PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
ESTADO DO MATO GROSSO
www.altafloresta.mt.gov.br
Edital de Retificação do Processo Seletivo nº 01/2019, de 21 de Janeiro de 2019.
PROCESSO SELETIVO ALTA FLORESTA - EDUCAÇÃO 2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Alta Floresta, no uso de suas atribuições, conferidas
pelo Artigo 37 inciso IX da Constituição Federal, Artigo 9º inciso IX da Lei Orgânica Municipal, torna público a
retificação do Edital do Processo Seletivo nº 284/2018, destinado à contratação de profissionais da área da Educação
Pública Municipal para atendimento no Sistema Municipal de Ensino, em caráter excepcional e por tempo
determinado, na forma da legislação pertinente, mediante o disposto neste Edital.
ONDE SE LÊ:
5.2. Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico www.funrio.org.br, solicitada no período
entre as 08 horas do dia 11 de dezembro de 2018 e 23 horas e 59 minutos do dia 25 de dezembro de 2018,
observado o horário de Alta Floresta/MT.
LEIA-SE:
5.2. Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico www.funrio.org.br, solicitada no período
entre as 08 horas do dia 23 de janeiro de 2019 e 23 horas e 59 minutos do dia 06 de fevereiro de 2019,
observado o horário de Alta Floresta/MT.
ONDE SE LÊ:
5.4.2. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 26 de dezembro de 2018 (Último dia para
pagamento da Taxa de Inscrição).
LEIA-SE:
5.4.2. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 07 defevereiro de 2018 (Último dia para
pagamento da Taxa de Inscrição).
ONDE SE LÊ:
6.1.1. Os candidatos poderão solicitar isenção de taxa, no endereço eletrônico www.funrio.org.br, solicitada no
período entre 08 horas do dia 11 de dezembro de 2018 e 23 horas e 59 minutos do dia 13 de dezembro de 2018,
observado o horário de Alta Floresta/MT.
LEIA-SE:
6.1.1. Os candidatos poderão solicitar isenção de taxa, no endereço eletrônico www.funrio.org.br, solicitada no
período entre 08 horas do dia 23 de janeiro de 2019 e 23 horas e 59 minutos do dia 25 de janeiro de 2019,
observado o horário de Alta Floresta/MT.
ONDE SE LÊ:
6.3. Da Isenção de Taxa - Nesta condição basta ao candidato ao se inscrever preencher o formulário de Inscrição e
marcar que requer o direito a Isenção que estará disponível no endereço eletrônico www.funrio.org.br entre os dias
11 de dezembro a 13 de dezembro de 2018, condição de hipossuficiente econômico: Nesta condição basta ao
candidato ao se inscrever deverá preencher o formulário de Inscrição e marcar que requer o direito a Isenção
mediante o preenchimento do Número de Identificação Social (NIS).
LEIA-SE:
6.3. Da Isenção de Taxa - Nesta condição basta ao candidato ao se inscrever preencher o formulário de Inscrição e
marcar que requer o direito a Isenção que estará disponível no endereço eletrônico www.funrio.org.br entre os dias
23 de janeiro a 25 de janeiro de 2019, condição de hipossuficiente econômico: Nesta condição basta ao
candidato ao se inscrever deverá preencher o formulário de Inscrição e marcar que requer o direito a Isenção
mediante o preenchimento do Número de Identificação Social (NIS).
ONDE SE LÊ:
6.3.3. No dia 17 de dezembro de 2018, a FUNRIO publicará, na página do Processo Seletivo, a relação preliminar
dos candidatos que solicitaram o Pedido de Isenção com a situação e a condição.
LEIA-SE:
6.3.3. No dia 29 de janeiro de 2019, a FUNRIO publicará, na página do Processo Seletivo, a relação preliminar dos
candidatos que solicitaram o Pedido de Isenção com a situação e a condição.
ONDE SE LÊ:
7.2. O candidato que necessitar de Atendimento Especial para a realização quaisquer das etapas do Processo
Seletivo deverá indicar, na solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários e, ainda, entregar, até o dia 26
Não é possív el exibir esta imagem no
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de dezembro de 2018 (Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição). Após a data limite a solicitação será
indeferida.
LEIA-SE:
7.2. O candidato que necessitar de Atendimento Especial para a realização quaisquer das etapas do Processo
