SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Leia-se:
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA.
EDITAL N.º 001/2019 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, de 02 de
Dezembro de 2019.

O MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO, TORNA PÚBLICO que estão abertas as inscrições para o
Processo Seletivo Simplificado, visando à contratação temporária emergencial
de 127 (cento e vinte e sete) profissionais, a fim de suprir a necessidade de
pessoal para atendimento da Secretaria Municipal Educação. O Processo
Seletivo Simplificado está fundamentado no Termo de Excepcional Interesse
Público, Artigo. 37, inciso IX da CF/88, bem como Lei Municipal nº 2.864/2013.
ANEXO I
QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, JORNADA DE
TRABALHO E ATRIBUIÇÕES.
01 – VAGAS
DEFICIÊNCIA.

Nº

POR

CARGO

PROFISSÃO,

COM

TOTAL
TOTAL DE
TOTAL
DE
VAGAS
PCD
VAGAS REGULARES

01 Prof. I – Polivalente

80

76

04

02 Prof. II- Matemática

07

06

01

03 Prof. II – Ciências

05

04

01

04 Prof. II - Ed. Física

05

04

01

05 Prof. II – Geografia

04

03

01

06 Prof. II – História

05

04

01

07 Prof. II – Inglês

03

02

01

08 Prof. II – Português

07

06

01

09

03

02

01

08

07

01

Pedagogo
10 Psicólogo

RESERVA

PARA

PESSOAS

COM

SALÁRIO

NÍVEL

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

R$ 2.164,80
R$ 2.886,24
R$ 2.164,80
R$ 2.164,80
R$ 2.164,80
R$ 2.164,80
R$ 2.164,80
R$ 2.886,24
R$ 2.164,80
R$ 1.625,00

MÉDIO

30 h semanais

SUPERIOR

40 h semanais

SUPERIOR

30 h semanais

SUPERIOR

30 h semanais

SUPERIOR

30 h semanais

SUPERIOR

30 h semanais

SUPERIOR

30 h semanais

SUPERIOR

40 h semanais

SUPERIOR

30 h semanais

SUPERIOR

30 h semanais
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02 – ATRIBUIÇÕES:

FUNÇÃO
PROFESSOR I Polivalente

QUANTITATIVO DE VAGAS
REGULARES
RESERVADAS (PCD)
76

04

TOTAL
80

REQUISITO: Normal Médio ou Magistério ou Normal Superior ou Pedagogia.
REMUNERAÇÃO: R$ 2.164,80 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta
centavos)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 h semanais
ATRIBUIÇÕES: Lecionar matérias que integram o currículo do ensino
Fundamental, do 1º ao 5º anos, da Educação Infantil e do EJA transmitindo os
conteúdos correspondentes e participando de atividades; participar de
Capacitações; elaborar projetos e aulas, exercer outras atividades compatíveis
com o cargo.

FUNÇÃO

REGULARES

QUANTITATIVO DE VAGAS
RESERVADAS (PCD)

TOTAL

PROFESSOR II
06
01
07
– MATEMÁTICA
REQUISITO: Licenciatura Plena em suas áreas de atuação.
REMUNERAÇÃO: R$ 2.886,24 (dois mil oito centos e oitenta e seis reais e vinte
e quatro centavos).
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 h semanais
ATRIBUIÇÕES: Exercer a docência em classes da educação básica de 6º ao 9º
anos do ensino fundamental, do ensino médio e de atividades técnicopedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; planejar e
ministrar aulas em turmas de educação infantil, de educação de jovens e adultos
em disciplinas do currículo do ensino fundamental I; participar da elaboração e
seleção do material didático utilizado em sala de aula; supervisionar a utilização
de equipamentos de laboratório e salas-ambiente; acompanhar e orientar o
trabalho do estagiário; analisar dados referentes à recuperação, aprovação,
reprovação e evasão de alunos; participar da elaboração, execução e avaliação da
proposta administrativo-pedagógica da escola; coordenar as atividades de
bibliotecas escolares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e
avaliação de políticas de ensino; coordenar, formular, executar e avaliar a política
educacional; coordenar e supervisionar as atividades de suporte tecnológico;
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participar da elaboração e avaliação das propostas curriculares; participar, com
todos os setores da escola, da gestão de aspectos administrativos e pedagógicos
do estabelecimento de ensino; normatizar vivências curriculares e a vida escolar
do aluno e, também, zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
planejar, executar e avaliar atividades de capacitação de pessoal da área de
educação;
produzir
textos
pedagógicos;
participar
da
elaboração,
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, proposta, programas e políticas
educacionais; participar na escolha do livro didático; articular atividades
interescolares; emitir parecer técnico; participar de estudos e pesquisas da sua
área de atuação; participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros,
seminários, cursos e outros eventos da área educacional e correlatas; executar
outras atividades correlatas.

