
 

1 

 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO に EDITAL Nº 050/2019 

 
 
Abre inscrições para o Concurso Público de Provas e 
Títulos, destinado a prover vagas no Nível Inicial do 
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria Municipal 
de Educação, define suas normas e dá outras 
providências. 

 
O MUNICÍPIO DE ITAJAÍがà ;デヴ;┗YゲàS;àSWIヴWデ;ヴｷ; M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ SW ES┌I;N?ﾗがà デﾗヴﾐ;àヮ┎HﾉｷIﾗがà ケ┌WàWゲデ?ﾗà ;HWヴデ;ゲà ;ゲà
ｷﾐゲIヴｷNﾛWゲàヮ;ヴ;àﾗàCﾗﾐI┌ヴゲﾗàP┎HﾉｷIﾗàSWàPヴﾗ┗;ゲàWàTｹデ┌ﾉﾗゲがàヮ;ヴ;àヮヴﾗ┗Wヴà┗;ｪ;ゲààﾐﾗàﾐｹ┗WﾉàｷﾐｷIｷ;ﾉàSﾗàケ┌;SヴﾗàPWヴﾏ;ﾐWﾐデWà
SWàPWゲゲﾗ;ﾉがàS;à“WIヴWデ;ヴｷ;àM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉàSWàES┌I;N?ﾗがàSWà;IﾗヴSﾗàIﾗﾏà;àLWｷàOヴｪ>ﾐｷI;àSﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗがàLWｷàCﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴà
ヱンヲっヲヰヰΒà Wà ゲ┌;ゲà ;ﾉデWヴ;NﾛWゲがà LWｷà CﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴà ヱΓヵっヲヰヱヱがà LWｷà M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ヱくΓヲヰっヱΓΒヱがà SWﾏ;ｷゲà ﾉWｪｷゲﾉ;NﾛWゲà
ヮWヴデｷﾐWﾐデWゲàWàﾗàケ┌WàゲWàヴWｪWヴ=àヮWﾉ;ゲàﾐﾗヴﾏ;ゲàWゲデ;HWﾉWIｷS;ゲàﾐWゲデWàESｷデ;ﾉàWàゲW┌ゲàáﾐW┝ﾗゲく 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
ヱくヱàOàCﾗﾐI┌ヴゲﾗàP┎HﾉｷIﾗがàヮ;ヴ;àデﾗSﾗゲàﾗゲàWaWｷデﾗゲがàデWﾏà┗;ﾉｷS;SWàSWàヰヲàふSﾗｷゲぶà;ﾐﾗゲがà;àIﾗﾐデ;ヴàS;àS;デ;àSWàヮ┌HﾉｷI;N?ﾗàS;à
ｴﾗﾏﾗﾉﾗｪ;N?ﾗàSﾗàヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗàaｷﾐ;ﾉがàヮﾗSWﾐSﾗàゲWヴàヮヴﾗヴヴﾗｪ;Sﾗàヮﾗヴàｷｪ┌;ﾉàヮWヴｹﾗSﾗがà;àIヴｷデYヴｷﾗàS;àáSﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗàP┎HﾉｷI;く 
ヱくヲàOà ヮWヴｹﾗSﾗà SWà ┗;ﾉｷS;SWà Wゲデ;HWﾉWIｷSﾗà ヮ;ヴ;à WゲデWà CﾗﾐI┌ヴゲﾗà P┎HﾉｷIﾗà ﾐ?ﾗà ｪWヴ;がà ヮ;ヴ;à ﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗà SWà Iデ;ﾃ;ｹがà ;à
ﾗHヴｷｪ;デﾗヴｷWS;SWàSWà;ヮヴﾗ┗Wｷデ;ヴàデﾗSﾗゲàﾗゲàI;ﾐSｷS;デﾗゲàIﾉ;ゲゲｷaｷI;SﾗゲàWà;ヮヴﾗ┗;Sﾗゲくàáà;ヮヴﾗ┗;N?ﾗàｪWヴ;がàヮ;ヴ;àﾗàI;ﾐSｷS;デﾗがà
;ヮWﾐ;ゲàﾗàSｷヴWｷデﾗà<àヮヴWaWヴZﾐIｷ;àﾐ;àﾐﾗﾏW;N?ﾗがàSWヮWﾐSWﾐSﾗàS;àゲ┌;àIﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗàﾐﾗàCﾗﾐI┌ヴゲﾗàP┎HﾉｷIﾗく 
1.3 O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Fundação Universidade do Vale do Itajaí に 
UNIVALI, obedecidas as normas do presente Edital. 
1.4 O inteiro teor do Edital estará disponível no site www.univali.br/concurso e no site da Prefeitura Municipal 
de Itajaí www.itajai.sc.gov.br sendo de responsabilidade exclusiva do candidato o acesso a esse documento. 
 
2. DOS CARGOS, DA ESCOLARIDADE, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E VAGAS 
2.1 O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas referentes aos cargos dispostos no quadro abaixo: 
 

Cargo Escolaridade / Requisitos Mínimos 
Carga 

Horária 
Vagas 

Intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais 

LｷIWﾐIｷ;デ┌ヴ;àPﾉWﾐ;àWàI┌ヴゲﾗàWゲヮWIｹaｷIﾗàヮWﾉ;àFENEI“àふFWSWヴ;N?ﾗàN;Iｷﾗﾐ;ﾉà
SWàES┌I;N?ﾗàWàIﾐデWｪヴ;N?ﾗàSﾗゲà“┌ヴSﾗゲぶàﾗ┌àヮﾗヴàﾙヴｪ?ﾗàﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉà“ｷﾐ;ｷゲà
ヴWｪ┌ﾉ;SﾗヴàS;àPヴﾗaｷゲゲ?ﾗきàEﾐゲｷﾐﾗà“┌ヮWヴｷﾗヴàCﾗﾏヮﾉWデﾗàWﾏàTヴ;S┌N?ﾗàWà

IﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗがàIﾗﾏàｴ;Hｷﾉｷデ;N?ﾗàWﾏàLIBRá“àにàLｹﾐｪ┌;àPﾗヴデ┌ｪ┌Wゲ;くàáàLWｷà
IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴàヱンヲっヲヰヰΒがà;ヴデくàヵ┨がàｷﾐIｷゲﾗàIIIがàIデWﾏàCがàヴWｪ┌ﾉ;ﾏWﾐデ;àﾗゲà

ヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲàSWàｷﾐ┗WゲデｷS┌ヴ;àSﾗàI;ヴｪﾗàSWàIﾐデYヴヮヴWデWàSWàLIBRá“く 

40H 05 

Professor de Ensino Religioso に 
Ensino Fundamental 

Gヴ;S┌;SﾗàIﾗﾏàLｷIWﾐIｷ;デ┌ヴ;àPﾉWﾐ;àWﾏàCｷZﾐIｷ;ゲàS;àRWﾉｷｪｷ?ﾗàﾗ┌à
EﾐゲｷﾐﾗàRWﾉｷｪｷﾗゲﾗàどàWàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàCNEàﾐ┨àヰヲàSWàヰヱっヰΑっヱヵ 

10H 02 

20H 02 

Professor de Anos Iniciais に Ensino 
Fundamental 

Gヴ;S┌;N?ﾗàWﾏàPWS;ｪﾗｪｷ;àﾗ┌àNﾗヴﾏ;ﾉàゲ┌ヮWヴｷﾗヴがàIﾗﾏàｴ;Hｷﾉｷデ;N?ﾗàWﾏà
“YヴｷWゲàIﾐｷIｷ;ｷゲàSﾗàEﾐゲｷﾐﾗàF┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉàどàWàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàCNEàﾐ┨àヰヲàSWà

ヰヱっヰΑっヱヵく 

20H 11 

40H 06 

Professor Educação Física に Ensino 
Fundamental/Educação infantil 

Gヴ;S┌;SﾗàIﾗﾏàLｷIWﾐIｷ;デ┌ヴ;àPﾉWﾐ;àWﾏàES┌I;N?ﾗàFｹゲｷI;àどàWàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗà
CNEàﾐ┨àヰヲàSWàヰヱっヰΑっヱヵàにàRWｪｷゲデヴﾗàCREF 

10h 05 

20H 09 

30H 01 

40H 03 
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Cargo Escolaridade / Requisitos Mínimos 
Carga 

Horária 
Vagas 

Professor Educação Infantil 
Gヴ;S┌;N?ﾗàWﾏàPWS;ｪﾗｪｷ;àﾗ┌àNﾗヴﾏ;ﾉà“┌ヮWヴｷﾗヴがàIﾗﾏàｴ;Hｷﾉｷデ;N?ﾗàWﾏà

ES┌I;N?ﾗàIﾐa;ﾐデｷﾉàどàWàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàCNEàﾐ┨àヰヲàSWàヰヱっヰΑっヱヵ 

20H 05 

30H 05 

Professor Geografia 
Gヴ;S┌;SﾗàIﾗﾏàLｷIWﾐIｷ;デ┌ヴ;àPﾉWﾐ;àWﾏàGWﾗｪヴ;aｷ;àどàWàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàCNEàﾐ┨à

ヰヲàSWàヰヱっヰΑっヱヵく 10H 05 

Professor História 
Gヴ;S┌;SﾗàIﾗﾏàLｷIWﾐIｷ;デ┌ヴ;àPﾉWﾐ;àWﾏàHｷゲデﾙヴｷ;àどàWàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàCNEàﾐ┨àヰヲà

SWàヰヱっヰΑっヱヵく 

10H 01 

20H 01 

30H 02 

Professor Inglês 
Gヴ;S┌;SﾗàIﾗﾏàLｷIWﾐIｷ;デ┌ヴ;àPﾉWﾐ;àWﾏàLWデヴ;ゲがàIﾗﾏàｴ;Hｷﾉｷデ;N?ﾗàWﾏàIﾐｪﾉZゲà

どàWàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàCNEàﾐ┨àヰヲàSWàヰヱっヰΑっヱヵ 

10H 10 

30H 01 

40H 03 

Professor Língua Portuguesa 
Gヴ;S┌;N?ﾗàIﾗﾏàLｷIWﾐIｷ;デ┌ヴ;àPﾉWﾐ;àWﾏàLWデヴ;ゲがàIﾗﾏàｴ;Hｷﾉｷデ;N?ﾗàWﾏà

Lｹﾐｪ┌;àPﾗヴデ┌ｪ┌Wゲ;àどàWàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàCNEàﾐ┨àヰヲàSWàヰヱっヰΑっヱヵ 

10H 01 

30H 01 

40H 01 

Professor Matemática 
Gヴ;S┌;N?ﾗàIﾗﾏàLｷIWﾐIｷ;デ┌ヴ;àPﾉWﾐ;àWﾏàM;デWﾏ=デｷI;àどàWàRWゲﾗﾉ┌N?ﾗàCNEà

ﾐ┨àヰヲàSWàヰヱっヰΑっヱヵ 
30H 01 

 
2.2 DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
2.2.1 Aos candidatos pessoa com de deficiência (PcD) é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso 
Público desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadores, e a eles serão reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas a serem preenchidas, de acordo 
com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal e Decreto Federal 3.298/99, conforme discriminado neste 
Edital e seus Anexos. 
ヲくヲくヱくヱàO primeiro candidato pessoa com deficiência (PcD) classificado em cada cargo no Concurso Público será 
contratado para ocupar a quinta vaga oferecida no referido cargo, enquanto os demais serão contratados a 
cada intervalo de vinte vagas oferecidas em cada cargoく 
2.2.2 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD) àquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no 
Artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99 e suas alterações. 
2.2.3 No ato da inscrição o candidato pessoa com deficiência (PcD), deverá declarar no formulário eletrônico de 
inscrição, sua deficiência. O candidato pessoa com deficiência (PcD) que no ato da inscrição não declarar essa 
condição, não poderá interpor recurso em favor de sua situação;  
2.2.4 O candidato pessoa com deficiência (PcD) deverá protocolar junto a Universidade do Vale do Itajaí に 
UNIVALI に Processo Seletivo に na Rua Uruguai, Nº 458 に Bloco B2 に sala 101 - Centro に Itajaí/SC, no período 
compreendido entre 23 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020, das 08h às 14h, requerimento に Anexo II 
(conforme formulário disponível no website www.univali.br/concurso) anexando a este o Laudo Médico 
emitido no ano de 2019, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência. 
Também deverá ser anexada a este laudo uma cópia do comprovante de inscrição.  
2.2.5 O candidato pessoa com deficiência (PcD) que não protocolar o requerimento e laudo médico emitido em 
2019 ou 2020, conforme especificado no item 2.2.4, não será considerado como deficiente apto para concorrer 
às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no formulário eletrônico de inscrição, neste caso a 
inscrição será revertida, para que o candidato concorra as demais vagas não reservadas. 
2.2.6 Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos pessoas com deficiência (PcD), dentro 
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das possibilidades da Executora do Concurso Público, somente serão efetuadas para aqueles que comunicarem 
sua deficiência nas condições do item 8.8. 
2.2.7 Os candidatos pessoa com deficiência (PcD), resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
Federal 3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do Concurso Público em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. 
2.2.8 A homologação final do candidato como pessoa com deficiência (PcD) se dará após a publicação dos 
resultados finais deste concurso, quando os candidatos  pessoas com deficiência (PcD) aprovados, classificados 
e chamados para ocupar vaga, deverão submeter-se à avaliação médica ocupacional da Perícia Médica 
Ocupacional de Itajaí, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo pretendido, de acordo com a legislação em vigor, sob a responsabilidade da Diretoria de Gestão de 
Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Itajaí. 
2.2.9 A homologação final do candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD), após a avaliação 
determinada no item 2.2.8 deste Edital, se dará da seguinte forma:  
a) Homologada como candidato pessoa com deficiência (PcD) com direito à reserva de vaga, quando a 
deficiência não impedir o normal desempenho de todas as atividades do cargo;  
b) Homologada, sem direito à reserva de vagas, pelo fato de não ser considerado deficiente por não se 
enquadrar nos requisitos previstos no Decreto Federal 3.298/99, que caracterizam as pessoas com deficiência 
(PcD). Neste caso o candidato continua inserido na classificação geral;  
c) Não homologada em face da incompatibilidade entre a deficiência apresentada e as atribuições do cargo a 
que concorre, ficando então o candidato excluído do Concurso Público em que se inscreveu.  
2.2.10 Caso o candidato pessoa com deficiência (PcD) seja considerado inapto para o cargo, será nomeado o 
candidato imediatamente posterior. Vaga reservada e não provida por falta de candidatos pessoas com 
deficiência (PcD) ou por reprovação dos concorrentes será revertida para a classificação geral.  
 
3. DA JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTOS E ETAPAS DO CONCURSO 
3.1 A carga horária e os vencimentos estão relacionados no quadro que segue:  
 

Cargo Carga Horária Semanal Vencimentos 

Intérprete de Língua Brasileira de Sinais 40h R$ 2.935,51 

Professor  

10h RガΑンンがΒΓ 

20h RガヱくヴヶΑがΑヶ 

30h Rガヲくヲヰヱがヰヴ 

40h RガヲくΓンヵがヵヱ 

Obs.: A remuneração do cargo de Professor será composta pelo vencimento base acrescido das gratificações de 
20% e de 35% de acordo com a legislação vigente.  
 