Seletivo deverá indicar, na solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários e, ainda, entregar, até o dia 07
de fevereiro de 2019 (Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição). Após a data limite a solicitação será
indeferida.
ONDE SE LÊ:
7.2.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar
atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar declaração que justifique a solicitação até o dia 26 de
dezembro de 2018 (Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição), e deverá levar um(a) acompanhante maior
de idade, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança durante a
prova. Não haverá compensação do tempo gasto para a amamentação ao tempo de prova da candidata. A candidata
que não levar acompanhante não poderá realizar as provas.
LEIA-SE:
7.2.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar
atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar declaração que justifique a solicitação até o dia 07 de fevereiro
de 2019 (Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição), e deverá levar um(a) acompanhante maior de idade,
que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança durante a prova.
Não haverá compensação do tempo gasto para a amamentação ao tempo de prova da candidata. A candidata que
não levar acompanhante não poderá realizar as provas.
ONDE SE LÊ:
8.1.2. Para obter esta informação o candidato, deverá acessar a página www.funrio.org.br, e obrigatoriamente
imprimir o seu CCI, onde constarão informações referentes ao seu número de inscrição, cargo/função, data, horário
da prova, local de prova, endereço completo do local de prova, sala de prova, tempo de duração, dentre outras
informações, a partir do dia 09 de janeiro de 2019, acessando na área do candidato o “Cartão de Convocação para
a Etapa - CCI”.
LEIA-SE:
8.1.2. Para obter esta informação o candidato, deverá acessar a página www.funrio.org.br, e obrigatoriamente
imprimir o seu CCI, onde constarão informações referentes ao seu número de inscrição, cargo/função, data, horário
da prova, local de prova, endereço completo do local de prova, sala de prova, tempo de duração, dentre outras
informações, a partir do dia 13 de fevereiro de 2019, acessando na área do candidato o “Cartão de Convocação
para a Etapa - CCI”.
ONDE SE LÊ:
8.3. Caso haja inexatidão em relação à sua eventual condição de pessoa com deficiência (PcD) que tenha optado por
concorrer às vagas reservadas ou solicitado condição de Atendimento Especial para realização das provas, o
candidato deverá entrar em contato com a FUNRIO, pelo telefone (21) 2567-9994, das 09 às 17 horas, horário de
Alta Floresta/MT, nos dias 07 e 08 de janeiro de 2019, conforme orientações constantes no endereço eletrônico
www.funrio.org.br.
LEIA-SE:
8.3. Caso haja inexatidão em relação à sua eventual condição de pessoa com deficiência (PcD) que tenha optado por
concorrer às vagas reservadas ou solicitado condição de Atendimento Especial para realização das provas, o
candidato deverá entrar em contato com a FUNRIO, pelo telefone (21) 2567-9994, das 09 às 17 horas, horário de
Alta Floresta/MT, nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2019, conforme orientações constantes no endereço eletrônico
www.funrio.org.br.
ONDE SE LÊ:
10.1.1. As Provas Objetivas serão realizadas no dia 20 de janeiro de 2019. As provas objetivas terão duração de 3
(três) horas e 30 (trinta) minutos, iniciando no turno da manhã às 08 horas e no turno da tarde às 14 horas,
horário de Alta Floresta, devendo o candidato chegar com 1 (uma) hora de antecedência.
LEIA-SE:
10.1.1. As Provas Objetivas serão realizadas no dia 17 de fevereiro de 2019. As provas objetivas terão duração de 3
(três) horas e 30 (trinta) minutos, iniciando no turno da manhã às 08 horas e no turno da tarde às 14 horas,
horário de Alta Floresta, devendo o candidato chegar com 1 (uma) hora de antecedência.
Não é possív el exibir esta imagem no
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ONDE SE LÊ:
10.1.10. A FUNRIO divulgará a imagem do Cartão de Respostas dos candidatos que realizaram as provas objetivas,
exceto dos candidatos eliminados na forma do subitem 11.1.15 deste edital ou dos faltosos, no dia 23 de janeiro de