FUNÇÃO

QUANTITATIVO DE VAGAS
REGULARES
RESERVADAS (PCD)

TOTAL

PROFESSOR II
04
01
05
- CIÊNCIAS
REQUISITO: Licenciatura Plena em suas áreas de atuação
REMUNERAÇÃO: R$ 2.164,80 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta
centavos)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 h semanais
ATRIBUIÇÕES: Exercer a docência em classes da educação básica de 6º ao 9º
anos do ensino fundamental, do ensino médio e de atividades técnicopedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; planejar e
ministrar aulas em turmas de educação infantil, de educação de jovens e adultos
em disciplinas do currículo do ensino fundamental I; participar da elaboração e
seleção do material didático utilizado em sala de aula; supervisionar a utilização
de equipamentos de laboratório e salas-ambiente; acompanhar e orientar o
trabalho do estagiário; analisar dados referentes à recuperação, aprovação,
reprovação e evasão de alunos; participar da elaboração, execução e avaliação da
proposta administrativo-pedagógica da escola; coordenar as atividades de
bibliotecas escolares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e
avaliação de políticas de ensino; coordenar, formular, executar e avaliar a política
educacional; coordenar e supervisionar as atividades de suporte tecnológico;
participar da elaboração e avaliação das propostas curriculares; participar, com
todos os setores da escola, da gestão de aspectos administrativos e pedagógicos
do estabelecimento de ensino; normatizar vivências curriculares e a vida escolar
do aluno e, também, zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
planejar, executar e avaliar atividades de capacitação de pessoal da área de
educação;
produzir
textos
pedagógicos;
participar
da
elaboração,
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, proposta, programas e políticas
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educacionais; participar na escolha do livro didático; articular atividades
interescolares; emitir parecer técnico; participar de estudos e pesquisas da sua
área de atuação; participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros,
seminários, cursos e outros eventos da área educacional e correlatas; executar
outras atividades correlatas.

FUNÇÃO

REGULARES

QUANTITATIVO DE VAGAS
RESERVADAS (PCD)

TOTAL

PROFESSOR II
– EDUCAÇÃO
04
01
05
FÍSICA
REQUISITO: Licenciatura Plena em suas áreas de atuação
REMUNERAÇÃO: R$ 2.164,80 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta
centavos)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 h semanais
ATRIBUIÇÕES: Exercer a docência em classes da educação básica de 6º ao 9º
anos do ensino fundamental, do ensino médio e de atividades técnicopedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; planejar e
ministrar aulas em turmas de educação infantil, de educação de jovens e adultos
em disciplinas do currículo do ensino fundamental I; participar da elaboração e
seleção do material didático utilizado em sala de aula; supervisionar a utilização
de equipamentos de laboratório e salas-ambiente; acompanhar e orientar o
trabalho do estagiário; analisar dados referentes à recuperação, aprovação,
reprovação e evasão de alunos; participar da elaboração, execução e avaliação da
proposta administrativo-pedagógica da escola; coordenar as atividades de
bibliotecas escolares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e
avaliação de políticas de ensino; coordenar, formular, executar e avaliar a política
educacional; coordenar e supervisionar as atividades de suporte tecnológico;
participar da elaboração e avaliação das propostas curriculares; participar, com
todos os setores da escola, da gestão de aspectos administrativos e pedagógicos
do estabelecimento de ensino; normatizar vivências curriculares e a vida escolar
do aluno e, também, zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
planejar, executar e avaliar atividades de capacitação de pessoal da área de
educação;
produzir
textos
pedagógicos;
participar
da
elaboração,
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, proposta, programas e políticas
educacionais; participar na escolha do livro didático; articular atividades
interescolares; emitir parecer técnico; participar de estudos e pesquisas da sua
área de atuação; participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros,
seminários, cursos e outros eventos da área educacional e correlatas; executar
outras atividades correlatas.
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FUNÇÃO

QUANTITATIVO DE VAGAS
REGULARES
RESERVADAS (PCD)