3.2 DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
3.2.1 O presente Concurso Público será composto pelas seguintes etapas: 
ンくヲくヱくヱàどàP;ヴ; デﾗSﾗゲ ﾗゲ I;ヴｪﾗゲぎ 
PヴｷﾏWｷヴ;àWデ;ヮ;ぎàPヴﾗ┗;àOHﾃWデｷ┗;à 
“Wｪ┌ﾐS;àWデ;ヮ;ぎàPヴﾗ┗;àSWàTｹデ┌ﾉﾗゲà 
ンくヲくヱくヲàにàP;ヴ; ﾗ I;ヴｪﾗ SW IﾐデYヴヮヴWデW SW Lｹﾐｪ┌; Bヴ;ゲｷﾉWｷヴ; SW Sｷﾐ;ｷゲぎ 
PヴｷﾏWｷヴ;àWデ;ヮ;ぎàPヴﾗ┗;àOHﾃWデｷ┗;à 
“Wｪ┌ﾐS;àWデ;ヮ;ぎàPヴﾗ┗;àSWàTｹデ┌ﾉﾗゲ 
TWヴIWｷヴ;àWデ;ヮ;ぎàPヴﾗ┗;àPヴ=デｷI; 
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4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
4.1 DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
4.1.1 A taxa de inscrição a ser paga em moeda corrente ou cheque nominal, em favor da UNIVALI, será de R$ 
80,00 (oitenta reais). 
O candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de cheque somente terá sua inscrição 
efetivada após a compensação deste. 
O candidato, após efetuar o pagamento da taxa de inscrição, não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a 
devolução da importância recolhida, mesmo que tenha realizado a inscrição incorretamente ou que realize nova 
inscrição. 
4.2 DA VALIDADE DA INSCRIÇÃO 
4.2.1 Ao candidato só será permitida uma inscrição. Caso o candidato efetue mais de uma inscrição, será 
considerada válida a de número maior. 
4.3 DA ASSINATURA NO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
4.3.1 O candidato, ou seu representante legal, ao clicar em に さEU ACEITOざàに antes do início de preenchimento 
do Requerimento de Inscrição, indica que leu e que concorda, mesmo que tacitamente, com as normas do 
Edital, com as orientações disponíveis na página que regerão o presente Concurso Público, e com as decisões 
que possam ser tomadas nos casos omissos e não previstos neste Edital. 
4.4 DA INSCRIÇÃO 
4.4.1 A inscrição deverá ser feita exclusivamente pela internet pelo site: www.univali.br/concurso  
4.4.2 Para efetuar a inscrição pela internet, o candidato, ou seu representante legal, deverá: 
a) áIWゲゲ;ヴàﾗàƐŝƚĞà┘┘┘く┌ﾐｷ┗;ﾉｷくHヴっIﾗﾐI┌ヴゲﾗàWàﾗàﾉｷﾐﾆàINSCRIÇÃO ON LINEがàﾐﾗàヮWヴｹﾗSﾗàWﾐデヴWà<ゲà15 horas do dia 19 

de dezembro de 2019 até às 15 horas do dia 07 de fevereiro de 2020, e preencher o Requerimento deà
IﾐゲIヴｷN?ﾗがàIﾗﾐaﾗヴﾏWàｷﾐゲデヴ┌NﾛWゲàIﾗﾐデｷS;ゲàﾐ;àヮ=ｪｷﾐ;き 

b) IﾏヮヴｷﾏｷヴàﾗàI;ヴデ?ﾗàSWàｷﾐゲIヴｷN?ﾗàWàﾗàHﾗﾉWデﾗàH;ﾐI=ヴｷﾗàヮ;ヴ;àヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗàS;àデ;┝;àSWàｷﾐゲIヴｷN?ﾗき 
c) Pヴﾗ┗ｷSWﾐIｷ;ヴàﾗàヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗàS;àデ;┝;àSWàｷﾐゲIヴｷN?ﾗà┌ゲ;ﾐSﾗàﾗàHﾗﾉWデﾗàH;ﾐI=ヴｷﾗがàaté o dia 07 de fevereiro de 2020, 

último dia previsto para inscrição. Esse pagamento poderá ser efetuado em qualquer agênciaàH;ﾐI=ヴｷ;àSﾗà
TWヴヴｷデﾙヴｷﾗà N;Iｷﾗﾐ;ﾉがà ﾗHゲWヴ┗;Sﾗà ﾗà ｴﾗヴ=ヴｷﾗà SWà ;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗà W┝デWヴﾐﾗà S;ゲà ;ｪZﾐIｷ;ゲがà ﾗ┌à Wﾏà ヮﾗゲデﾗゲà SWà
;┌デﾗ;デWﾐSｷﾏWﾐデﾗàWっﾗ┌àヮWﾉ;àｷﾐデWヴﾐWデàﾗHゲWヴ┗;Sﾗàﾗàｴﾗヴ=ヴｷﾗàWゲデ;HWﾉWIｷSﾗàヮWﾉﾗàH;ﾐIﾗàヮ;ヴ;àケ┌ｷデ;N?ﾗきà 

d) RWIWHWヴà ﾗà I;ヴデ?ﾗà SWà ｷﾐゲIヴｷN?ﾗà SW┗ｷS;ﾏWﾐデWà ;┌デWﾐデｷI;Sﾗà ヮWﾉ;à ;ｪZﾐIｷ;à H;ﾐI=ヴｷ;à ﾗ┌à ;ﾐW┝;ヴà ;ﾗà I;ヴデ?ﾗà SWà
ｷﾐゲIヴｷN?ﾗàﾗàIﾗﾏヮヴﾗ┗;ﾐデWàSWàヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗく 

4.4.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, o correto preenchimento do 
requerimento e pagamento da taxa de inscrição. 
4.4.4 A inscrição será validada após o pagamento do boleto bancário. O candidato que não efetuar o pagamento 
do boleto bancário até o dia 07 de fevereiro de 2020 terá automaticamente a sua inscrição cancelada. 
Pagamentos agendados e não efetuados até o dia 07 de fevereiro de 2020 e pagamentos realizados após essa 
data não serão considerados como realizados em hipótese alguma, implicando na não efetivação da inscrição. 
4.4.5 O Município de Itajaí e a Fundação Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, ou por outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
4.4.6 Não serão aceitas inscrições pagas por depósito em caixa eletrônico, via postal, transferência ou depósito 
em conta corrente, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não 
a especificada neste Edital. 
4.4.7 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste 
Edital. 
4.4.8 A inscrição do candidato implica no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e das decisões que possam ser tomadas pelo Município de Itajaí. 
4.4.9 Da isenção do pagamento da inscrição: 
4.4.9.1 O candidato interessado na isenção de pagamento da inscrição deverá cumprir todos os requisitos 
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exigidos na lei municipal nº 5.044, de 14 de março de 2008 e/ou lei municipal nº 3.440, de 18 de outubro de 
1999. Para usufruir deste direito, o candidato deverá protocolar no Processo Seletivo da UNIVALI, no período 
de 23 de janeiro a 03 de fevereiro de 2020 (data do protocolo), SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO (conforme modelo 
constante do Anexo III deste Edital, disponível para download no site www.univali.br/concurso) anexando a 
solicitação, fotocópia do comprovante de inscrição e fotocópia autenticada do documento comprobatório.  
O Processo Seletivo da UNIVALI está localizado à Rua Uruguai, 458 に Bloco B2 に Sala 101 - Centro に Itajaí に SC に 
nos dias úteis, das 8h às 14h. 
4.4.9.2 O candidato deverá consultar a relação das isenções deferidas a partir das 10h do dia 05 de fevereiro 
de 2020 no site www.univali.br/concurso. 
4.4.9.3 O não cumprimento pelo candidato de qualquer um dos itens referentes à isenção de pagamento da 
inscrição implicará no indeferimento do pedido de isenção. O candidato que tiver seu pedido de isenção 
indeferido poderá efetuar o pagamento da referida taxa até o dia 07 de fevereiro de 2020. 
 
5. DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
5.1 A prova objetiva para todos os candidatos será realizada na Universidade do Vale do Itajaí に Campus Itajaí 
に na rua Uruguai, 458 に Centro に Itajaí に SC. 
 
6. DA CONFIRMAÇÃO DO LOCAL DE PROVA 
6.1 É responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal confirmar o local de realização da 
prova a partir do dia 20 de fevereiro de 2020, por um dos seguintes locais: 
a) PWﾉ; IﾐデWヴﾐWデが ﾐﾗ ゲｷデWぎà┘┘┘く┌ﾐｷ┗;ﾉｷくHヴっIﾗﾐI┌ヴゲﾗàﾗ┌à┘┘┘くｷデ;ﾃ;ｹくゲIくｪﾗ┗くHヴà 
b) PWﾉ; CWﾐデヴ;ﾉ SW AデWﾐSｷﾏWﾐデﾗ UNIVALIぎ ヮWﾉﾗàデWﾉWaﾗﾐWàヰΒヰヰàΑヲンどヱンヰヰがàSWàゲWｪ┌ﾐS;à;àゲW┝デ;どaWｷヴ;がàWﾏàSｷ;ゲà┎デWｷゲがà

S;ゲàヰΒｴà<ゲàヲヰｴく 
c) Nﾗ PヴﾗIWゲゲﾗ SWﾉWデｷ┗ﾗ S; UNIVALIが Wﾏ Iデ;ﾃ;ｹぎ R┌;àUヴ┌ｪ┌;ｷがàヴヵΒàにàBﾉﾗIﾗàBヲàにà“;ﾉ;àヱヰヱàどàCWﾐデヴﾗàどàIデ;ﾃ;ｹàにà“Cく 
6.2 Caso o nome não conste da listagem oficial, o candidato deverá encaminhar requerimento solicitando a 
regularização da inscrição, devendo anexar cópia do Cartão de Inscrição devidamente autenticado pela rede 
bancária, ou de documento de arrecadação que comprove o pagamento da taxa de inscrição. Nesse 
requerimento deverá ser informado, obrigatoriamente, número de telefone e endereço eletrônico para 
contato. 
6.3 A UNIVALI irá verificar a regularidade da inscrição, e se esta for comprovada, procederá à inclusão do 
candidato, comunicando-lhe via telefone e pelo endereço eletrônico. 
6.4 A confirmação do local de realização da prova deverá ser feita até 2 (dois) dias antes da prova, obedecendo 
ao horário limite das 20 horas. 
 

7. DA RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS 
7.1 PARA CORREÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
7.1.1 O candidato poderá retificar os dados pessoais de sua inscrição (nome, documento de identidade e data 
de nascimento), constante da confirmação do local de prova e/ou do cartão resposta, no dia da prova, em 
formulário próprio, na Coordenação Local. 
7.2 PARA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 
7.2.1 Em caso de mudança de endereço após a inscrição, é responsabilidade do candidato, em qualquer tempo, 
atualizá-lo pela internet, no website da UNIVALI, pelo endereço eletrônico www.univalibr/concurso na página 
do concurso e a opção ALTERAR MEUS DADOS.  
7.2.1.1. A UNIVALI e a Secretaria de Educação do município de Itajaí não se responsabilizam por prejuízos 
decorrentes de convocações, informativos e comunicados que o candidato deixe de receber em razão da 
imprecisão e/ou desatualização de seus dados cadastrais. 
 
8. DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO に PROVA OBJETIVA 
8.1 DA PROVA OBJETIVA (para todos os cargos)  
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8.1.1 O Concurso Público será efetuado mediante aplicação de prova objetiva em que serão avaliados os 
conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre as matérias relacionadas a cada cargo e função, cuja 
composição e respectivos programas fazem parte do ANEXO I deste Edital. 
8.2 A prova objetiva, com duração de 3 (três) horas, será realizada no dia 01 de março de 2020, com início às 
09 horas e término às 12 horas. 
8.3 A UNIVALI se reserva o direito de transferir a data de aplicação da prova, por motivos fortuitos ou de força 
maior. 
8.4 Havendo alteração da data prevista, a prova poderá ocorrer em domingos ou feriados nacionais. 
8.5 A prova objetiva será composta por 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Gerais e Atualidades e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, no formato de 
ﾏ┎ﾉデｷヮﾉ;àWゲIﾗﾉｴ;がàIﾗﾏàヴàふケ┌;デヴﾗぶà;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;ゲàSWàヴWゲヮﾗゲデ;がàSWàさ;ざà;àさSざがàS;ゲàケ┌;ｷゲàゲﾗﾏWﾐデWàヱàふ┌ﾏ;ぶàSW┗Wヴ=àゲWヴà
assinalada como correta. 
8.6 A nota da Prova Objetiva será atribuída na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos. 
8.6.1 Cada questão assinalada corretamente pelo candidato valerá 2 (dois) pontos. 
8.6.2 Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 48 
(quarenta e oito) pontos. 
8.6.3 Serão considerados reprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota inferior a 48 
(quarenta e oito) pontos, sendo portanto, excluídos do certame. 
8.7 O programa das disciplinas está especificado no ANEXO I deste Edital. 
8.8 O candidato pessoa com deficiência (PcD) que necessitar de prova especial ou que necessitar de tratamento 
diferenciado para realizar a prova deverá protocolar na Universidade do Vale do Itajaí -  Processo Seletivo に na 
Rua Uruguai, 458 に bloco B2 に sala 101 - Centro に Itajaí/SC, no período compreendido entre 23 de janeiro a 03 
de fevereiro de 2020, das 08h às 14h, requerimento に Anexo II - disponível no website www.univali.br/concurso 
comprovando sua necessidade com laudo médico. 
8.9 O candidato usuário de aparelho auricular deverá comprovar sua necessidade, no dia da prova, através de 
laudo médico, para poder fazer uso do aparelho auditivo. 
8.10 O candidato que solicitar prova especial ampliada deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova 
ampliada, entre 24, 26 ou 28. Não havendo indicação do tamanho de fonte, o candidato receberá todo material 
de prova (caderno de prova e cartão resposta personalizado), ampliado com fonte Arial, tamanho 26. 
8.11 O candidato pessoa com deficiência (PcD) que não atender as normas acima estabelecidas, não terá o 
atendimento e/ou condição especial para a realização da prova, não podendo impetrar recurso em favor de sua 
condição. 
8.12 O laudo médico apresentado pelo candidato terá validade somente para este Concurso Público e não será 
devolvido. 
8.13 O candidato sem deficiência que necessitar de condição especial para realização da prova deverá requerer, 
por escrito até o dia 17 de fevereiro de 2020, à UNIVALI, no qual declarará a causa da solicitação e informará os 
recursos especiais necessários à realização da prova. 
8.14 O candidato que não o fizer até o dia 17 de fevereiro de 2020, seja qual for o motivo alegado, não terá 
atendida a condição especial requerida. 
8.15 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo em sala 
reservada para tanto, desde que o requeira a UNIVALI conforme requerimento - Anexo II, até o dia 27 de 
fevereiro de 2020, para adoção das providências necessárias. 
8.16 A criança deverá permanecer no ambiente reservado para amamentação, acompanhada de adulto 
responsável por sua guarda (familiar ou terceiro formalmente indicado pela candidata). 
8.17 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da 
sala de prova, acompanhada de um fiscal. 
8.18 Na sala reservada para amamentação ficará somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo 
vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade 
com a candidata. 
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8.19 Haverá compensação do tempo utilizado à amamentação em favor da candidata. 
8.20 O candidato que, por impedimento grave de saúde verificado às vésperas do dia de realização da prova, 
tiver que realizá-la em hospital, deverá através de seu representante legal, dirigir-se ao local de realização da 
prova com no mínimo uma hora de antecedência do início, sob pena de não ser atendido. O Documento de 
Identidade do candidato, juntamente com atestado médico que comprove sua enfermidade deverá, 
obrigatoriamente, ser apresentado ao Coordenador Local. 
8.21 Somente serão realizados atendimentos em hospitais do município de Itajaí. Não será realizado 
atendimento domiciliar, em nenhuma hipótese. 
8.22 O atendimento às condições solicitadas por candidato com ou sem deficiência ficará sujeito à análise da 
legalidade e razoabilidade do pedido. 
 