2019, com seus assinalamentos que poderá ser impresso, sendo, entretanto acessado somente pelo candidato
mediante acesso na sua inscrição após logar.
LEIA-SE:
10.1.10. A FUNRIO divulgará a imagem do Cartão de Respostas dos candidatos que realizaram as provas objetivas,
exceto dos candidatos eliminados na forma do subitem 11.1.15 deste edital ou dos faltosos, no dia 20 de fevereiro
de 2019, com seus assinalamentos que poderá ser impresso, sendo, entretanto acessado somente pelo candidato
mediante acesso na sua inscrição após logar.
ONDE SE LÊ:
10.2.3. Os títulos deverão ser descritos no Formulário da Avaliação de Títulos que após o preenchimento, o candidato
deverá imprimir o formulário e juntar aos documentos que deverão ser entregues no dia da prova objetiva (dia 20 de
janeiro de 2019) em espaço definido dentro do local de prova. Esta entrega deverá ocorrer após o termino de
sua prova, devendo entregar antes de sair do local de prova.
LEIA-SE:
10.2.3. Os títulos deverão ser descritos no Formulário da Avaliação de Títulos que após o preenchimento, o candidato
deverá imprimir o formulário e juntar aos documentos que deverão ser entregues no dia da prova objetiva (dia 17 de
fevereiro de 2019) em espaço definido dentro do local de prova. Esta entrega deverá ocorrer após o termino de
sua prova, devendo entregar antes de sair do local de prova.
ONDE SE LÊ:
10.2.5. Somente serão aceitos os títulos que forem entregues no dia da realização das provas prevista para dia 20 de
janeiro de 2019, não sendo admitida a entrega posterior ao dia e horário da prova, sob qualquer que seja os
motivos apresentados.
LEIA-SE:
10.2.5. Somente serão aceitos os títulos que forem entregues no dia da realização das provas prevista para dia 17 de
fevereiro de 2019, não sendo admitida a entrega posterior ao dia e horário da prova, sob qualquer que seja os
motivos apresentados.
EXCLUIR:
10.2.19. Para comprovação de participação no curso de formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa
– PNAIC o candidato deverá apresentar o Certificado ou Declaração de conclusão da formação do Pacto Nacional de
Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de preferência do ano mais recente que tenha participado. O candidato
poderá apresentar apenas um único documento.
EXCLUIR:
10.2.20. Para comprovação de participação em Cursos de Formação Continuada presenciais, realizados na área de
educação que contemplem conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, referente aos últimos 03
(três) anos, registrado pela instituição promotora, contendo carga horária e conteúdo ministrado, sendo contado 1,0
(um) ponto para cada curso, com limite máximo de 3,0 (três) cursos.
ONDE SE LÊ:
10.2.21. Todos os documentos deverão ser oriundos de instituições reconhecidas pelo MEC ou devem ser
registrados pelo MEC, conforme o caso.
LEIA-SE:
10.2.21.Todos oscertificados e diplomas devemser de cursosregistrados e autorizadospelo MEC,
devendoserofertadoporinstituições reconhecidas pelo MEC ou devem ser registrados pelo MEC, conforme o caso.
ONDE SE LÊ:
11.1.1. As Provas Objetivas serão realizadas no dia 20 de janeiro de 2019, horário de Alta Floresta/MT, devendo o
candidato chegar com 1 (uma) hora de antecedência.
LEIA-SE:
11.1.1. As Provas Objetivas serão realizadas no dia 17 de fevereiro de 2019, horário de Alta Floresta/MT, devendo
o candidato chegar com 1 (uma) hora de antecedência.
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ONDE SE LÊ:
11.1.14. f) será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no Cartão de
Respostas, a imagem do seu cartão resposta será disponibilizada no endereço eletrônico www.funrio.org.br, no
terceiro dia útil (dia 23 de janeiro de 2019) após a realização da prova;
LEIA-SE:
11.1.14. f) será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no Cartão de
Respostas, a imagem do seu cartão resposta será disponibilizada no endereço eletrônico www.funrio.org.br, no
terceiro dia útil (dia 20 de fevereiro de 2019) após a realização da prova;
ONDE SE LÊ: ANEXO I – Tabela de Cargos/Função, Nível de Escolaridade, Requisitos e Vagas

