnico
administrativo (Merendeiras, Serviços Gerais, Auxiliar de Disciplina, Agente Administrativo, Motorista e
Vigilante).
Considerando enfim, o ato Fundamentador e Autorizador, da Portaria Executiva Municipal n° 214/2018, de
1º de fevereiro de 2018, (Abertura do Processo Seletivo) a Portaria Executiva Municipal n° 215/2018, de 1º
de fevereiro de 2018, Comissão de Coordenação) as quais disciplinam a realização do presente certame.
RESOLVE:
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1.1 CRONOGRAMA: Abri Processo Seletivo Simplificado por tempo determinado e por excepcional
interesse público, para tanto observando-se o seguinte cronograma:
CRONOGRAMA
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2018 – SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
ESPORTES E CULTURA - SEMEC/FUNDEB
EVENTO
DATA
Disponibilização do Extrato do Edital e do Edital no site: www.aguapreta.pe.gov.br,
na Biblioteca Municipal Francisco Aprígio, localizada na Praça dos Três Poderes, s/n,
Água Preta-PE., na sede da Prefeitura Municipal da Água Preta, localizada Praça dos
Três Poderes, s/n, Centro, neste Município, estando ainda, disponibilizado no Diário
da AMUPE.
Inscrições: Período de inscrição corresponderá as seguintes datas.
Inscrição com pedido de isenção da taxa de inscrição
Resultado preliminar dos Candidatos com Pedidos de Isenção de Taxa.
Prazo para Recurso dos Pedidos de Isenção que foram indeferidos.
Resultado final do Pedido de Isenção.
Divulgação do local de provas: na Biblioteca Municipal Francisco Aprígio, localizada
na Praça dos Três Poderes, s/n, Água Preta-PE, e pelo site www.aguapreta.pe.gov.br
Aplicação das Provas para todos os Cargos, inclusive a prova prática de motorista
Divulgação do Resultado preliminar das provas
Resultado Preliminar das provas com análise curricular e de títulos (nível superior)
de todos os cargos, e a prova prática (motorista)
Interposição de RECURSO das provas
RESULTADO FINAL DAS PROVAS, com análise curricular, títulos e prática (motorista),
após avaliação do Recurso - todos os cargos do certame.

15/02/2018

15/02 à
1º/03/2018
15 à 21/02/2018
22/02/2018
23 à 26/02/2018
28/03/2018
02/03/2018
04/03/2018
06/03/2018

07 e 08/03/2018
09/03/2018

1.2 Quadro de vagas ofertadas, carga horária e vencimentos:
As vagas serão destinadas aos candidatos que desejarem concorrer por ampla concorrência, Anexo I, e para
aqueles que se enquadrarem como sendo portadores de necessidades especiais, Anexo II, de acordo com o
ora previsto no presente Edital, parte integrante deste.
1.3 Das inscrições
Para as inscrições o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos:
a) Estar ciente de todas as informações sobre este processo seletivo Simplificado e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos quanto da contratação.
b) As inscrições deverão ser realizadas via internet, no site www.aguapreta.pe.gov.br.
c) O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição mediante boleto bancário, no valor de R$
40,00 (quarenta reais) para todos os cargos de Professor e R$ 20,00 (vinte reais) para os cargos ofertados
de técnico administrativo.
Todos os candidatos que desejarem participar do presente certame, deverão entregar no dia da prova
Curriculum Vitae, contendo os seguintes dados: nome completo, data de nascimento, RG, CPF, foto 3X4,
endereço residencial, escolaridade (Ensino Fundamental ou médio) e ano de conclusão, informar se possui
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experiência e o tempo de atividade na área de concorrência, para os cargos de Professor, informar se
possui titulação (Diploma ou Certidão) de graduação, bem como, Especialização, Pós Graduação, Mestrado
e/ou Doutorado, devidamente confeccionada por entidade reconhecida ou autorizada pelo MEC, ou outro
órgão que o substitua, desde que seja compatível com o cargo concorrido, no caso do candidato portador
de deficiência deverá este encaminhar ou entregar até o dia 21/02/2018, na Biblioteca Municipal Francisco
Aprígio, localizada na Praça dos Três Poderes, s/n, Água Preta-PE, os documentos a saber: a) Cópia do
comprovante de inscrição ou isenção para identificação do candidato; b) Laudo médico original ou cópia
autenticada expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses da data do término das inscrições, atestando a
espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID, bem como a provável causa
da deficiência para assegurar ao candidato previsão de adaptação da sua prova, quando for o caso.

Os Casos omissos do Certame, serão resolvidos pela Comissão Técnica de Organização, Coordenação e
Execução do Processo Seletivo Simplificado n° 02/2018, nomeados pela Portaria Executiva Municipal nº
215/2018.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Água Preta, Estado de Pernambuco, 09 de Fevereiro de 2018.

TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO
Secretária Executiva Municipal de Educação, Esportes e Cultura – SEMEC/FUNDEB

JOSÉ FERNANDO AZEVEDO SANTOS FILHO
Comissão Técnica de Organização, Coordenação e Execução do Processo Seletivo Simplificado
Presidente
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