9. DAS NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
9.1 O candidato somente terá acesso às salas de realização da prova mediante a apresentação de um dos 
Documentos de Identidade Oficial, original ou fotocópia autenticada. 
9.2 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
9.2.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza. 
9.2.2 Para fins de acesso à sala de realização da prova somente será aceito como Documento de Identidade 
Oficial, o original ou fotocópia autenticada da carteira ou cédulas de identidade, expedidas pela Secretaria de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira 
Nacional de Habilitação (modelo novo com fotografia ou versão digital); Cédula de Identidade fornecida por 
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade CRC, CREA, OAB, 
etc); Passaporte e Carteira de Trabalho. 
9.2.3 Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência Policial; 
Protocolo de segunda via; Certidão de Nascimento; Título Eleitoral; Carteira Nacional de Habilitação (emitida 
antes da Lei n.º 9.503/97); Carteira de Estudante; Crachás e Identidade Funcional de natureza pública ou 
privada. 
9.3 DO MATERIAL PERMITIDO 
9.3.1 Para realização da prova, somente será permitido ao candidato o uso de caneta esferográfica com tinta 
preta (preferencialmente) ou azul. 
9.3.2 O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado de posse, mesmo que desligado, de 
qualquer tipo de relógio, telefone celular, pager, beep, calculadora, controle remoto, alarme de carro ou 
quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos, em funcionamento ou não, terá sua prova 
anulada e, com isso, será automaticamente eliminado do Concurso Público. Também não será permitido a 
nenhum candidato o porte de qualquer arma. Para a devida verificação desses casos serão utilizados detectores 
de metais. 
9.3.3 Durante a realização das provas será vedado, também, o uso de bonés, chapéus e similares, livros, revistas, 
apostilas, resumos, dicionários, cadernos, etc. 
9.3.4 Não haverá funcionamento de guarda-volumes nos locais de realização da prova e a UNIVALI に 
Universidade do Vale do Itajaí, bem como o município de Itajaí, não se responsabilizam por perda ou extravio 
de objetos e documentos durante o Concurso Público, nem por danos neles causados. 
 
10. DO ACESSO AO LOCAL DA PROVA 
10.1 Os portões do prédio onde será realizada a prova do presente Concurso Público serão fechados, 
impreterivelmente, no horário marcado para o início da prova. Recomenda-se ao candidato chegar ao local da 
prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido. 
10.2 O candidato que chegar ao local de prova após o fechamento dos portões terá sua entrada vedada e será 
automaticamente eliminado do concurso. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para 
justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
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10.3 A UNIVALI se reserva o direito de atrasar o horário de início da prova, previsto no item 8.2 deste Edital, por 
motivos fortuitos ou de força maior. 
10.4 O acesso de pessoas estranhas às salas de prova só será permitido mediante a autorização da Coordenação 
Local. 
10.5 A imprensa, devidamente credenciada pela Coordenação Local, desenvolverá seu trabalho sem adentrar 
as salas de prova. 
10.6 Nas dependências físicas em que estão localizadas as salas de aplicação da prova, não será permitida 
qualquer propaganda de cursos preparatórios. 
 
11. DA SAÍDA DA SALA DE PROVA 
11.1 O candidato não poderá entregar seu material de prova ou retirar-se da sala de realização da prova antes 
de transcorrido uma hora do seu início. 
11.2 O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo 
acompanhado de um fiscal. 
11.3 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude 
de afastamento do candidato da sala de prova. 
11.4 O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando o caderno de provas 
e/ou o cartão resposta. 
11.5 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de prova e cartão resposta 
devidamente preenchido e assinado com caneta esferográfica com tinta preta ou azul. 
11.6 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão retirar-se da sala simultaneamente. 
 
12. DO CADERNO DE QUESTÕES E DO CARTÃO RESPOSTA 
12.1 Para a realização da prova, o candidato receberá o caderno de questões e o cartão resposta personalizado. 
12.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o correto preenchimento do cartão resposta de acordo com 
as instruções dele constantes, não podendo ser substituído em caso de marcação errada ou rasura. 
12.3 Para preencher o cartão resposta personalizado o candidato deverá usar apenas caneta esferográfica com 
tinta preta (preferencialmente) ou azul. 
12.4 O candidato não poderá retirar-se do local de realização da prova levando consigo o caderno de questões. 
Os cadernos de questões serão disponibilizados exclusivamente aos candidatos no website deste Concurso 
Público nos 2 (dois) dias úteis subsequentes ao da aplicação da prova. 
12.5 A UNIVALI se reserva o direito de manter todo material de prova por um período de 90 (noventa) dias a 
contar da divulgação dos resultados do Concurso Público. Após este período o material será destruído. 
 
13. DA CORREÇÃO DO CARTÃO RESPOSTA 
13.1 No cartão resposta não será computada a questão que não corresponder ao gabarito oficial, a questão em 
branco, a questão com mais de uma alternativa assinalada, a questão rasurada ou preenchida fora das 
especificações do cartão resposta. 
13.2 Não deve ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer 
marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 
 
14. DA DIVULGAÇÃO DAS QUESTÕES DE PROVA E DO GABARITO 
14.1 As questões da prova e os gabaritos preliminares estarão à disposição dos interessados a partir das 10 
horas do dia 02 de março, pela Internet no website www.univali.br/concurso  
14.2 Não serão disponibilizados os cadernos de prova utilizados pelos candidatos. 
 
15. DOS RECURSOS E DA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 
15.1 O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da prova ou ao gabarito preliminar 
divulgado, poderá interpor recurso em até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do gabarito. 
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15.2 Para recorrer, o candidato deverá utilizar o sistema eletrônico de interposição de recurso, por meio do 
endereço eletrônico www.univali.br/concurso  seguindo as orientações da página. 
15.3 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem as 
circunstâncias que os justifiquem. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
15.4 Todos os recursos regulares serão analisados e os pareceres serão divulgados no endereço eletrônico 
www.univali.br/concurso quando da divulgação do gabarito oficial definitivo. Não serão encaminhadas 
respostas individuais aos candidatos. 
15.5 Não será aceito recurso via postal, via e-mail ou, ainda, fora do prazo. 
15.6 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial 
definitivo. 
15.7 Na hipótese de anulação de questão, a mesma será considerada como respondida corretamente por todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
15.8 Caberá a UNIVALI mediante recomendação da Banca Elaboradora, anular questões da prova, quando for o 
caso. 
15.9 Nos termos do presente Edital, em virtude da natureza do processo, em nenhuma hipótese serão 
concedidas vistas, cópias, revisão ou nova correção da prova. 
 
16. DA SEGURANÇA DO CONCURSO PÚBLICO 
16.1 A UNIVALI objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público, durante a realização da prova 
fará o procedimento de identificação civil dos candidatos mediante verificação do Documento de Identidade 
Oficial, da coleta de assinatura, podendo fazer uso de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou 
nas salas de prova, solicitando quando necessário a autenticação digital dos cartões resposta e de outros 
documentos e fazendo vistoria rigorosa. 
16.2 O candidato que se negar a identificação terá a sua prova anulada, e, com isso, será eliminado do Concurso 
Público. 
16.3 É de inteira responsabilidade do candidato qualquer transtorno por ele ocasionado. 
16.4 Caso seja constatado, por qualquer meio, que o candidato utilizou procedimentos ilícitos durante a 
realização da prova, a UNIVALI anulará a prova do candidato infrator, eliminando-o do Concurso Público. 
 
17. DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 
17.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) N?ﾗà;ヮヴWゲWﾐデ;ヴàヮ;ヴ;à;àヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗàS;àヮヴﾗ┗;à┌ﾏàSﾗゲàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàSWàｷSWﾐデｷS;SWàW┝ｷｪｷSﾗゲき 
b) áヮヴWゲWﾐデ;ヴどゲWà;ヮﾙゲàﾗàｴﾗヴ=ヴｷﾗàWゲデ;HWﾉWIｷSﾗàヮ;ヴ;àﾗàｷﾐｹIｷﾗàS;àヮヴﾗ┗;き 
c) N?ﾗàIﾗﾏヮ;ヴWIWヴà<àヮヴﾗ┗;がàゲWﾃ;àケ┌;ﾉàaﾗヴàﾗàﾏﾗデｷ┗ﾗà;ﾉWｪ;Sﾗき 
d) á┌ゲWﾐデ;ヴどゲWàS;àゲ;ﾉ;àSWàヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗàS;àヮヴﾗ┗;àゲWﾏàﾗà;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗàSWà┌ﾏàaｷゲI;ﾉがàﾗ┌à;ﾐデWゲàSWàSWIﾗヴヴｷSﾗàﾗà

ヮヴ;┣ﾗàﾏｹﾐｷﾏﾗàヮ;ヴ;àゲ;ｹS;àSﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàS;àゲ;ﾉ;き 
e) Fﾗヴà ゲ┌ヴヮヴWWﾐSｷSﾗàWﾏàIﾗﾏ┌ﾐｷI;N?ﾗà Iﾗﾏàﾗ┌デヴ;ゲàヮWゲゲﾗ;ゲàﾗ┌à┌デｷﾉｷ┣;ﾐSﾗどゲWàSWà I;ﾉI┌ﾉ;Sﾗヴ;ゲがà ﾉｷ┗ヴﾗゲがàﾐﾗデ;ゲàﾗ┌à

ｷﾏヮヴWゲゲﾗゲàﾐ?ﾗàヮWヴﾏｷデｷSﾗゲき 
f) L;ﾐN;ヴàﾏ?ﾗàSWàﾏWｷﾗゲàｷﾉｹIｷデﾗゲàヮ;ヴ;à;àW┝WI┌N?ﾗàS;àヮヴﾗ┗;き 
g) Eゲデｷ┗Wヴàヮﾗヴデ;ﾐSﾗàﾗ┌àa;┣WﾐSﾗà┌ゲﾗàSWàヴWﾉﾙｪｷﾗàﾗ┌àSWàケ┌;ﾉケ┌WヴàデｷヮﾗàSWàWケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデﾗàWﾉWデヴﾚﾐｷIﾗàSWàIﾗﾏ┌ﾐｷI;N?ﾗà

ふďĞĞƉがàƉĂŐĞƌがàデWﾉWaﾗﾐWàIWﾉ┌ﾉ;ヴがàI;ﾉI┌ﾉ;Sﾗヴ;がàWデIくぶがà;ｷﾐS;àケ┌WàSWゲﾉｷｪ;Sﾗゲき 
h) N?ﾗàSW┗ﾗﾉ┗WヴàｷﾐデWｪヴ;ﾉﾏWﾐデWàデﾗSﾗàﾗàﾏ;デWヴｷ;ﾉàSWàヮヴﾗ┗;àふI;SWヴﾐﾗàSWàケ┌WゲデﾛWゲàWàI;ヴデ?ﾗàヴWゲヮﾗゲデ;ぶき 
i) PWヴデ┌ヴH;ヴがàSWàケ┌;ﾉケ┌WヴàﾏﾗSﾗがà;àﾗヴSWﾏàSﾗゲàデヴ;H;ﾉｴﾗゲき 
j) N?ﾗà;ヮヴWゲWﾐデ;ヴàﾗゲàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàW┝ｷｪｷSﾗゲàヮﾗヴàﾗI;ゲｷ?ﾗàS;àヮﾗゲゲWàﾗ┌à;ヮヴWゲWﾐデ;ヴàSﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲàa;ﾉゲﾗゲきàW 
k) Fｷ┣WヴがàWﾏàケ┌;ﾉケ┌Wヴàa;ゲWàSﾗàCﾗﾐI┌ヴゲﾗàP┎HﾉｷIﾗがàSWIﾉ;ヴ;N?ﾗàa;ﾉゲ;àﾗ┌àｷﾐW┝;デ;く 
 
18. DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS に Para todos os cargos. 
18.1 Haverá Prova de Títulos de caráter classificatório, sendo a entrega do envelope contendo os documentos 
comprobatórios na mesma data e horário das provas objetivas, conforme descrito nos itens a seguir: 
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18.2 A Prova de Títulos terá pontuação máxima de 20 (vinte) pontos e constará da apresentação de diploma ou 
certificados de Cursos de Capacitação e/ou Formação Continuada, aos quais serão atribuídas as seguintes 
pontuações: 
a) 20 (vinte) pontos para apresentação de certificados totalizando o mínimo de 360 (trezentos e sessenta) horas 
de curso de formação (concluídos a partir do ano de 2017) na área específica de atuação do cargo para o qual 
está concorrendo ou na área da educação;  
b) 10 (dez) pontos para apresentação de certificados totalizando o mínimo de 120 (cento e vinte) horas de curso 
de formação (concluídos a partir do ano de 2017) na área específica de atuação do cargo para o qual está 
concorrendo ou na área da educação;  
c) 5 (cinco) pontos para apresentação de certificados totalizando o mínimo de 40 (quarenta) horas de curso de 
formação (concluídos a partir do ano de 2017) na área específica de atuação do cargo para o qual está 
concorrendo ou na área da educação;  
18.3 Para a definição da Nota da prova de Títulos serão computados os pontos referentes aos Certificados de 
maior relevância da categoria Curso de Capacitação e/ou Formação (relacionados no item 18.2), totalizando o 
máximo de 20 (vinte) pontos. 
18.3.1 Em relação ao item 18.2 (a) será computado somente o total de 360 (trezentos e sessenta) horas (mesmo 
que o certificado ou a somatória dos certificados seja superior ao mínimo exigido), para tanto sendo admitido 
o máximo de 3 (três) certificados para a composição da carga horária total. 
18.3.2 Em relação ao item 18.2 (b) será computado somente o total de 120 (cento e vinte) horas (mesmo que 
o certificado ou a somatória dos certificados seja superior ao mínimo exigido), para tanto sendo admitido o 
máximo de 3 (três) certificados para a composição da carga horária total. 
18.3.3 Em relação ao item 18.2 (c) será computado somente o total de 40 (quarenta) horas (mesmo que o 
certificado ou a somatória dos certificados seja superior ao mínimo exigido), para tanto sendo admitido o 
máximo de 3 (três) certificados para a composição da carga horária total. 
18.4 O candidato deverá acondicionar a sua Prova de Títulos em envelope (formato A4) devidamente lacrado 
(não serão aceitos envelopes transparentes, sacos plásticos e pastas de papelão) e identificado com o cargo, 
nome e número de inscrição, contendo em ordem os seguintes documentos: 
a) Formulário de Avaliação da Prova de Títulos corretamente preenchido, conforme o modelo constante do 
Anexo IV deste Edital, disponível para download no website www.univali.br/concurso indicando a descrição dos 
documentos apresentados, relacionando-os com o item do Edital em que se enquadram; 
b) Cópia autenticada em cartório (frente e verso) do respectivo diploma ou certificado de seu Título de Maior 
Relevância na categoria Cursos de Capacitação e/ou Formação Continuada (até 3 (três) documentos dentre os 
relacionados no item 18.2). 
18.4.1 O preenchimento do Formulário de Avaliação da Prova de Títulos é obrigatório e a organização dos 
documentos, fazem parte da Prova de Títulos, portanto, o candidato que não observar todos os itens deste 
capítulo, terá sua pontuação na prova de títulos prejudicada. 
18.4.2 Para a comprovação dos títulos serão avaliados apenas Certificados ou Diplomas de caráter permanente, 
não serão avaliados documentos tais como: certidões, declarações, atestados, certificados provisórios, 
históricos escolares, comprovantes de frequência e afins. 
18.4.3 Os títulos acadêmicos deverão ser oriundos de instituições reconhecidas pelo MEC e emitidos conforme 
a regulamentação do órgão competente à época de sua emissão. 
18.4.4 Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só serão considerados quando atendida a 
legislação nacional aplicável e traduzidos por Tradutor Juramentado. 
18.4.5 Somente será avaliado o certificado/diploma se nele for possível efetuar a identificação de seu emissor 
e constem todos os dados necessários à sua perfeita comprovação. 
18.4.6 Somente serão computadas as horas explicitamente correspondentes à capacitação recebida pelo 
candidato, não sendo computadas as horas correspondentes a atividades como estágios, pesquisas, visitas 
técnicas, participação em programas, monitorias, tutorias, docência e afins. 
18.4.7 Não serão considerados cursos cuja carga horária seja incompatível com a data de início e término do 
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curso, tendo como parâmetro a realização da carga horária máxima diária de 10 (dez) horas/aula e semanal de 
50 (cinquenta) horas/aula pelo candidato. 
18.4.8 A Banca Examinadora se reserva ao direito de realizar diligência para verificação da validade do diploma 
apresentado ou ainda solicitar ao candidato a apresentação de documentação complementar. 
18.4.9 Os documentos deverão ser apresentados em CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO. 
18.4.10 No caso de certificados emitidos pela internet, serão aceitos desde que possuam mecanismos e meios 
para verificação de sua autenticidade pela própria internet. 
18.4.11 Nos casos em que o candidato apresentar número excessivo de documentos para comprovação de 
títulos, a Banca Examinadora escolherá ao seu critério, 1 (um) dos documentos apresentados para cada 
categoria de avaliação, ficando o candidato impedido de recorrer quanto à nota da prova de títulos. 
18.4.12 Os documentos apresentados não serão devolvidos, seja qual for o motivo alegado pelo candidato. 
18.4.13 Na entrada da sala de prova, o fiscal assinalará a entrega ou não da prova de títulos em campo 
específico, na linha referente ao candidato na lista de entrega de títulos, onde o candidato assinará em seguida. 
18.4.14 Não haverá em hipótese alguma, outra data, horário ou local para a entrega de títulos. 
18.4.15 Não serão aceitos títulos enviados por e-mail, correspondência ou afins. 
18.4.16 Ao fiscal designado para o recebimento da Prova de Títulos, caberá apenas o recebimento do envelope 
e o devido registro na lista de entrega de títulos, não sendo este o responsável pelo esclarecimento de dúvidas 
ou por qualquer outro tipo de apontamento quanto aos títulos apresentados. A abertura dos envelopes será 
feita posteriormente pela Banca Examinadora, para a devida avaliação e efetivação da pontuação da prova de 
títulos. 
18.4.17 Somente será atribuída a nota da prova de títulos para os candidatos considerados aprovados na prova 
objetiva. 
18.4.18 A não apresentação dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado nota zero 
na prova de títulos para o cálculo da pontuação final. 
 
18. DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS に Para todos os cargos. 
18.1 Haverá Prova de Títulos de caráter classificatório, sendo a entrega do envelope contendo os documentos 
comprobatórios na mesma data e horário das provas objetivas, conforme descrito nos itens a seguir. 
18.2 A Pヴﾗ┗;à SWà Tｹデ┌ﾉﾗゲà Iﾗﾐゲデ;ヴ=à S;à ;ヮヴWゲWﾐデ;N?ﾗà SWà Sｷヮﾉﾗﾏ;à ﾗ┌à IWヴデｷaｷI;Sﾗゲà ﾐ;ゲà I;デWｪﾗヴｷ;ゲà さTｷデ┌ﾉ;N?ﾗざà Wà
さC┌ヴゲﾗゲàSWàFﾗヴﾏ;N?ﾗざà;ﾗゲàケ┌;ｷゲàゲWヴ?ﾗà;デヴｷH┌ｹS;ゲà;ゲàゲWｪ┌ｷﾐデWゲàヮﾗﾐデ┌;NﾛWゲぎ 
18.2.1 Categoria Titulação に Pontuação máxima 15 (quinze) pontos: 
a) 15 (quinze) pontos ao candidato que apresentar título de pós-graduação em nível de Doutorado na área da 
educação ou na área de atuação do cargo/disciplina para o qual está concorrendo; 
b) 12 (doze) pontos ao candidato que apresentar título de pós-graduação em nível de Mestrado na área da 
educação ou na área de atuação do cargo/disciplina para o qual está concorrendo; 
c) 10 (dez) pontos ao candidato que apresentar título de pós-graduação em nível de Especialização na área da 
educação ou na área de atuação do cargo/disciplina para o qual está concorrendo; 
18.2.2 Categoria cursos de Formação に Pontuação máxima 5 (cinco) pontos: 
a) 05 (cinco) pontos para a apresentação de certificados totalizando o mínimo de 120 (cento e vinte) horas de 
curso de formação (concluídos a partir do ano de 2017) na área de educação ou na área de atuação do 
cargo/disciplina para o qual está concorrendo; 
b) 02 (dois) pontos para apresentação de certificados totalizando o mínimo de 40 (quarenta) horas de curso de 
formação (concluídos a partir do ano de 2017) na área da educação ou na área de atuação do cargo/disciplina 
para o qual está concorrendo. 
18.3 Para a definição da Nota da prova de Títulos serão computados os pontos referentes ao título maior grau 
da categoria Titulação (relacionados no item 18.2.1) somados aos pontos referentes certificados de maior 
relevância da categoria Curso de Formação (relacionados no item 18.2.2), totalizando o máximo de 20 (vinte) 
pontos. 
18.3.1 Em relação ao item 18.2.2 (a) será computado somente o total de 120 (cento e vinte) horas (mesmo que 



 

12 

 

 

 

o certificado ou a somatória dos certificados seja superior ao mínimo exigido), para tanto sendo admitido o 
máximo de 3 (três) certificados para a composição da carga horária total. 
18.3.2 Em relação ao item 18.2.2 (b) será computado somente o total de 40 (quarenta) horas (mesmo que o 
certificado ou a somatória dos certificados seja superior ao mínimo exigido), para tanto sendo admitido o 
máximo de 3 (três) certificados para a composição da carga horária total. 
18.4 O candidato deverá acondicionar a sua Prova de Títulos em envelope (formato A4) devidamente lacrado 
(não serão aceitos envelopes transparentes, sacos plásticos e pastas de papelão) e identificado com o cargo, 
nome e número de inscrição, contendo em ordem os seguintes documentos: 
a) Formulário de Avaliação da Prova de Títulos corretamente preenchido, conforme o modelo constante do 
Anexo IV deste Edital, disponível para download no website www.univali.br/concurso indicando a descrição dos 
documentos apresentados, relacionando-os com o item do Edital em que se enquadram; 
b) Cópia autenticada em cartório (frente e verso) do respectivo diploma ou certificado de seu Título de Maior 
Grau na categoria Titulação (apenas 1 (um) documento dentre os relacionados no item 18.2.1); 
c) Cópia (s) autenticadas (s) em cartório (frente e verso) do (s) respectivo (s) certificado (s) de seu Título de 
Maior Relevância na categoria cursos de Capacitação e/ou Formação Continuada (até 3 (três) documentos 
dentre os relacionados no item 18.2.2). 
18.4.1 O preenchimento do Formulário de Avaliação da Prova de Títulos é obrigatório e a organização dos 
documentos, fazem parte da Prova de Títulos, portanto, o candidato que não observar todos os itens deste 
capítulo, terá sua pontuação na prova de títulos prejudicada. 
18.4.2 Para a comprovação dos títulos serão avaliados apenas Certificados ou Diplomas de caráter permanente, 
não serão avaliados documentos tais como: certidões, declarações, atestados, certificados provisórios, 
históricos escolares, comprovantes de frequência e afins. 
18.4.3 Os títulos acadêmicos deverão ser oriundos de instituições reconhecidas pelo MEC e emitidos conforme 
a regulamentação do órgão competente à época de sua emissão. 
18.4.4 Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só serão considerados quando atendida a 
legislação nacional aplicável e traduzidos por Tradutor Juramentado. 
18.4.5 Somente será avaliado o certificado/diploma/certidão se for possível efetuar a identificação de seu 
emissor e constem todos os dados necessários à sua perfeita comprovação. 
18.4.6 Na categoria Cursos de Capacitação e/ou Formação continuada, somente serão computadas as horas 
explicitamente correspondentes à capacitação recebida pelo candidato, não sendo computadas as horas 
correspondentes a atividades como estágios, pesquisas, visitas técnicas, participação em programas, 
monitorias, tutorias, docência e afins. 
18.4.7 Não serão considerados cursos cuja carga horária seja incompatível com a data de início e término do 
curso, tendo como parâmetro a realização da carga horária máxima diária de 10 (dez) horas/aula e semanal de 
50 (cinquenta) horas/aula pelo candidato. 
18.4.8 A Banca Examinadora se reserva ao direito de realizar diligência para verificação da validade do diploma 
apresentado ou ainda solicitar ao candidato a apresentação de documentação complementar. 
18.4.9 Os documentos deverão ser apresentados em CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO. 
18.4.10 No caso de certificados emitidos pela internet, serão aceitos desde que possuam mecanismos e meios 
para verificação de sua autenticidade pela própria internet. 
18.4.11 Nos casos em que o candidato apresentar número excessivo de documentos para comprovação de 
títulos, a Banca Examinadora escolherá ao seu critério, 1 (um) dos documentos apresentados para cada 
categoria de avaliação, ficando o candidato impedido de recorrer quanto à nota da prova de títulos. 
18.4.12 Os documentos apresentados não serão devolvidos, seja qual for o motivo alegado pelo candidato. 
18.4.13 Na entrada da sala de prova, o fiscal assinalará a entrega ou não da prova de títulos em campo 
específico, na linha referente ao candidato na lista de entrega de títulos, onde o candidato assinará em seguida. 
18.4.14 Não haverá em hipótese alguma, outra data, horário ou local para a entrega de títulos. 
18.4.15 Não serão aceitos títulos enviados por e-mail, correspondência ou afins. 
18.4.16 Ao fiscal designado para o recebimento da Prova de Títulos, caberá apenas o recebimento do envelope 
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e o devido registro na lista de entrega de títulos, não sendo este o responsável pelo esclarecimento de dúvidas 
ou por qualquer outro tipo de apontamento quanto aos títulos apresentados. A abertura dos envelopes será 
feita posteriormente pela Banca Examinadora, para a devida avaliação e efetivação da pontuação da prova de 
títulos. 
18.4.17 Somente será atribuída a nota da prova de títulos para os candidatos considerados aprovados na prova 
objetiva. 
18.4.18 A não apresentação dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado nota zero 
na prova de títulos para o cálculo da pontuação final. 
 