Cargo/Função

Nível Requisitos

Apoio Administrativo Educacional - Limpeza

NFC

Apoio Administrativo Educacional – Motorista
Escolar

NFC

Apoio Administrativo Educacional – Nutrição
Escolar

NFC

Apoio Administrativo Educacional - Vigia

NFC

Técnico de Desenvolvimento da Educação Infantil
(TDEI) – Auxiliar de Alunos com Deficiência

NM

Técnico Administrativo Educacional (TAE)

NM

Certificado de conclusão de Ensino Fundamental
completo e/ou Histórico Escolar. Cursos específicos na
área de limpeza e higienização, execução de pequenos
reparos elétricos, hidráulicos, sanitários, alvenaria e
jardinagem (Serviços Gerais).
Certificado de conclusão de Ensino Fundamental
completo e/ou Histórico Escolar. Carteira Nacional de
Habilitação Categoria “D” ou “E”; Certificado na área
específica (legislação de trânsito, direção defensiva, de
primeiros socorros e Segurança no Trânsito). Certificado
de Curso de Condutor de Veículos de Transporte
Escolar (obrigatório).
Certificado de conclusão de Ensino Fundamental
completo e/ou Histórico Escolar. Cursos específicos na
área de limpeza, higienização, organização e controle
dos insumos utilizados na alimentação e preparação de
alimentos (Merendeira).
Certificado de conclusão de Ensino Fundamental
completo e/ou Histórico Escolar. Certificado, na área
específica (vigilância e segurança).
Certificado de conclusão de Ensino Médio completo e/ou
Histórico Escolar. Certificado específico de curso
Presencial de Cuidador Infantil e/ou Desenvolvimento
Infantil.
Certificado de conclusão de Ensino Médio completo e/ou
Histórico Escolar.

Zona Urbana
AC
PcD

VAGAS
Zona Rural
TOTAL
AC PcD

01

-

01

-

02

01

-

01

-

02

01

-

01

-

02

01

-

01

-

02

01

-

-

-

01

01

-

-

-

01

Obs.: Todos os diplomas ou certificados devem estar registrados em Instituições reconhecidas pelo MEC dentro das
normas legais vigentes.

LEIA-SE: ANEXO I – Tabela de Cargos/Função, Nível de Escolaridade, Requisitos e Vagas

Cargo/Função

Nível

Apoio Administrativo Educacional - Limpeza

NFC

Apoio Administrativo Educacional – Motorista
Escolar

NFC

Apoio Administrativo Educacional – Nutrição
Escolar

NFC

Apoio Administrativo Educacional - Vigia

NFC

Não é possív el exibir esta imagem no
momento.

Requisitos
Certificado de conclusão de Ensino Fundamental completo
e/ou Histórico Escolar, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC.
Certificado de conclusão de Ensino Fundamental completo
e/ou Histórico Escolar, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC. Carteira Nacional de Habilitação
Categoria “D” ou “E”.
Certificado de conclusão de Ensino Fundamental completo
e/ou Histórico Escolar, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC.
Certificado de conclusão de Ensino Fundamental completo
e/ou Histórico Escolar, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC.
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Técnico de Desenvolvimento da Educação
Infantil (TDEI) – Auxiliar de Alunos com
Deficiência

NM

Técnico Administrativo Educacional (TAE)

NM

Certificado de conclusão de Ensino Médio completo e/ou
Histórico Escolar, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC.
Certificado de conclusão de Ensino Médio completo e/ou
Histórico Escolar, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC.