TOTAL

PROFESSOR II
03
01
04
- GEOGRAFIA
REQUISITO: Licenciatura Plena em suas áreas de atuação.
REMUNERAÇÃO: R$ 2.164,80 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta
centavos)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 h semanais
ATRIBUIÇÕES: Exercer a docência em classes da educação básica de 6º ao 9º
anos do ensino fundamental, do ensino médio e de atividades técnicopedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; planejar e
ministrar aulas em turmas de educação infantil, de educação de jovens e adultos
em disciplinas do currículo do ensino fundamental I; participar da elaboração e
seleção do material didático utilizado em sala de aula; supervisionar a utilização
de equipamentos de laboratório e salas-ambiente; acompanhar e orientar o
trabalho do estagiário; analisar dados referentes à recuperação, aprovação,
reprovação e evasão de alunos; participar da elaboração, execução e avaliação da
proposta administrativo-pedagógica da escola; coordenar as atividades de
bibliotecas escolares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e
avaliação de políticas de ensino; coordenar, formular, executar e avaliar a política
educacional; coordenar e supervisionar as atividades de suporte tecnológico;
participar da elaboração e avaliação das propostas curriculares; participar, com
todos os setores da escola, da gestão de aspectos administrativos e pedagógicos
do estabelecimento de ensino; normatizar vivências curriculares e a vida escolar
do aluno e, também, zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
planejar, executar e avaliar atividades de capacitação de pessoal da área de
educação;
produzir
textos
pedagógicos;
participar
da
elaboração,
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, proposta, programas e políticas
educacionais; participar na escolha do livro didático; articular atividades
interescolares; emitir parecer técnico; participar de estudos e pesquisas da sua
área de atuação; participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros,
seminários, cursos e outros eventos da área educacional e correlatas; executar
outras atividades correlatas.
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FUNÇÃO

QUANTITATIVO DE VAGAS
REGULARES
RESERVADAS (PCD)

TOTAL

PROFESSOR II
04
01
05
– HISTÓRIA
REQUISITO: Licenciatura Plena em suas áreas de atuação.
REMUNERAÇÃO: R$ 2.164,80 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta
centavos)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 h semanais
ATRIBUIÇÕES: Exercer a docência em classes da educação básica de 6º ao 9º
anos do ensino fundamental, do ensino médio e de atividades técnicopedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; planejar e
ministrar aulas em turmas de educação infantil, de educação de jovens e adultos
em disciplinas do currículo do ensino fundamental I; participar da elaboração e
seleção do material didático utilizado em sala de aula; supervisionar a utilização
de equipamentos de laboratório e salas-ambiente; acompanhar e orientar o
trabalho do estagiário; analisar dados referentes à recuperação, aprovação,
reprovação e evasão de alunos; participar da elaboração, execução e avaliação da
proposta administrativo-pedagógica da escola; coordenar as atividades de
bibliotecas escolares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e
avaliação de políticas de ensino; coordenar, formular, executar e avaliar a política
educacional; coordenar e supervisionar as atividades de suporte tecnológico;
participar da elaboração e avaliação das propostas curriculares; participar, com
todos os setores da escola, da gestão de aspectos administrativos e pedagógicos
do estabelecimento de ensino; normatizar vivências curriculares e a vida escolar
do aluno e, também, zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
planejar, executar e avaliar atividades de capacitação de pessoal da área de
educação;
produzir
textos
pedagógicos;
participar
da
elaboração,
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, proposta, programas e políticas
educacionais; participar na escolha do livro didático; articular atividades
interescolares; emitir parecer técnico; participar de estudos e pesquisas da sua
área de atuação; participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros,
seminários, cursos e outros eventos da área educacional e correlatas; executar
outras atividades correlatas.
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FUNÇÃO

QUANTITATIVO DE VAGAS
REGULARES
RESERVADAS (PCD)