ヱΓく DA TERCEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO ど PROVA PRÁTICA ど P;ヴ; ﾗ I;ヴｪﾗ SW IﾐデYヴヮヴWデW SW Lｹﾐｪ┌; 
Bヴ;ゲｷﾉWｷヴ; SW Sｷﾐ;ｷゲく 
ヱΓくヱà Oゲà I;ﾐSｷS;デﾗゲà Iﾉ;ゲゲｷaｷI;Sﾗゲà ﾐ;à Pヴﾗ┗;à OHﾃWデｷ┗;à Iﾗﾏà ;à ヮﾗﾐデ┌;N?ﾗà ｷｪ┌;ﾉà ﾗ┌à ゲ┌ヮWヴｷﾗヴà ; ヴΒà ふケ┌;ヴWﾐデ;à Wà
ﾗｷデﾗぶ ヮﾗﾐデﾗゲàゲWヴ?ﾗàIﾗﾐ┗ﾗI;Sﾗゲàヮ;ヴ;à;àPヴﾗ┗;àPヴ=デｷI;く 
ヱΓくヲà Iﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲà ;SｷIｷﾗﾐ;ｷゲà Iﾗﾏﾗà S;デ;がà ﾉﾗI;ﾉがà S┌ヴ;N?ﾗà Wà ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗゲà S;à ヮヴﾗ┗;à ヮヴ=デｷI;がà ゲWヴ?ﾗà Sｷ┗┌ﾉｪ;S;ゲà
ヮﾗゲデWヴｷﾗヴﾏWﾐデWàWﾏàWSｷデ;ﾉàIﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴく 
ヱΓくンàáàヮヴﾗ┗;àヮヴ=デｷI;àゲWヴ=àｪヴ;┗;S;àWﾏà=┌SｷﾗàWà┗ｹSWﾗがàゲﾗHàヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;SWàS;àUﾐｷ┗;ﾉｷがàﾐ?ﾗàゲWﾐSﾗàヮWヴﾏｷデｷSﾗà;ﾗà
I;ﾐSｷS;デﾗà;àｪヴ;┗;N?ﾗàヮﾗヴàﾏWｷﾗゲàヮヴﾙヮヴｷﾗゲく 
ヱΓくヴàáàヮヴﾗ┗;àヮヴ=デｷI;àSWàIﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàどàLｷHヴ;ゲっLｹﾐｪ┌;àPﾗヴデ┌ｪ┌Wゲ;àデWヴ=à;àS┌ヴ;N?ﾗàSWà;デYàヲヵàﾏｷﾐ┌デﾗゲàヮ;ヴ;àI;S;à
I;ﾐSｷS;デﾗがàヴW;ﾉｷ┣;S;àWﾏàデヴZゲàヮ;ヴデWゲぎ 
;ぶàN;àヮヴｷﾏWｷヴ;àヮ;ヴデWがàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàa;ヴ=à┌ﾏ;à;ヮヴWゲWﾐデ;N?ﾗàヮWゲゲﾗ;ﾉがàWﾏàLｷHヴ;ゲがàﾐ;àケ┌;ﾉàWﾉWàSW┗Wヴ=àｷSWﾐデｷaｷI;ヴどゲWがà
a;ﾉ;ヴàゲﾗHヴWàゲ┌;àaﾗヴﾏ;N?ﾗがàゲ┌;à;デ┌;N?ﾗàﾃ┌ﾐデﾗà<àIﾗﾏ┌ﾐｷS;SWàゲ┌ヴS;àWàゲ┌;ゲàヮWヴゲヮWIデｷ┗;ゲàSWà;デ┌;N?ﾗàヮヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉà
ふデWﾏヮﾗàﾏ=┝ｷﾏﾗぎàヵàﾏｷﾐ┌デﾗゲぶくà 
HぶàN;àゲWｪ┌ﾐS;àヮ;ヴデWがàゲWヴ=àヮヴﾗﾃWデ;SﾗàS┌;ゲà┗W┣Wゲà┌ﾏàﾏWゲﾏﾗà┗ｹSWﾗàWﾏàLｷHヴ;ゲがàﾐ;àヮヴｷﾏWｷヴ;àヮヴﾗﾃWN?ﾗàSﾗà┗ｹSWﾗàﾗà
I;ﾐSｷS;デﾗàSW┗Wヴ=à;ヮWﾐ;ゲà;ゲゲｷゲデｷヴがàﾐ;àゲWｪ┌ﾐS;àヮヴﾗﾃWN?ﾗàSﾗà┗ｹSWﾗàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàSW┗Wヴ=àヴW;ﾉｷ┣;ヴà;àｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàヮ;ヴ;à
;à Lｹﾐｪ┌;à Pﾗヴデ┌ｪ┌Wゲ;くà Oà ┗ｹSWﾗà ゲｷﾐ;ﾉｷ┣;Sﾗà ;HﾗヴS;ヴ=à ;ゲゲ┌ﾐデﾗà IﾗヴヴWﾉ;デﾗà ;ﾗà ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;à S;à ヮヴﾗ┗;à デWﾙヴｷI;à ふデWﾏヮﾗà
ﾏ=┝ｷﾏﾗぎàヱヰàﾏｷﾐ┌デﾗゲぶく 
Iぶà N;à デWヴIWｷヴ;à ヮ;ヴデWがà ゲWヴ=à ヴWヮヴﾗS┌┣ｷSﾗà S┌;ゲà ┗W┣Wゲà ┌ﾏà ﾏWゲﾏﾗà =┌Sｷﾗà Wﾏà Lｹﾐｪ┌;à Pﾗヴデ┌ｪ┌Wゲ;がà ﾐ;à ヮヴｷﾏWｷヴ;à
ヴWヮヴﾗS┌N?ﾗàSﾗà=┌SｷﾗàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàﾐ?ﾗàSW┗Wヴ=àゲｷﾐ;ﾉｷ┣;ヴがàﾐ;àゲWｪ┌ﾐS;àヴWヮヴﾗS┌N?ﾗàSﾗà=┌SｷﾗàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàSW┗Wヴ=à
ヴW;ﾉｷ┣;ヴà;àｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàヮ;ヴ;à;àLｷHヴ;ゲくàOà=┌SｷﾗàWﾏàLｹﾐｪ┌;àPﾗヴデ┌ｪ┌Wゲ;à;HﾗヴS;ヴ=à;ゲゲ┌ﾐデﾗàIﾗヴヴWﾉ;デﾗà;ﾗàヮヴﾗｪヴ;ﾏ;à
S;àヮヴﾗ┗;àデWﾙヴｷI;àふデWﾏヮﾗàﾏ=┝ｷﾏﾗぎàヱヰàﾏｷﾐ┌デﾗゲぶく 
ヱΓくヵàáàヮヴﾗ┗;àヮヴ=デｷI;àSWàIﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàLｷHヴ;ゲっPﾗヴデ┌ｪ┌Zゲà┗;ﾉWヴ=àSWàヰがヰヰà;àヱヰがヰヰàヮﾗﾐデﾗゲがàSｷゲデヴｷH┌ｹSﾗゲàﾐﾗゲàゲWｪ┌ｷﾐデWゲà
IヴｷデYヴｷﾗゲぎ 
;ぶàPヴﾗaｷIｷZﾐIｷ;àﾐ;àｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàヮ;ヴ;à;àLｷHヴ;ゲぎàふｷぶà┗ﾗI;H┌ﾉ=ヴｷﾗà;SWケ┌;Sﾗà;ﾗàIﾗﾐデW┝デﾗっゲｷデ┌;N?ﾗがàふｷｷぶà┌ゲﾗàIﾗヴヴWデﾗàSWà
Iﾉ;ゲゲｷaｷI;SﾗヴWゲàWàゲﾗﾉWデヴ;N?ﾗàﾏ;ﾐ┌;ﾉがàふｷｷｷぶàｪヴ;ﾏ=デｷI;àWゲヮ;Iｷ;ﾉがàふｷ┗ぶàW┝ヮヴWゲゲﾛWゲàa;Iｷ;ｷゲàWàIﾗヴヮﾗヴ;ｷゲàWàふ┗ぶàWゲデヴ;デYｪｷ;ゲà
ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷ┗;ゲàIﾗﾏàWケ┌ｷ┗;ﾉZﾐIｷ;àSWàゲWﾐデｷSﾗàふﾐﾗデ;àﾏ=┝ｷﾏ;ぎàヵがヰヰàヮﾗﾐデﾗゲぶき 
HぶàPヴﾗaｷIｷZﾐIｷ;àﾐ;àｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàヮ;ヴ;à;àLｹﾐｪ┌;àPﾗヴデ┌ｪ┌Wゲ;ぎàふｷぶà┗ﾗI;H┌ﾉ=ヴｷﾗà;SWケ┌;Sﾗà;ﾗàIﾗﾐデW┝デﾗっゲｷデ┌;N?ﾗがàふｷｷぶà
ヮヴﾗﾐ┌ﾐIｷ;がàふｷｷｷぶàIﾗWヴZﾐIｷ;がàふｷ┗ぶàIﾗﾐIﾗヴS>ﾐIｷ;がàふ┗ぶàWゲデヴ;デYｪｷ;ゲà ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷ┗;ゲàIﾗﾏàWケ┌ｷ┗;ﾉZﾐIｷ;àSWàゲWﾐデｷSﾗàふﾐﾗデ;à
ﾏ=┝ｷﾏ;ぎàヵがヰヰàヮﾗﾐデﾗゲぶき 
 
20. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E DOS TÍTULOS 
20.1 A divulgação do resultado preliminar do Concurso Público に Prova Objetiva e Títulos será no dia 27 de 
março de 2020, a partir das 16h pelo site www.univali.br/concurso  
 
21. DOS RECURSOS DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS 
21.1 O candidato, para manifestar qualquer discordância em relação ao resultado da prova objetiva e de títulos, 
poderá interpor recursos até às 16h do dia 30 de março de 2020. 
21.2 Para recorrer, o candidato deverá utilizar o sistema eletrônico de interposição de recursos, por meio do 
endereço eletrônico www.univali.br/concurso seguindo as orientações da página. 
21.3 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem objetivamente 
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as circunstâncias que os justifiquem. Recursos inconsistentes ou intempestivos não serão conhecidos pela 
Coordenação de Concursos da UNIVALI. 
21.4 Não será aceito recurso via postal, via-email ou, ainda, fora de prazo. 
21.5 A UNIVALI, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados o término do prazo para recurso, disponibilizará 
no portal do candidato o parecer do recurso, através do endereço eletrônico www.univali.br/concurso  
 
ヲヲく DOS RECURSOS DO RESULTADO DA PROVA PRÁTICA 
ヲヲくヱàOàI;ﾐSｷS;デﾗàケ┌WàSｷゲIﾗヴS;ヴàSﾗàヴWゲ┌ﾉデ;SﾗàS;àCﾉ;ゲゲｷaｷI;N?ﾗàSW┗Wヴ=àｷﾐデWヴヮﾗヴàヴWI┌ヴゲﾗàﾐﾗàヮヴ;┣ﾗàSWàヰヲàふSﾗｷゲぶàSｷ;ゲà
┎デWｷゲàIﾗﾐデ;SﾗゲàS;àSｷ┗┌ﾉｪ;N?ﾗàSﾗàヴWゲ┌ﾉデ;SﾗàヮWﾉﾗàゲｷデWà┘┘┘く┌ﾐｷ┗;ﾉｷくHヴっIﾗﾐI┌ヴゲﾗくà 
ヲヲくヲàP;ヴ;àヴWIﾗヴヴWヴがàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàSW┗Wヴ=à┌デｷﾉｷ┣;ヴàﾗàゲｷゲデWﾏ;àWﾉWデヴﾚﾐｷIﾗàSWà ｷﾐデWヴヮﾗゲｷN?ﾗàSWàヴWI┌ヴゲﾗがàヮﾗヴàﾏWｷﾗàSﾗà
WﾐSWヴWNﾗàWﾉWデヴﾚﾐｷIﾗà┘┘┘く┌ﾐｷ┗;ﾉｷくHヴっIﾗﾐI┌ヴゲﾗがàゲWｪ┌ｷﾐSﾗà;ゲàﾗヴｷWﾐデ;NﾛWゲàS;àヮ=ｪｷﾐ;く 
ヲヲくンà“ﾗﾏWﾐデWàゲWヴ?ﾗà;ヮヴWIｷ;SﾗゲàﾗゲàヴWI┌ヴゲﾗゲàW┝ヮヴWゲゲﾗゲàWﾏàデWヴﾏﾗゲàIﾗﾐ┗WﾐｷWﾐデWゲàWàケ┌Wà;ヮﾗﾐデ;ヴWﾏàﾗHﾃWデｷ┗;ﾏWﾐデWà
;ゲàIｷヴI┌ﾐゲデ>ﾐIｷ;ゲàケ┌Wàﾗゲàﾃ┌ゲデｷaｷケ┌WﾏくàRWI┌ヴゲﾗゲàｷﾐIﾗﾐゲｷゲデWﾐデWゲàﾗ┌àｷﾐデWﾏヮWゲデｷ┗ﾗゲàﾐ?ﾗàゲWヴ?ﾗàIﾗﾐｴWIｷSﾗゲく 
ヲヲくヴàN?ﾗàゲWヴ=à;IWｷデﾗàヴWI┌ヴゲﾗà┗ｷ;àa;┝がà┗ｷ;àゎWどﾏ;ｷﾉゎがà┗ｷ;àIﾗヴヴWｷﾗàﾗ┌がà;ｷﾐS;がàaﾗヴ;àSWàヮヴ;┣ﾗく 
 
23. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
23.1 Os candidatos aprovados nas provas objetivas serão classificados por cargo に em ordem decrescente, a 
partir da pontuação final obtida nas provas objetiva e de títulos. 
23.1.1 A pontuação final será expressa na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, a qual será calculada pela 
seguinte fórmula:  
 
PF = NPO + NPT  
 
Onde:  
PF = Pontuação Final  
NPO = Nota da Prova Objetiva 
NPT = Nota da Prova de Títulos 
 
23.2 Ocorrendo empate no número de pontos, aplicar-se-á inicialmente para o desempate, o disposto no 
parágrafo único do artigo 27 da lei federal no. 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição 
de idoso nos termos do artigo 1° na mencionada lei (possuírem 60 anos completos ou mais na data de 
encerramento do período de inscrições), e adicionalmente para os demais candidatos, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o candidato que:  
a) obtiver maior números de acertos nas questões de conhecimentos específicos;  
b) possuir maior pontuação na prova de títulos; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de conhecimentos gerais; 
d) possuir idade mais elevada.  
 
ヲヴく DA CLASSIFICAÇÃO FINALぎ  ヮ;ヴ; ﾗ I;ヴｪﾗ SW IﾐデWヴヮヴWデW SW Lｹﾐｪ┌; Bヴ;ゲｷﾉWｷヴ; SW Sｷﾐ;ｷゲぎ 
ヲヴくヱàOゲàI;ﾐSｷS;デﾗゲàゲWヴ?ﾗàIﾉ;ゲゲｷaｷI;SﾗゲàWﾏàﾗヴSWﾏàSWIヴWゲIWﾐデWがà;àヮ;ヴデｷヴàS;àヮﾗﾐデ┌;N?ﾗàaｷﾐ;ﾉàﾗHデｷS;àﾐ;ゲàヮヴﾗ┗;ゲà
ﾗHﾃWデｷ┗;がàSWàデｹデ┌ﾉﾗゲàWàヮヴ=デｷI;きà 
ヲヱくヱくヱàáàヮﾗﾐデ┌;N?ﾗàaｷﾐ;ﾉàゲWヴ=àW┝ヮヴWゲゲ;àﾐ;àWゲI;ﾉ;àSWàヰàふ┣Wヴﾗぶà;àヱヱヰàふIWﾐデﾗàWàSW┣ぶàヮﾗﾐデﾗゲがà;àケ┌;ﾉàゲWヴ=àI;ﾉI┌ﾉ;S;à
ヮWﾉ;àゲWｪ┌ｷﾐデWàaﾙヴﾏ┌ﾉ;ぎà 
 
PF ЭàNPOàЩàPPTàЩàPPPà 
 
OﾐSWぎ  
PFàЭàPﾗﾐデ┌;N?ﾗàFｷﾐ;ﾉà 
NPOàЭàNﾗデ;àS;àPヴﾗ┗;àOHﾃWデｷ┗;à 
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PPTàЭàPﾗﾐデ┌;N?ﾗàS;àPヴﾗ┗;àSWàTｹデ┌ﾉﾗゲ 
PPPàЭàPﾗﾐデ┌;N?ﾗàS;àPヴﾗ┗;àPヴ=デｷI;à 
 
