
EDITAL Nº 001/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020.

Processo  seletivo  simplificado  para  contratação
emergencial  por  tempo  determinado  de  Professor  de
Atendimento Educacional Especializado - AEE.

VALMIR LUIZ MENEGAT, Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e no
Decreto  Municipal  nº  088/2014,  de  10  de  outubro  de  2014,  torna  público  que,  do  período  de
18/06/2020 a 24/06/2020, estará recebendo inscrições para Processo Seletivo Simplificado, com vista
à contratação emergencial e temporária, na forma dos artigos 231 a 235, da Lei Municipal 111, de 30
de julho de 1990 e alterações, de profissional para atender à necessidade da Administração Pública
Municipal na área da Educação, conforme segue:

Quant. Denominação
Nível/
Classe

Carga
Horária
Semanal

Coeficiente de
Vencimento

Valor do
Vencimento

em R$

01
Professor de Atendimento 
Educacional Especializado
- AEE

1/A 20 horas 1,75 1.847,06

DAS INSCRIÇÕES:

I - Local, período e valor  :  

a) Local:
As inscrições serão recebidas pela servidora Andressa Miotto Lazaroto, junto à Secretaria

Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, RS, na Rua do Comércio,
1424. A inscrição para a Seleção Pública Simplificada implicará,  desde logo, no conhecimento e
aceitação pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital.

b) Período:
Data: 18 a 24 de junho de 2020.
Horário Manhã: das 8horas às 11horas.
Horário Tarde: das 13h30mim às 16horas.

c) Valor:
Valor da Inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais).

II   -   Requisitos para inscrição (mínimo):  
a) Idade mínima de 18 anos.
b) Instrução: 
b.1 - Curso Superior de Licenciatura Plena,  específico para Séries Iniciais  do Ensino

Fundamental;
b.2  - Com  Especialização  em  Educação  Inclusiva,  e/ou  Atendimento  Educacional

Especializado, e/ou Educação Especial e/ou Psicopedagogia.
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III    -    Documentos  para Inscrição   (original  acompanhado  de  fotocópia,  para  fins  de
autenticação por servidora do município, ou cópia autenticada em cartório de notas):

1. Carteira de Identidade;
2. CPF;
3. Comprovante de Escolaridade Mínima exigida;
4. Preenchimento da Ficha de Inscrição;
5. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, fixada neste Edital;
6. Comprovantes de experiência na profissão para a função de inscrição;
7. Comprovantes de participação em Cursos, Seminários ou Equiparados;
Nota 01: A não apresentação de um ou mais documentos exigidos neste item, acarretará Na

exclusão do candidato do certame, exceto os documentos previstos nos itens 6 e 7.
Nota 02: A apresentação dos documentos, conferência e fechamento dos envelopes de inscrição é

responsabilidade exclusiva dos candidatos.  Somente serão admitidas inscrições pessoais, a serem efetivadas
diretamente pelos candidatos ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de
mandato e poderes especiais.

IV   -    Critérios  para Classificação,  na ordem, em conformidade com a pontuação  
atribuída no Anexo II:

1. Maior  Nível  de  Escolaridade  relacionada  com  a  área  da  função  selecionada,  não
computado o documento comprovante do Grau de Instrução mínima apresentado para a inscrição;

2. Maior tempo de experiência na área da função selecionada, comprovada através de
Atestado da Instituição em que atuou, ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social, excluídos os
períodos de estágio obrigatório que fazem parte do currículo do curso, bem como os períodos de
estágio remunerados.

3. Maior número de pontos em Cursos, Seminários e Equiparados  ligados  à  área  da
função selecionada, avaliados pelo número de horas de participação.