TOTAL

PROFESSOR II
02
01
03
- INGLÊS
REQUISITO: Licenciatura Plena em suas áreas de atuação.
REMUNERAÇÃO: R$ 2.164,80 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta
centavos)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 h semanais
ATRIBUIÇÕES: Exercer a docência em classes da educação básica de 6º ao 9º
anos do ensino fundamental, do ensino médio e de atividades técnicopedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; planejar e
ministrar aulas em turmas de educação infantil, de educação de jovens e adultos
em disciplinas do currículo do ensino fundamental I; participar da elaboração e
seleção do material didático utilizado em sala de aula; supervisionar a utilização
de equipamentos de laboratório e salas-ambiente; acompanhar e orientar o
trabalho do estagiário; analisar dados referentes à recuperação, aprovação,
reprovação e evasão de alunos; participar da elaboração, execução e avaliação da
proposta administrativo-pedagógica da escola; coordenar as atividades de
bibliotecas escolares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e
avaliação de políticas de ensino; coordenar, formular, executar e avaliar a política
educacional; coordenar e supervisionar as atividades de suporte tecnológico;
participar da elaboração e avaliação das propostas curriculares; participar, com
todos os setores da escola, da gestão de aspectos administrativos e pedagógicos
do estabelecimento de ensino; normatizar vivências curriculares e a vida escolar
do aluno e, também, zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
planejar, executar e avaliar atividades de capacitação de pessoal da área de
educação;
produzir
textos
pedagógicos;
participar
da
elaboração,
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, proposta, programas e políticas
educacionais; participar na escolha do livro didático; articular atividades
interescolares; emitir parecer técnico; participar de estudos e pesquisas da sua
área de atuação; participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros,
seminários, cursos e outros eventos da área educacional e correlatas; executar
outras atividades correlatas.
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FUNÇÃO

QUANTITATIVO DE VAGAS
REGULARES
RESERVADAS (PCD)

TOTAL

PROFESSOR II
06
01
07
– PORTUGUÊS
REQUISITO: Licenciatura Plena em suas áreas de atuação.
REMUNERAÇÃO: R$ 2.886,24 (dois mil oito centos e oitenta e seis reais e vinte
e quatro centavos).
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 h semanais
ATRIBUIÇÕES: Exercer a docência em classes da educação básica de 6º ao 9º
anos do ensino fundamental, do ensino médio e de atividades técnicopedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; planejar e
ministrar aulas em turmas de educação infantil, de educação de jovens e adultos
em disciplinas do currículo do ensino fundamental I; participar da elaboração e
seleção do material didático utilizado em sala de aula; supervisionar a utilização
de equipamentos de laboratório e salas-ambiente; acompanhar e orientar o
trabalho do estagiário; analisar dados referentes à recuperação, aprovação,
reprovação e evasão de alunos; participar da elaboração, execução e avaliação da
proposta administrativo-pedagógica da escola; coordenar as atividades de
bibliotecas escolares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e
avaliação de políticas de ensino; coordenar, formular, executar e avaliar a política
educacional; coordenar e supervisionar as atividades de suporte tecnológico;
participar da elaboração e avaliação das propostas curriculares; participar, com
todos os setores da escola, da gestão de aspectos administrativos e pedagógicos
do estabelecimento de ensino; normatizar vivências curriculares e a vida escolar
do aluno e, também, zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
planejar, executar e avaliar atividades de capacitação de pessoal da área de
educação;
produzir
textos
pedagógicos;
participar
da
elaboração,
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, proposta, programas e políticas
educacionais; participar na escolha do livro didático; articular atividades
interescolares; emitir parecer técnico; participar de estudos e pesquisas da sua
área de atuação; participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros,
seminários, cursos e outros eventos da área educacional e correlatas; executar
outras atividades correlatas.
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QUANTITATIVO DE VAGAS
REGULARES
RESERVADAS (PCD)
TOTAL
PEDAGOGO
02
01
03
REQUISITO: Curso de Graduação em Pedagogia ou normal superior
REMUNERAÇÃO: R$ 2.164,80 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta
centavos).
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 h semanais
ATRIBUIÇÕES: Exercer a coordenação, organização e avaliação pedagógica nos
estabelecimentos de ensino, através da promoção da articulação da comunidade
escolar em busca da qualidade do processo educacional, da participação na
elaboração, coordenação e implementação do Projeto Pedagógico da Escola e do
cumprimento do regimento escolar, dentre outras atividades correlatas,
pertinentes ao cargo.
FUNÇÃO

QUANTITATIVO DE VAGAS
REGULARES
RESERVADAS (PCD)
TOTAL
PSCICOLOGO
07
01
08
REQUISITO: Graduação em Psicologia.
REMUNERAÇÃO: R$ 1.625,00 (hum mil seiscentos e vinte e cinto reais)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 h semanais
ATRIBUIÇÕES: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos, e instituições, com a finalidade
de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios
emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e
acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura;
investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal,
tornado-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas
e coordenar equipes e atividades da área e afins.
FUNÇÃO
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