ヲヴくヲà OIﾗヴヴWﾐSﾗà Wﾏヮ;デWà ﾐﾗà ﾐ┎ﾏWヴﾗà SWà ヮﾗﾐデﾗゲがà ;ヮﾉｷI;ヴどゲWど=à ｷﾐｷIｷ;ﾉﾏWﾐデWà ヮ;ヴ;à ﾗà SWゲWﾏヮ;デWがà ﾗà Sｷゲヮﾗゲデﾗà ﾐﾗà
ヮ;ヴ=ｪヴ;aﾗà┎ﾐｷIﾗàSﾗà;ヴデｷｪﾗàヲΑàS;àﾉWｷàaWSWヴ;ﾉàﾐﾗくàヱヰくΑヴヱっヰンがàヮ;ヴ;àﾗゲàI;ﾐSｷS;デﾗゲàケ┌WàゲWàWﾐケ┌;Sヴ;ヴWﾏàﾐ;àIﾗﾐSｷN?ﾗà
SWà ｷSﾗゲﾗà ﾐﾗゲà デWヴﾏﾗゲà Sﾗà ;ヴデｷｪﾗà ヱェà ﾐ;à ﾏWﾐIｷﾗﾐ;S;à ﾉWｷà ふヮﾗゲゲ┌ｹヴWﾏà ヶヰà ;ﾐﾗゲà IﾗﾏヮﾉWデﾗゲà ﾗ┌à ﾏ;ｷゲà ﾐ;à S;デ;à SWà
WﾐIWヴヴ;ﾏWﾐデﾗàSﾗàヮWヴｹﾗSﾗàSWàｷﾐゲIヴｷNﾛWゲぶがàWà;SｷIｷﾗﾐ;ﾉﾏWﾐデWàヮ;ヴ;àﾗゲàSWﾏ;ｷゲàI;ﾐSｷS;デﾗゲがàﾗàSWゲWﾏヮ;デWàHWﾐWaｷIｷ;ヴ=がà
ゲ┌IWゲゲｷ┗;ﾏWﾐデWがàﾗàI;ﾐSｷS;デﾗàケ┌Wぎà 
;ぶàﾗHデｷ┗Wヴà;àﾏ;ｷﾗヴàヮﾗﾐデ┌;N?ﾗàﾐ;àヮヴﾗ┗;àヮヴ=デｷI;きà 
Hぶàヮﾗゲゲ┌ｷヴàﾏ;ｷﾗヴàヮﾗﾐデ┌;N?ﾗàﾐ;àヮヴﾗ┗;àSWàデｹデ┌ﾉﾗゲきà 
IぶàﾗHデｷ┗Wヴàﾏ;ｷﾗヴàﾐ┎ﾏWヴﾗゲàSWà;IWヴデﾗゲàﾐ;ゲàケ┌WゲデﾛWゲàSWàIﾗﾐｴWIｷﾏWﾐデﾗゲàWゲヮWIｹaｷIﾗゲきà 
Sぶàヮﾗゲゲ┌ｷヴàｷS;SWàﾏ;ｷゲàWﾉW┗;S;くà 
ヲヴくンà “Wヴ?ﾗà IﾗﾐゲｷSWヴ;Sﾗゲà Iﾉ;ゲゲｷaｷI;Sﾗゲàﾗゲà I;ﾐSｷS;デﾗゲàケ┌WàﾗHデｷ┗WヴWﾏàヮﾗﾐデ┌;N?ﾗà aｷﾐ;ﾉà ふPFぶà ｷｪ┌;ﾉà ﾗ┌à ゲ┌ヮWヴｷﾗヴà;à
ヶヶふゲWゲゲWﾐデ;àWàゲWｷゲぶàヮﾗﾐデﾗゲきà 
ヲヴくヴà“Wヴ?ﾗàIﾗﾐゲｷSWヴ;SﾗゲàSWゲIﾉ;ゲゲｷaｷI;SﾗゲàﾗゲàI;ﾐSｷS;デﾗゲàケ┌WàﾗHデｷ┗WヴWﾏàﾐﾗデ;àｷﾐaWヴｷﾗヴà;àヵàふIｷﾐIﾗぶàﾐ;àヮヴﾗ┗;àヮヴ=デｷI;がà
ﾗ┌à;ｷﾐS;がàヮﾗﾐデ┌;N?ﾗàaｷﾐ;ﾉàふPFぶàｷﾐaWヴｷﾗヴà;àヶヶ ふゲWゲゲWﾐデ; W ゲWｷゲぶ ヮﾗﾐデﾗゲく 
 
25. DA NOMEAÇÃO E POSSE 
25.1 O candidato será nomeado por ato do Prefeito Municipal de Itajaí obedecendo-se à ordem de classificação 
e aprovação dos candidatos.  
25.2 A convocação para efetivação será feita por meio de publicação no jornal oficial do município, no site 
www.itajai.sc.gov.br e por carta registrada encaminhada ao endereço fornecido pelo candidato, sendo de 
responsabilidade do candidato ou seu representante legal, manter atualizado seu endereço.  
25.3 Para atualização do endereço, após homologação da classificação final, o candidato deverá apresentar e 
protocolar na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação com endereço na avenida 
Vereador Abrahão João Francisco, nº 3.855, Bairro Ressacada, Itajaí/SC, requerimento específico, assinado, 
disponível no site da Secretaria Municipal de Educação www.educacao.itajai.sc.gov.br ﾐﾗà ﾉｷﾐﾆàさDGPàDｷｪｷデ;ﾉàに 
RWケ┌WヴｷﾏWﾐデﾗゲざがàｷﾐSｷI;ﾐSﾗàゲW┌àI;ヴｪﾗっSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;がàﾐ┎ﾏWヴﾗàSWàｷSWﾐデｷS;SWàWàCPFく 
25.4 O não comparecimento para tomar posse e entrar em exercício no prazo determinado pelo município de 
Itajaí, com apresentação de todos os documentos exigidos, a não aceitação da vaga para nomeação no cargo, 
permitirá automaticamente sua exclusão do Concurso Público de que trata este Edital. 
25.5 Em caso de desistência de um candidato nomeado, sua nomeação será tornada sem efeito e será 
convocado o candidato seguinte obedecida a ordem de classificação e aprovação no Concurso Público. 
25.6 A classificação e a aprovação do candidato neste Concurso Público não asseguram o direito de ingresso 
automático no Quadro de Pessoal do Município de Itajaí. 
25.7 O Município de Itajaí se reserva o direito de chamar os candidatos classificados, na rigorosa ordem de 
classificação, conforme as necessidades da administração. 
25.8 Por ocasião da posse, o candidato nomeado deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data de nomeação; 
b) 2 duas fotos 3 x 4, tiradas no período de até trinta dias da convocação;  
c) Cópia do documento de identidade;  
d) Cópia do CPF;  
e) Cópia do Certificado de Reservista ou equivalente (para candidatos do sexo masculino);  
f) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação;  
g) Cópia de comprovante de residência (um dos últimos 3 meses);  
h) Comprovante da escolaridade exigida para o cargo;  
i) Ter aptidão para o exercício das atribuições da função, comprovada por exame médico pré-admissional 

realizado pela Perícia Médica ocupacional do Município de Itajaí;  
j) Certidão negativa de antecedentes criminais;  
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k) Cópia do PIS/PASEP;  
l) Comprovação de estar devidamente registrado no respectivo Conselho profissional; 
m) Cópia da Certidão de Casamento se houver;  
n) Cópia da Certidão de nascimento dos dependentes;  
o) Carteira de Trabalho;  
p) Apresentar declaração de bens; 
q) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no artigo 137 da Lei 

6.745/85 e o parágrafo único da Lei Federal nº 8.112/90 e as correspondentes, constantes da Legislação do 
Estado e dos Municípios; 

r) Declaração negativa de acumulação de emprego público ou de condição de acumulação amparada pela 
Constituição Federal; 

25.9 Na hipótese de acúmulo de cargo público, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, o 
limite máximo de carga horária acumulada não poderá ser superior a 60 (sessenta) horas semanais, respeitada 
a compatibilidade de horários entre cargos acumulados. 
25.10 No caso do candidato na condição de servidor público inativo a acumulação de proventos e vencimentos 
do cargo objeto deste Concurso Público, somente será permitida quando tratar de cargo, função ou emprego 
acumuláveis na atividade, na forma autorizada pela Constituição federal. Caso contrário, a posse dar-se-á 
somente após opção pelo candidato entre proventos e os vencimentos do novo cargo. 
25.11 O não cumprimento dos requisitos exigidos pelo Edital de que trata o presente Concurso Público impede 
a posse do candidato. 
25.12 A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da Publicação da convocação do 
candidato a assumir o cargo, conforme artigo 28, da Lei nº 1920, de 03 de dezembro de 1981, do município de 
Itajaí. 
 
26. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
26.1 INTERPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS に DESCRIÇÃO DETALHADA: 

• F;Iｷﾉｷデ;ヴàWàﾏWSｷ;ヴà;àIﾗﾏ┌ﾐｷI;N?ﾗàWﾐデヴWàゲ┌ヴSﾗゲàWàﾗ┌┗ｷﾐデWゲがàヴW;ﾉｷ┣;ﾐSﾗà;àデヴ;S┌N?ﾗàS;àﾉｹﾐｪ┌;àHヴ;ゲｷﾉWｷヴ;àSWàゲｷﾐ;ｷゲà
WàS;àﾉｹﾐｪ┌;àヮﾗヴデ┌ｪ┌Wゲ;àヮ;ヴ;à;àヮWゲゲﾗ;àゲ┌ヴS;がàデヴ;S┌┣ｷﾐSﾗàa;ﾉ;ゲがàSｷ=ﾉﾗｪﾗゲがàヮ;ﾉWゲデヴ;ゲがàW┝ヮﾉ;ﾐ;NﾛWゲàﾗヴ;ｷゲがàヴW┌ﾐｷﾛWゲがà
WﾐデヴWàﾗ┌デヴﾗゲく 

• áデ┌;ヴàWﾏàゲ;ﾉ;ゲàSWà;┌ﾉ;àWàWﾏàW┗Wﾐデﾗゲàﾉｷｪ;Sﾗゲà;ﾗàWﾐゲｷﾐﾗがàヮ;ヴ;àヴW;ﾉｷ┣;ヴà;àｷﾐデWヴヮヴWデ;N?ﾗàヮﾗヴàﾏWｷﾗàS;àﾉｹﾐｪ┌;àSWà
ゲｷ;ｷゲく 

• CﾗﾉWデ;ヴàｷﾐaﾗヴﾏ;NﾛWゲàゲﾗHヴWàﾗàIﾗﾐデW┎Sﾗà;àゲWヴàデヴ;H;ﾉｴ;Sﾗàヮ;ヴ;àa;Iｷﾉｷデ;ヴà;àデヴ;S┌N?ﾗàS;àﾉｹﾐｪ┌;àﾐﾗàﾏﾗﾏWﾐデﾗàS;ゲà
;┌ﾉ;ゲàWà;デｷ┗ｷS;SWゲàWゲIﾗﾉ;ヴWゲく 

• Pﾉ;ﾐWﾃ;ヴà;ﾐデWIｷヮ;S;ﾏWﾐデWがàﾃ┌ﾐデﾗàIﾗﾏàﾗàヮヴﾗaWゲゲﾗヴàヴWゲヮﾗﾐゲ=┗WﾉàヮWﾉ;àSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;àﾗ┌àゲYヴｷWがàゲ┌;à;デ┌;N?ﾗàWàﾉｷﾏｷデWゲà
ﾐﾗàデヴ;H;ﾉｴﾗà;àゲWヴàW┝WI┌デ;Sﾗく 

• P;ヴデｷIｷヮ;ヴàSWà;デｷ┗ｷS;SWゲàW┝デヴ;Iﾉ;ゲゲWがàIﾗﾏàヮ;ﾉWゲデヴ;ゲがàI┌ヴゲﾗゲがàﾃﾗｪﾗゲがàWﾐIﾗﾐデヴﾗゲがàSWH;デWゲàWà┗ｷゲｷデ;ゲがàﾃ┌ﾐデﾗàIﾗﾏà;à
デ┌ヴﾏ;àWﾏàケ┌WàW┝WヴIｷデWà;à;デｷ┗ｷS;SWàIﾗﾏﾗàｷﾐデYヴヮヴWデWく 

• M;ﾐデWヴàIﾗﾐデ;デﾗàIﾗﾏà;àIﾗﾏ┌ﾐｷS;SWàゲ┌ヴS;àWà;àI┌ﾉデ┌ヴ;àSﾗゲàゲ┌ヴSﾗゲがàHWﾏàIﾗﾏﾗàヮ;ヴデｷIｷヮ;ヴàSWàaﾗヴﾏ;NﾛWゲàWàI┌ヴゲﾗゲà
SWà;デ┌;ﾉｷ┣;N?ﾗàWà;ヮWヴaWｷNﾗ;ﾏWﾐデﾗàWàS;ゲà;デｷ┗ｷS;SWゲàWà;┗;ﾉｷ;NﾛWゲàW┝ｷｪｷS;ゲàヮWﾉﾗàﾙヴｪ?ﾗàﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉàヴWｪ┌ﾉ;SﾗヴàS;à
I;デWｪﾗヴｷ;く 

• E┝WI┌デ;ヴàWà;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ヴàヮヴﾗﾃWデﾗゲàWS┌I;Iｷﾗﾐ;ｷゲà┗ﾗﾉデ;Sﾗゲà<àWS┌I;N?ﾗàｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗;く 
• E┝WI┌デ;ヴàﾗ┌デヴ;ゲà;デヴｷH┌ｷNﾛWゲがàIﾗヴヴWﾉ;デ;ゲà<ゲà;Iｷﾏ;àSWゲIヴｷデ;ゲがàIﾗﾐaﾗヴﾏWàSWﾏ;ﾐS;àWっﾗ┌à;àIヴｷデYヴｷﾗàSWàゲW┌àゲ┌ヮWヴｷﾗヴà

ｷﾏWSｷ;デﾗく 
26.2 PROFESSOR ANOS INICIAIS に DESCRIÇÃO DETALHADA: 

• Ser assíduo e Pontual. 

• Participar da elaboração do Projeto Educativo, Proposta Pedagógica, Plano de Desenvolvimento da Escola e 
Regimento Escolar do estabelecimento de ensino, contribuindo com seu posterior cumprimento. 

• Elaborar e cumprir o planejamento anual em consonância com o Projeto Educativo, Plano de 
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Desenvolvimento da Escola e Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

• Ministrar as aulas de acordo com o planejamento realizado, zelando e responsabilizando-se pelo 
aprendizado do aluno. 

• Cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidas no calendário escolar, de acordo com legislação vigente, 
bem como cumprir demais orientações e determinações da Unidade Escolar e Secretaria Municipal de 
Educação. 

• Participar de eventos extraclasse estabelecidos no calendário escolar, bem como participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, promovendo a 
integração entre estes. 

• Planejar atividades sistematizadas, desafiadoras e condizentes aos conteúdos e habilidades propostas, 
estimulando os alunos e contribuindo com seu desenvolvimento, bem como utilizar diferentes estratégias 
durante a realização das aulas, atendendo as dificuldades dos alunos através de atividades diversificadas. 

• Apresentar domínio de conteúdo, utilizando linguagem adequada à compreensão dos alunos. 

• Favorecer a construção da boa autoestima do aluno, fortalecendo o vínculo com este, e consequentemente 
melhorando o processo ensino-aprendizagem. 

• Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento com 
os alunos. 

• Manter a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem. 

• Elaborar diferentes instrumentos de avaliação, com critérios bem definidos, a partir da matriz de habilidades. 

• Coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação somativa e garantir, tanto a sua natureza 
globalizante quanto o respeito pelos critérios de avaliação, definidos a partir da matriz de habilidades. 

• Fazer a reavaliação do processo de aprendizagem dos alunos, sempre que o Conselho de Classe assim 
determinar. 

• Estabelecer estratégias de recuperação paralela sempre que os alunos apresentarem baixo rendimento, 
revendo os conteúdos relevantes. 

• Definir juntamente com a equipe técnica- administrativa da unidade escolar, serviços especializados e de 
apoio, planos de ação com estratégias de intervenção e recursos didáticos específicos e/ou diferenciados, 
que possibilitem aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, o desenvolvimento das 
habilidades previstas na matriz curricular, de cada etapa de ensino. 

• Redigir, quando solicitado, parecer descritivo para acompanhar o boletim de notas do aluno com 
necessidades educativas especiais. 

• Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu superior 
imediato. 

26.3 PROFESSOR ENSINO RELIGIOSO に DESCRIÇÃO DETALHADA: 

• Ser assíduo e Pontual. 

• Participar da elaboração do Projeto Educativo, Proposta Pedagógica, Plano de Desenvolvimento da Escola e 
Regimento Escolar do estabelecimento de ensino, contribuindo com seu posterior cumprimento. 