Observações:
1. Para seleção serão somados todos os pontos dos itens anteriores, sagrando-se vencedor (a) o (a)

candidato (a) que somar o maior número de pontos;
2. Somente  serão  considerados  tempo  de  experiência  os  documentos  emitidos  por  pessoas

jurídicas de direito público ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social.
3.  Verificando-se  a  ocorrência  de  empate  em  relação  às  notas  recebidas  por  dois  ou  mais

candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que:
a) Apresentar maior idade;
b) Sorteio  Público.

3.1. O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na presença dos
candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado.

V - Do Resultado e Recursos:
Da classificação preliminar  dos  candidatos  é  cabível  recurso endereçado à Comissão,

uma única vez,  no prazo comum de um dia.  O recurso deverá conter  a perfeita  identificação do
recorrente e as razões do pedido recursal. Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela
Comissão, o nome do candidato passará a constar no rol de selecionados.

VI - Documentos necessários para a contratação:

2



1. Cédula de Identidade (RG);
2. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
3. Título de Eleitor, acompanhado de comprovante de votação na última eleição, ou
de comprovante de situação eleitoral;
4. Certidão de Nascimento ou Casamento, Separação ou Divórcio;
5. Comprovante de Escolaridade exigido para o cargo (Diploma ou Certificado);
6. Comprovante de Regularidade com o Serviço militar (se do sexo masculino);
7. Registro de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
8. Carteira ou Atestado de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
9. Comprovante ou Negativa de inscrição no PIS/PASEP;
10. Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da folha de identificação)
11.  Comprovante  de  residência  atualizado  e  em  nome  próprio,  ou  no  caso  de
comprovante de terceiros, declaração do titular, devidamente reconhecida em cartório, de
que o nomeado reside no respectivo endereço;
12. Uma foto 3/4 colorida, de frente, recente;
13. Laudos médico e psicológico assinados por médico e psicólogo oficial do Município;
14. Certidão Negativa do Cartório de Cível e Crime ou Folha Corrida Judicial (emitida

pelo site: http://www.tj.rs.gov.br);
15. Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D” (se exigido no edital de inscrição);
16. Comprovante de Registro no respectivo Conselho de Classe (se exigido no edital de

inscrição).
17. Identificação do Tipo Sanguíneo;
18. Declaração  de  que  não  exerce  outro  cargo,  emprego  ou  função  pública,  ou

aposentadoria civil ou militar, que caracterize acúmulo vedado pelo art. 37, XVI e
parágrafo 10, da Constituição Federal;

19. Declaração de bens e valores que constituem o patrimônio;
20. Declaração de Dependentes para fins de Imposto de Renda na Fonte, acompanhada de

cópia da documentação do(s) dependente(s) (formulário modelo da declaração poderá
ser emitido pelo site: https://www.taquarucudosulrs.com.br/download);

21. Declaração ou comprovante contendo e-mail(s) e telefone(s) de contado atualizado(s).
22. Número da conta bancária no Banco Banrisul.

VII - Previsão para contratação/Início do trabalho:
Imediatamente após a Homologação Final do Processo Seletivo. 

VIII – Atribuições e condições de trabalho:
Vide Anexo I do presente Edital.

IX –     Comissão de avaliação:  
1) Todos os documentos para inscrição deverão ser entregues em fotocópia autenticada,

em envelope fechado, no ato da inscrição, não sendo admitidas inclusões posteriores;
2) A avaliação dos documentos será realizada por comissão especial  constituída pelos

seguintes  servidores  municipais:  Elaine  Rossatto  Guerra  (Especialista  em  Educação),  Susana
Schwartz Basso (Professora), Dioneia Maria Samua Vieira (Professora), Karine Zanatta (Técnica de
Controle Interno) e poderá ser acompanhada pelos interessados.

3) As atribuições da função constam no Anexo I, deste Edital.
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X –   Disposições Gerais:  
a) Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação

do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final;
b) Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços;
c) Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá

haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação
local;

d) É parte integrante deste Edital, seus anexos;
e) Aplica-se a este Edital, a legislação vigente e as Leis Autorizativas específicas para

contratação de pessoal. A publicidade de todos os atos estará disposta no mural desta municipalidade
e no site www.taquarucudosulrs.com.br;

f) O Processo Seletivo Simplificado, de que trata este Edital, não gera nenhum direito ao
candidato de exigir sua contratação e nem obrigação ao Município em contratar, servindo como mera
expectativa de direito, assegurando, no entanto, o direito de preferência ao candidato, em caso de
necessidade emergencial e/ou temporária do Município, para as referidas funções;

g) O  candidato  interessado  a  prestar  serviço  público  em  caráter  temporário,  deverá
submeter-se a legislação vigente e as regras desse Edital, devendo comprovar os requisitos mínimos
para a  contratação,  sendo que,  serão utilizadas  as  regras  do Processo Seletivo  Simplificado,  que
definirá a ordem classificatória, para os casos em que houver mais de um interessado para a função.
Desta forma, o critério de seleção é classificatório e não eliminatório, haja vista que os requisitos
mínimos para exercer a função são aqueles estabelecidos em lei.

h) Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada.
i) O presente processo seletivo terá validade a contar da data de sua homologação final,

até o final do período letivo do ano de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Taquaruçu do Sul, RS, 15 de junho de 2020.

VALMIR LUIZ MENEGAT,
Prefeito Municipal.

Revisado pela Assessoria Jurídica Adv. 

MARCOS ANTÔNIO LAZAROTO,
                      OAB 45.902
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ANEXO I AO EDITAL Nº 001/2020

FUNÇÃO/CARGO: PROFESSOR PARA ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)

Síntese de Deveres: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta
pedagógica  da  escola;  orientar  a  aprendizagem dos  alunos;  organizar  as  operações  inerentes  ao
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; participar
da elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI); elaborar, executar e avaliar o Plano de
AEE do aluno contemplando: a identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas
do  aluno;  a  definição  e  a  organização  das  estratégias,  serviços  e  recursos  pedagógicos  e  de
acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as necessidades educacionais específicas do aluno; o
cronograma do atendimento e a carga horária individual ou em pequenos grupos;

Exemplos de Atribuições: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela
aprendizagem do aluno; identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de
acessibilidade  e  estratégias  considerando  as  necessidades  específicas  dos  alunos  público-alvo  da
educação especial; elaborar, programar e executar plano de atendimento educacional especializado,
avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade no AEE,
na sala de aula comum do ensino regular e nos demais ambientes da escola; organizar o tipo e o
número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncional; estabelecer parcerias com as
áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;
orientar  professores e  famílias  sobre os  recursos  pedagógicos  e  de acessibilidade  utilizados pelo
aluno; estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização
dos  serviços,  dos  recursos  pedagógicos  e  de  acessibilidade  e  das  estratégias  que  promovem  a
participação dos alunos nas atividades escolares; promover atividades e espaços de participação da
família e a interface com os serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros; produzir
matérias didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as necessidades educacionais específicas
dos  alunos  e  os  desafios  que  estes  vivenciam  no  ensino  comum,  a  partir  dos  objetivos  e  das
atividades propostas no currículo; Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva (TA), tais como:
as tecnologias da informação e comunicação, a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), a
informática acessível, o uso do soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos,
os códigos e linguagens; as atividades de orientação e mobilidade entre outros, de forma a ampliar
habilidades  funcionais  dos  alunos,  promovendo  autonomia,  atividade  e  participação;  Ensino  da
Língua Brasileira de Sinais - Libras para alunos com surdez; ensino da Língua Portuguesa escrita
para alunos com surdez; ensino do sistema Braille; orientar atividades de enriquecimento curricular
para as altas habilidades/superdotação; promoção de atividades para o desenvolvimento das funções
mentais  superiores;  participar  de  atividades  extraclasse;  realizar  trabalho  integrado  com o apoio
pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;  ministrar  os  dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos;  colaborar  com as  atividades  e
articulação  da  escola  com  as  famílias  e  a  comunidade;  participar  de  cursos  de  formação  e
treinamentos;  participar  da  elaboração  e  execução do plano político-pedagógico;  integrar  órgãos
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complementares da escola; desenvolver e executar atividades próprias do AEE, de acordo com as
necessidades educacionais; executar tarefas afins com a educação.