• Elaborar e cumprir o planejamento anual em consonância com o Projeto Educativo, Plano de 
Desenvolvimento da Escola e Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

• Ministrar as aulas de acordo com o planejamento realizado, zelando e responsabilizando-se pelo 
aprendizado do aluno. 

• Cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidas no calendário escolar, de acordo com legislação vigente, 
bem como cumprir demais orientações e determinações da Unidade Escolar e Secretaria Municipal de 
Educação. 

• Participar de eventos extraclasse estabelecidos no calendário escolar, bem como participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, promovendo a 
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integração entre estes. 

• Planejar atividades sistematizadas, desafiadoras e condizentes aos conteúdos e habilidades propostas, 
estimulando os alunos e contribuindo com seu desenvolvimento, bem como utilizar diferentes estratégias 
durante a realização das aulas, atendendo as dificuldades dos alunos através de atividades diversificadas. 

• Apresentar domínio de conteúdo, utilizando linguagem adequada à compreensão dos alunos. 

• Favorecer a construção da boa autoestima do aluno, fortalecendo o vínculo com este, e consequentemente 
melhorando o processo ensino-aprendizagem. 

• Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento com 
os alunos. 

• Manter a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem. 

• Elaborar diferentes instrumentos de avaliação, com critérios bem definidos, a partir da matriz de habilidades. 

• Coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação somativa e garantir, tanto a sua natureza 
globalizante quanto o respeito pelos critérios de avaliação, definidos a partir da matriz de habilidades. 

• Fazer a reavaliação do processo de aprendizagem dos alunos, sempre que o Conselho de Classe assim 
determinar. 

• Estabelecer estratégias de recuperação paralela sempre que os alunos apresentarem baixo rendimento, 
revendo os conteúdos relevantes. 

• Definir juntamente com a equipe técnica- administrativa da unidade escolar, serviços especializados e de 
apoio, planos de ação com estratégias de intervenção e recursos didáticos específicos e/ou diferenciados, 
que possibilitem aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, o desenvolvimento das 
habilidades previstas na matriz curricular, de cada etapa de ensino. 

• Redigir, quando solicitado, parecer descritivo para acompanhar o boletim de notas do aluno com 
necessidades educativas especiais. 

• Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu superior 
imediato. 

26.4 PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA に DESCRIÇÃO DETALHADA: 

• Ser assíduo e Pontual. 

• Participar da elaboração do Projeto Educativo, Proposta Pedagógica, Plano de Desenvolvimento da Escola e 
Regimento Escolar do estabelecimento de ensino, contribuindo com seu posterior cumprimento. 

• Elaborar e cumprir o planejamento anual em consonância com o Projeto Educativo, Plano de 
Desenvolvimento da Escola e Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

• Ministrar as aulas de acordo com o planejamento realizado, zelando e responsabilizando-se pelo 
aprendizado do aluno. 

• Cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidas no calendário escolar, de acordo com legislação vigente, 
bem como cumprir demais orientações e determinações da Unidade Escolar e Secretaria Municipal de 
Educação. 

• Participar de eventos extraclasse estabelecidos no calendário escolar, bem como participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, promovendo a 
integração entre estes. 

• Planejar atividades sistematizadas, desafiadoras e condizentes aos conteúdos e habilidades propostas, 
estimulando os alunos e contribuindo com seu desenvolvimento, bem como utilizar diferentes estratégias 
durante a realização das aulas, atendendo as dificuldades dos alunos através de atividades diversificadas. 

• Apresentar domínio de conteúdo, utilizando linguagem adequada à compreensão dos alunos. 

• Favorecer a construção da boa autoestima do aluno, fortalecendo o vínculo com este, e consequentemente 
melhorando o processo ensino-aprendizagem. 

• Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento com 
os alunos. 
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• Manter a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem. 

• Elaborar diferentes instrumentos de avaliação, com critérios bem definidos, a partir da matriz de habilidades. 

• Coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação somativa e garantir, tanto a sua natureza 
globalizante quanto o respeito pelos critérios de avaliação, definidos a partir da matriz de habilidades. 

• Fazer a reavaliação do processo de aprendizagem dos alunos, sempre que o Conselho de Classe assim 
determinar. 

• Estabelecer estratégias de recuperação paralela sempre que os alunos apresentarem baixo rendimento, 
revendo os conteúdos relevantes. 

• Definir juntamente com a equipe técnica- administrativa da unidade escolar, serviços especializados e de 
apoio, planos de ação com estratégias de intervenção e recursos didáticos específicos e/ou diferenciados, 
que possibilitem aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, o desenvolvimento das 
habilidades previstas na matriz curricular, de cada etapa de ensino. 

• Redigir, quando solicitado, parecer descritivo para acompanhar o boletim de notas do aluno com 
necessidades educativas especiais. 

• Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu superior 
imediato. 

26.5 PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL に DESCRIÇÃO DETALHADA: 
• “Wヴà;ゲゲｹS┌ﾗàWàPﾗﾐデ┌;ﾉく 
• Mｷﾐｷゲデヴ;ヴà;┌ﾉ;ゲàWà┣Wﾉ;ヴàヮWﾉﾗàSWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗàSﾗà;ﾉ┌ﾐﾗがàヴWゲヮWｷデ;ﾐSﾗàゲW┌ゲàｷﾐデWヴWゲゲWゲàWàIﾗﾐｴWIｷﾏWﾐデﾗゲàヮヴY┗ｷﾗゲく 
• P;ヴデｷIｷヮ;ヴàﾐ;àWﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗàSﾗàPヴﾗﾃWデﾗàPﾗﾉｹデｷIﾗどPWS;ｪﾙｪｷIﾗàSﾗàCEIく 
• P;ヴデｷIｷヮ;ヴà SﾗゲàﾏﾗﾏWﾐデﾗゲà SWà Wゲデ┌Sﾗゲがà ゲWﾏ;ﾐ;ﾉà ﾗ┌à ケ┌ｷﾐ┣Wﾐ;ﾉﾏWﾐデWがà ヮ;ヴ;àWﾉ;Hﾗヴ;N?ﾗà Sﾗà ヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗà Wà

SｷゲI┌ゲゲ?ﾗàS;ゲà;NﾛWゲàヮWS;ｪﾙｪｷI;ゲがàヴWaﾉW┝?ﾗàWà;┗;ﾉｷ;N?ﾗく 
• P;ヴデｷIｷヮ;ヴà SWà ヴW┌ﾐｷﾛWゲà ﾐﾗà CEIà Wà ヴW;ﾉｷ┣;ヴà ;デｷ┗ｷS;SWゲà Iﾗﾏà ﾗゲà ヮ;ｷゲがà ヴWゲヮﾗﾐゲ=┗Wｷゲà Wà ;à Iﾗﾏ┌ﾐｷS;SWがà ┗ｷゲ;ﾐSﾗà

ｷﾐデWｪヴ;N?ﾗàWà┌ﾏàﾏWﾉｴﾗヴàデヴ;H;ﾉｴﾗàWS┌I;デｷ┗ﾗく 
• PヴﾗS┌┣ｷヴàIﾗﾏà;ゲàIヴｷ;ﾐN;ゲà;ゲàヴWｪヴ;ゲàSﾗàｪヴ┌ヮﾗがàWゲデｷﾏ┌ﾉ;ﾐSﾗàﾐWゲデ;ゲàﾗàゲWﾐゲﾗàSWàﾉｷﾏｷデWゲàWàヴWゲヮWｷデﾗく 
• RWゲヮWｷデ;ヴà Wà I┌ﾏヮヴｷヴà ヮヴ;┣ﾗゲà Wゲデ;HWﾉWIｷSﾗゲà ヮWﾉ;à IﾗﾗヴSWﾐ;N?ﾗà ヮ;ヴ;à ;à WﾐデヴWｪ;à SWà SﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲがà ヮヴﾗﾃWデﾗゲがà

ヴWﾉ;デﾙヴｷﾗゲがàヮﾉ;ﾐWﾃ;ﾏWﾐデﾗゲがà;┗;ﾉｷ;NﾛWゲàWàﾗ┌デヴﾗゲく 
• P;ヴデｷIｷヮ;ヴàIﾗﾏà;ゲゲｷS┌ｷS;SWàS;ゲàaﾗヴﾏ;NﾛWゲàIﾗﾐデｷﾐ┌;S;ゲがàH┌ゲI;ﾐSﾗàﾗà;┌デﾗà;ヮWヴaWｷNﾗ;ﾏWﾐデﾗく 
• E┝WI┌デ;ヴàﾗàデヴ;H;ﾉｴﾗàWﾏàIﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗàIﾗﾏà;ゲà;ｪWﾐデWゲàWﾏà;デｷ┗ｷS;SWゲàWﾏàWS┌I;N?ﾗがà┗ｷゲ;ﾐSﾗà;àヮﾉWﾐ;à;デWﾐN?ﾗàS;à

Iヴｷ;ﾐN;く 
• áｪｷヴàIﾗﾏàYデｷI;がàヴWゲヮWｷデﾗàWàゲﾗﾉｷS;ヴｷWS;SWàヮWヴ;ﾐデWàIﾗﾏヮ;ﾐｴWｷヴﾗゲàSWàデヴ;H;ﾉｴﾗがàIﾗﾐデヴｷH┌ｷﾐSﾗàIﾗﾏﾗàHﾗﾏàIﾉｷﾏ;à

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾗﾐ;ﾉく 
• C┌ﾉデｷ┗;ヴà┌ﾏàHﾗﾏàヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗàIﾗﾏà;ゲàIヴｷ;ﾐN;ゲがàヮ;ｷゲàヴWゲヮﾗﾐゲ=┗Wｷゲく 
• )Wﾉ;ヴà ヮWﾉ;à ﾗヴSWﾏがà SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;がà IﾗﾐゲWヴ┗;N?ﾗà Sﾗàﾏ;デWヴｷ;ﾉà SｷS=デｷIﾗがà Sﾗゲà Wケ┌ｷヮ;ﾏWﾐデﾗゲà Wà Sﾗà ｷﾏﾙ┗Wﾉà ﾃ┌ﾐデﾗà <à

Iﾗﾏ┌ﾐｷS;SWàWゲIﾗﾉ;ヴく 
• C┌ﾏヮヴｷヴà ゲ┌;ゲà a┌ﾐNﾛWゲà Iﾗﾏà ;ゲゲｷS┌ｷS;SWà Wà ヮﾗﾐデ┌;ﾉｷS;SWがà ┣Wﾉ;ﾐSﾗà ヮWﾉ;à ヮﾗゲデ┌ヴ;à ヮヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉがà I┌ﾏヮヴｷﾐSﾗà

ﾐﾗヴﾏ;ゲàS;àｷﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗく 
• á┗;ﾉｷ;ヴà;ゲàIヴｷ;ﾐN;ゲà;デヴ;┗YゲàSWàﾗHゲWヴ┗;N?ﾗàWàヴWｪｷゲデヴﾗゲàSｷ=ヴｷﾗゲàSWà;IﾗヴSﾗàIﾗﾏà;ゲàDｷヴWデヴｷ┣Wゲàヮ;ヴ;à;àá┗;ﾉｷ;N?ﾗàS;à

áヮヴWﾐSｷ┣;ｪWﾏàﾐ;àES┌I;N?ﾗàｷﾐa;ﾐデｷﾉぎàC;ﾏｷﾐｴﾗゲàS;àIﾐa>ﾐIｷ;がàデﾗﾏ;ﾐSﾗàﾏWSｷS;ゲà;ヮヴﾗヮヴｷ;S;ゲàヮ;ヴ;àWゲデｹﾏ┌ﾉﾗàS;à
;ヮヴWﾐSｷ┣;ｪWﾏく 

• áデ┌;ヴàWﾏàヮ;ヴWIWヴｷ;àIﾗﾏàﾗ┌デヴﾗゲàヮヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ｷゲがàヴWIWHWﾐSﾗà;┌┝ｹﾉｷﾗàSWà┌ﾏàヮヴﾗaｷゲゲｷﾗﾐ;ﾉàｴ;Hｷﾉｷデ;Sﾗàﾐ;àWS┌I;N?ﾗà
ｷﾐa;ﾐデｷﾉがà Iﾗﾏﾗà á┌┝ｷﾉｷ;ヴà SWà CﾗﾗヴSWﾐ;N?ﾗà ﾗ┌à CﾗﾗヴSWﾐ;Sﾗヴ;がà ﾐ;à ;┌ゲZﾐIｷ;à Sﾗà áｪWﾐデWà Wﾏà áデｷ┗ｷS;SWゲà Wﾏà
ES┌I;N?ﾗく 

• Uデｷﾉｷ┣;ヴàﾏ;デWヴｷ;ｷゲà ;SWケ┌;Sﾗゲà <à a;ｷ┝;どWデ=ヴｷ;à S;ゲà Iヴｷ;ﾐN;ゲがà Wゲデｷﾏ┌ﾉ;ﾐSﾗà ゲW┌à ヮヴﾗIWゲゲﾗà SWà SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗà
Iﾗｪﾐｷデｷ┗ﾗく 

• Cヴｷ;ヴàゲｷデ┌;NﾛWゲàケ┌WàWﾉW┗;ﾏà;à;┌デﾗWゲデｷﾏ;àS;àIヴｷ;ﾐN;がàデヴ;デ;ﾐSﾗど;àIﾗﾏà;aWデｷ┗ｷS;SWがàﾏWﾉｴﾗヴ;ﾐSﾗàﾗà┗ｹﾐI┌ﾉﾗàIﾗﾏà
;àﾏWゲﾏ;àWàIﾗﾐゲWケ┌WﾐデWﾏWﾐデWがàa;Iｷﾉｷデ;ﾐSﾗàﾗàヮヴﾗIWゲゲﾗàWﾐゲｷﾐﾗど;ヮヴWﾐSｷ┣;ｪWﾏく 

• “Wｪ┌ｷヴà;ゲàﾐﾗヴﾏ;ゲがàSWデWヴﾏｷﾐ;NﾛWゲàS;à┌ﾐｷS;SWàWゲIﾗﾉ;ヴàWっﾗ┌à“WIヴWデ;ヴｷ;àM┌ﾐｷIｷヮ;ﾉàSWàES┌I;N?ﾗく 
• E┝WI┌デ;ヴà ﾗ┌デヴ;ゲà ;デヴｷH┌ｷNﾛWゲがà IﾗヴヴWﾉ;デ;ゲà <ゲà ;Iｷﾏ;à SWゲIヴｷデ;ゲがà IﾗﾐaﾗヴﾏWà SWﾏ;ﾐS;à Wっﾗ┌à ;à IヴｷデYヴｷﾗà SWà ゲW┌à
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ゲ┌ヮWヴｷﾗヴàｷﾏWSｷ;デﾗく 
26.6 PROFESSOR GEOGRAFIA に DESCRIÇÃO DETALHADA: 

• Ser assíduo e Pontual. 

• Participar da elaboração do Projeto Educativo, Proposta Pedagógica, Plano de Desenvolvimento da Escola e 
Regimento Escolar do estabelecimento de ensino, contribuindo com seu posterior cumprimento. 

• Elaborar e cumprir o planejamento anual em consonância com o Projeto Educativo, Plano de 
Desenvolvimento da Escola e Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

• Ministrar as aulas de acordo com o planejamento realizado, zelando e responsabilizando-se pelo 
aprendizado do aluno. 

• Cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidas no calendário escolar, de acordo com legislação vigente, 
bem como cumprir demais orientações e determinações da Unidade Escolar e Secretaria Municipal de 
Educação. 

• Participar de eventos extraclasse estabelecidos no calendário escolar, bem como participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, promovendo a 
integração entre estes. 

• Planejar atividades sistematizadas, desafiadoras e condizentes aos conteúdos e habilidades propostas, 
estimulando os alunos e contribuindo com seu desenvolvimento, bem como utilizar diferentes estratégias 
durante a realização das aulas, atendendo as dificuldades dos alunos através de atividades diversificadas. 

• Apresentar domínio de conteúdo, utilizando linguagem adequada à compreensão dos alunos. 

• Favorecer a construção da boa autoestima do aluno, fortalecendo o vínculo com este, e consequentemente 
melhorando o processo ensino-aprendizagem. 

• Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento com 
os alunos. 

• Manter a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem. 

• Elaborar diferentes instrumentos de avaliação, com critérios bem definidos, a partir da matriz de habilidades. 

• Coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação somativa e garantir, tanto a sua natureza 
globalizante quanto o respeito pelos critérios de avaliação, definidos a partir da matriz de habilidades. 

• Fazer a reavaliação do processo de aprendizagem dos alunos, sempre que o Conselho de Classe assim 
determinar. 

• Estabelecer estratégias de recuperação paralela sempre que os alunos apresentarem baixo rendimento, 
revendo os conteúdos relevantes. 

• Definir juntamente com a equipe técnica- administrativa da unidade escolar, serviços especializados e de 
apoio, planos de ação com estratégias de intervenção e recursos didáticos específicos e/ou diferenciados, 
que possibilitem aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, o desenvolvimento das 
habilidades previstas na matriz curricular, de cada etapa de ensino. 

• Redigir, quando solicitado, parecer descritivo para acompanhar o boletim de notas do aluno com 
necessidades educativas especiais. 

• Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu superior 
imediato. 

26.7 PROFESSOR HISTÓRIA に DESCRIÇÃO DETALHADA: 

• Ser assíduo e Pontual. 

• Participar da elaboração do Projeto Educativo, Proposta Pedagógica, Plano de Desenvolvimento da Escola e 
Regimento Escolar do estabelecimento de ensino, contribuindo com seu posterior cumprimento. 

• Elaborar e cumprir o planejamento anual em consonância com o Projeto Educativo, Plano de 
Desenvolvimento da Escola e Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

• Ministrar as aulas de acordo com o planejamento realizado, zelando e responsabilizando-se pelo 
aprendizado do aluno. 



 

21 

 

 

 

• Cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidas no calendário escolar, de acordo com legislação vigente, 
bem como cumprir demais orientações e determinações da Unidade Escolar e Secretaria Municipal de 
Educação. 

• Participar de eventos extraclasse estabelecidos no calendário escolar, bem como participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, promovendo a 
integração entre estes. 

• Planejar atividades sistematizadas, desafiadoras e condizentes aos conteúdos e habilidades propostas, 
estimulando os alunos e contribuindo com seu desenvolvimento, bem como utilizar diferentes estratégias 
durante a realização das aulas, atendendo as dificuldades dos alunos através de atividades diversificadas. 

• Apresentar domínio de conteúdo, utilizando linguagem adequada à compreensão dos alunos. 

• Favorecer a construção da boa autoestima do aluno, fortalecendo o vínculo com este, e consequentemente 
melhorando o processo ensino-aprendizagem. 

• Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento com 
os alunos. 

• Manter a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem. 

• Elaborar diferentes instrumentos de avaliação, com critérios bem definidos, a partir da matriz de habilidades. 

• Coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação somativa e garantir, tanto a sua natureza 
globalizante quanto o respeito pelos critérios de avaliação, definidos a partir da matriz de habilidades. 

• Fazer a reavaliação do processo de aprendizagem dos alunos, sempre que o Conselho de Classe assim 
determinar. 

• Estabelecer estratégias de recuperação paralela sempre que os alunos apresentarem baixo rendimento, 
revendo os conteúdos relevantes. 

• Definir juntamente com a equipe técnica- administrativa da unidade escolar, serviços especializados e de 
apoio, planos de ação com estratégias de intervenção e recursos didáticos específicos e/ou diferenciados, 
que possibilitem aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, o desenvolvimento das 
habilidades previstas na matriz curricular, de cada etapa de ensino. 

• Redigir, quando solicitado, parecer descritivo para acompanhar o boletim de notas do aluno com 
necessidades educativas especiais. 

• Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu superior 
imediato. 

 
26.8 PROFESSOR INGLÊS に DESCRIÇÃO DETALHADA: 

• Ser assíduo e Pontual. 

• Participar da elaboração do Projeto Educativo, Proposta Pedagógica, Plano de Desenvolvimento da Escola e 
Regimento Escolar do estabelecimento de ensino, contribuindo com seu posterior cumprimento. 

• Elaborar e cumprir o planejamento anual em consonância com o Projeto Educativo, Plano de 
Desenvolvimento da Escola e Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

• Ministrar as aulas de acordo com o planejamento realizado, zelando e responsabilizando-se pelo 
aprendizado do aluno. 

• Cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidas no calendário escolar, de acordo com legislação vigente, 
bem como cumprir demais orientações e determinações da Unidade Escolar e Secretaria Municipal de 
Educação. 

• Participar de eventos extraclasse estabelecidos no calendário escolar, bem como participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, promovendo a 
integração entre estes. 

• Planejar atividades sistematizadas, desafiadoras e condizentes aos conteúdos e habilidades propostas, 



 

22 

 

 

 

estimulando os alunos e contribuindo com seu desenvolvimento, bem como utilizar diferentes estratégias 
durante a realização das aulas, atendendo as dificuldades dos alunos através de atividades diversificadas. 

• Apresentar domínio de conteúdo, utilizando linguagem adequada à compreensão dos alunos. 

• Favorecer a construção da boa autoestima do aluno, fortalecendo o vínculo com este, e consequentemente 
melhorando o processo ensino-aprendizagem. 

• Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento com 
os alunos. 

• Manter a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem. 

• Elaborar diferentes instrumentos de avaliação, com critérios bem definidos, a partir da matriz de habilidades. 

• Coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação somativa e garantir, tanto a sua natureza 
globalizante quanto o respeito pelos critérios de avaliação, definidos a partir da matriz de habilidades. 

• Fazer a reavaliação do processo de aprendizagem dos alunos, sempre que o Conselho de Classe assim 
determinar. 

• Estabelecer estratégias de recuperação paralela sempre que os alunos apresentarem baixo rendimento, 
revendo os conteúdos relevantes. 

• Definir juntamente com a equipe técnica- administrativa da unidade escolar, serviços especializados e de 
apoio, planos de ação com estratégias de intervenção e recursos didáticos específicos e/ou diferenciados, 
que possibilitem aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, o desenvolvimento das 
habilidades previstas na matriz curricular, de cada etapa de ensino. 

• Redigir, quando solicitado, parecer descritivo para acompanhar o boletim de notas do aluno com 
necessidades educativas especiais. 

• Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu superior 
imediato. 

26.9 PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA に DESCRIÇÃO DETALHADA: 

• Ser assíduo e Pontual. 

• Participar da elaboração do Projeto Educativo, Proposta Pedagógica, Plano de Desenvolvimento da Escola e 
Regimento Escolar do estabelecimento de ensino, contribuindo com seu posterior cumprimento. 

• Elaborar e cumprir o planejamento anual em consonância com o Projeto Educativo, Plano de 
Desenvolvimento da Escola e Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

• Ministrar as aulas de acordo com o planejamento realizado, zelando e responsabilizando-se pelo 
aprendizado do aluno. 

• Cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidas no calendário escolar, de acordo com legislação vigente, 
bem como cumprir demais orientações e determinações da Unidade Escolar e Secretaria Municipal de 
Educação. 

• Participar de eventos extraclasse estabelecidos no calendário escolar, bem como participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, promovendo a 
integração entre estes. 

• Planejar atividades sistematizadas, desafiadoras e condizentes aos conteúdos e habilidades propostas, 
estimulando os alunos e contribuindo com seu desenvolvimento, bem como utilizar diferentes estratégias 
durante a realização das aulas, atendendo as dificuldades dos alunos através de atividades diversificadas. 

• Apresentar domínio de conteúdo, utilizando linguagem adequada à compreensão dos alunos. 

• Favorecer a construção da boa autoestima do aluno, fortalecendo o vínculo com este, e consequentemente 
melhorando o processo ensino-aprendizagem. 

• Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento com 
os alunos. 

• Manter a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem. 

• Elaborar diferentes instrumentos de avaliação, com critérios bem definidos, a partir da matriz de habilidades. 
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• Coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação somativa e garantir, tanto a sua natureza 
globalizante quanto o respeito pelos critérios de avaliação, definidos a partir da matriz de habilidades. 

• Fazer a reavaliação do processo de aprendizagem dos alunos, sempre que o Conselho de Classe assim 
determinar. 

• Estabelecer estratégias de recuperação paralela sempre que os alunos apresentarem baixo rendimento, 
revendo os conteúdos relevantes. 

• Definir juntamente com a equipe técnica- administrativa da unidade escolar, serviços especializados e de 
apoio, planos de ação com estratégias de intervenção e recursos didáticos específicos e/ou diferenciados, 
que possibilitem aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, o desenvolvimento das 
habilidades previstas na matriz curricular, de cada etapa de ensino. 

• Redigir, quando solicitado, parecer descritivo para acompanhar o boletim de notas do aluno com 
necessidades educativas especiais. 

• Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu superior 
imediato. 

26.10 PROFESSOR MATEMÁTICA に DESCRIÇÃO DETALHADA: 

• Ser assíduo e Pontual. 

• Participar da elaboração do Projeto Educativo, Proposta Pedagógica, Plano de Desenvolvimento da Escola e 
Regimento Escolar do estabelecimento de ensino, contribuindo com seu posterior cumprimento. 

• Elaborar e cumprir o planejamento anual em consonância com o Projeto Educativo, Plano de 
Desenvolvimento da Escola e Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

• Ministrar as aulas de acordo com o planejamento realizado, zelando e responsabilizando-se pelo 
aprendizado do aluno. 

• Cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidas no calendário escolar, de acordo com legislação vigente, 
bem como cumprir demais orientações e determinações da Unidade Escolar e Secretaria Municipal de 
Educação. 

• Participar de eventos extraclasse estabelecidos no calendário escolar, bem como participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, promovendo a 
integração entre estes. 

• Planejar atividades sistematizadas, desafiadoras e condizentes aos conteúdos e habilidades propostas, 
estimulando os alunos e contribuindo com seu desenvolvimento, bem como utilizar diferentes estratégias 
durante a realização das aulas, atendendo as dificuldades dos alunos através de atividades diversificadas. 

• Apresentar domínio de conteúdo, utilizando linguagem adequada à compreensão dos alunos. 

• Favorecer a construção da boa autoestima do aluno, fortalecendo o vínculo com este, e consequentemente 
melhorando o processo ensino-aprendizagem. 

• Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento com 
os alunos. 

• Manter a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem. 

• Elaborar diferentes instrumentos de avaliação, com critérios bem definidos, a partir da matriz de habilidades. 

• Coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação somativa e garantir, tanto a sua natureza 
globalizante quanto o respeito pelos critérios de avaliação, definidos a partir da matriz de habilidades. 

• Fazer a reavaliação do processo de aprendizagem dos alunos, sempre que o Conselho de Classe assim 
determinar. 

• Estabelecer estratégias de recuperação paralela sempre que os alunos apresentarem baixo rendimento, 
revendo os conteúdos relevantes. 

• Definir juntamente com a equipe técnica- administrativa da unidade escolar, serviços especializados e de 
apoio, planos de ação com estratégias de intervenção e recursos didáticos específicos e/ou diferenciados, 
que possibilitem aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, o desenvolvimento das 
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habilidades previstas na matriz curricular, de cada etapa de ensino. 

• Redigir, quando solicitado, parecer descritivo para acompanhar o boletim de notas do aluno com 
necessidades educativas especiais. 

• Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu superior 
imediato. 

 
27. DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
27.1. Delega-se competência à UNIVALI para: 
a) Receber inscrições; 
b) Emitir documentos de homologação das inscrições; 
c) Aplicar, julgar e corrigir a prova objetiva; 
d) Aplicar e avaliar a prova de títulos; 
e) Aplicar e avaliar a prova prática; 
f) Apreciar os recursos previstos neste Edital; 
g) Receber os valores correspondentes às inscrições; 
h) Emitir relatórios de classificação dos candidatos; 
i) Prestar informações sobre o concurso público e divulgar seus resultados dentro de sua competência; 
j) Atuar em conformidade com as disposições deste Edital. 
 
28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
28.1 A homologação do resultado deste Concurso Público será efetuada por cargo ou por grupos a critério da 
Prefeitura Municipal de Itajaí.  
28.2 O inteiro teor deste Edital, todos os demais atos e o resultado final (Ato de Homologação do Concurso 
Público) serão publicados no Jornal do Município de Itajaí, apenas dos candidatos aprovados no Concurso 
Público. 
28.3 É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão do Concurso, tanto da 
Prefeitura Municipal de Itajaí, bem como da Fundação UNIVALI. 
28.4 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas no 
inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar 
desconhecimento.  
28.5 Todas as despesas decorrentes do presente Concurso Público como a aquisição de material, 
documentação, passagens, hospedagens e alimentação, são de inteira responsabilidade do candidato. 
28.6 O candidato, ao se inscrever, concorda que seu nome, dados de identificação e notas que tiver obtido nas 
provas a que se submeteu sejam publicados na internet, e em qualquer outra mídia de acordo com as exigências 
legais e ou conveniência da Administração Pública Municipal. 
28.7 As disposições e instruções contidas na página da internet, no requerimento de inscrição, nos cartões 
respostas e nos cadernos de provas constituirão normas que integram o presente Edital. 
28.8 O cônjuge, companheiro (a) ou parente に consanguíneos (em linha reta ou colateral, até o quarto grau) ou 
por afinidade (em linha reta até o terceiro grau, ou em linha colateral até o segundo grau) に de qualquer 
candidato não poderá servir: 
a) Na comissão do Concurso, no grupo de funcionários ligados a organização do Concurso Público, na comissão 

de aplicação das provas, enquanto durar o impedimento; 
b) Na banca elaboradora de prova para o cargo no qual estiver inscrita a pessoa que deu causa ao impedimento; 
c) Como fiscal, na sala ou ala em que estiver realizando a prova. 
28.9 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, Editais e Portarias pertinentes a este Concurso Público 
e que vierem a ser publicados pelo Município de Itajaí. 
28.10 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
28.11 Do resultado final deste Concurso Público não caberá recurso de qualquer natureza. Os casos omissos 
serão resolvidos pelo Município de Itajaí e UNIVALI.   
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28.12 Fica eleito o Foro da Comarca de Itajaí/SC para dirimir toda e qualquer questão inerente ao presente 
Concurso Público.  

 
Itajaí (SC), 18 de dezembro de 2019. 

 
 
 

ELISETE FURTADO CARDOSO 
Secretária Municipal de Educação 

Município de Itajaí 