Condições de Trabalho:
a) Carga horária semanal de 20 (vinte) horas;
b) Recrutamento por seleção pública simplificada.

Requisitos para preenchimento do cargo:
a) Idade mínima de 18 anos.
b) Instrução:  Curso  superior  de  licenciatura  plena,  específico  para  séries  iniciais  do

ensino fundamental;  com Especialização  em Educação  Inclusiva,  e/ou  Atendimento  Educacional
Especializado, e/ou Educação Especial e /ou Psicopedagogia.
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ANEXO II AO EDITAL Nº 001/2020

Classificação dos candidatos através da pontuação dos títulos apresentados, de acordo com
o Item IV – Critérios para Seleção:

I – Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE

ESPECIFICAÇÃO Pontuação
unitária

Pontuação
Máxima

Pós-graduação  Lato  Sensu,  com  apresentação  do
certificado  ou  diploma  em  Intervenção  ABA  para
Autismo e Deficiência Intelectual.

Concluído: 10
Em andamento: 08

10

Estar cursando ou ter concluído (mestrado, doutorado,
PhD) na área de Educação.

15 15

Cursos de atualização na área da Educação expedidos
nos últimos 03 (três) anos, com o mínimo de 20 horas
por documento (Expedição 17.06.17 a 18.06.20).
Obs.  Somente  serão  aceitos  títulos  com  no  mínimo  20
(vinte) horas por documento.

05 pontos para cada
20 horas de curso 25

Experiência  profissional  de  Professor  na  área  da
Educação – Regência de Classe.
Obs.  Somente  serão  aceitos  comprovantes  emitidos  por
entidade pública ou assinatura de CTPS do candidato.

05 pontos para cada
ano completo 25

Tempo  de  atuação  em  sala  de  recursos  AEE
(pontuação por ano de experiência).

05 pontos para cada
ano completo

25

Total Máximo de Pontos: 100
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ANEXO II AO EDITAL Nº 001/2020

CRONOGRAMA

ETAPA DATAS
Publicação do Edital 17/06/2020
Período de inscrição 18/06 a 24/06/2020
Publicação da Relação das inscrições homologadas: 
www.taquarucudosul.com.br

25/06/2020

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições 26/06/2020
Publicação das inscrições homologadas, após recursos: 
www.taquarucudosul.com.br

29/06/2020

Publicação da Classificação Preliminar: 
www.taquarucudosul.com.br

30/06/2020

Prazo para recurso quanto à classificação Preliminar 01/07/2020
Divulgação e homologação resultado final:
www.taquarucudosul.com.br

02/07/2020
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ANEXO IV AO EDITAL Nº 001/2020

Ficha de inscrição para Seleção Simplificada de Contrato Emergencial Temporário de
servidor (a) para atuar na Área da Educação no cargo de Professor de Atendimento

Educacional Especializado – AEE.

Inscrição Nº ________________  
Cargo/Função: Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE

Nome: Data Nasc.:

C. Identidade: CPF:
Filiação:

Estado Civil:
Endereço residencial:

Telefone:
Comprovante de Escolaridade mínima para inscrição:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO/PONTUAÇÃO
(Item IV do Edital)

1. Comprovantes de Nível de Escolaridade:

2. Comprovantes de experiência:

3. Comprovantes de cursos, seminários e equiparados:

NOTA: Todos os comprovantes de inscrição e para os critérios de seleção deverão ser entregues em envelope 
fechado.

Data: _____ de junho de 2020.

Assinatura do candidato. Ass. responsável pelo recebimento da inscrição.
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