01

-

-

-

01

01

-

-

-

01

Obs.: Todos os diplomas ou certificados devem ser emitidos e estar registrados por Instituições reconhecidas pelo MEC
dentro das normas legais vigentes.

ONDE SE LÊ: ANEXO III – Quadros de Etapas

Cargos/Funções

Tipo de Etapa

Caráter

Nível
Fundamental
Completo

Prova Objetiva

Eliminatório e
Classificatório

Nível Médio

Prova Objetiva

Eliminatório e
Classificatório

Nível Superior:
Professor (todas
as habilitações)

Prova Objetiva

Eliminatório e
Classificatório

Avaliação de Títulos

Classificatório

Disciplina
Português
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos
Português
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos
Português
Fundamentos da Educação
Legislação
Conhecimentos Específicos

Total de
Questões

Pontos
por
Questão

Total
de
Pontos

10
10
15
15
15
20
10
10
10
20

02
02
04
02
02
02
02
02
02
02

20
20
60
30
30
40
20
20
20
40

Mínimo de Pontos
Exigido
Na
No total
Disciplina¹ da Prova²
08
08
40
24
12
12
40
16
08
08
40
08
16

Anexo VI

30

Obs.:
¹ Pontuação mínima por disciplina – primeira linha de corte de 40% (quarenta por cento) dos pontos por disciplina;
² Pontuação mínima por total de pontos da prova – segunda linha de corte de 40% (quarenta por cento) dos pontos do total de pontos
da prova.
LEIA-SE: ANEXO III – Quadros de Etapas

Cargos/Funções

Tipo de Etapa

Caráter

Nível
Fundamental
Completo

Prova Objetiva

Eliminatório e
Classificatório

Nível Médio

Prova Objetiva

Eliminatório e
Classificatório

Prova Objetiva

Eliminatório e
Classificatório

Avaliação de Títulos

Classificatório

Nível Superior:
Professor
(todas as
habilitações)

Disciplina
Português
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos
Português
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos
Português
Fundamentos da Educação
Legislação
Conhecimentos Específicos

Total de
Questões

Pontos
por
Questão

Total
de
Pontos

10
10
15
15
15
20
10
10
10
20

02
02
04
02
02
02
02
02
02
02

20
20
60
30
30
40
20
20
20
40

Mínimo de Pontos
Exigido
Na
No total
Disciplina¹ da Prova²
04
04
30
12
06
06
30
08
04
04
30
04
08

Anexo VI

30

Obs.:
¹ Pontuação mínima por disciplina – primeira linha de corte de 20% (vinte por cento) dos pontos por disciplina;
² Pontuação mínima por total de pontos da prova – segunda linha de corte de 30% (trinta por cento) dos pontos do total de pontos da
prova.

Não é possív el exibir esta imagem no
momento.
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ONDE SE LÊ: ANEXO VI – Avaliação de Títulos
Categoria

Descrição

Titulação

A. Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado Acadêmico, na área ou
na formação específica relacionada ao cargo/função a que concorre ou pretendido. Será
pontuado apenas 1(um) curso.
B. Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado Acadêmico, na área ou
na formação específica relacionada ao cargo/função (com no mínimo 1.800 (mil e
oitocentas) horas). Será pontuado apenas 1(um) curso.
C.1. Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de Especialização, com carga horária
acima de 540 h, na área ou na formação específica relacionada ao cargo/função. Serão
pontuados o máximo de 2 (dois) cursos.
C.2. Certificado ou Declaração de conclusão da formação do Pacto Nacional de
Alfabetização na Idade Certa - PNAIC ofertada a partir de 2013, devendo o candidato
apresentar o mais atual, sendo aceito um único documento.
C.3. Certificado de Cursos de Formação Continuada presenciais, realizados na área de
educação que contemplem conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais,
referente aos últimos 03 (três) anos, registrados pela instituição promotora, contendo carga
horária e conteúdo ministrado. Sendo contado 1,0 (um) ponto por curso, com limite
máximo de 3,0 (três) cursos.
D. Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de Especialização, com carga horária
entre 360 e 540 h, na área ou na formação específica relacionada ao cargo/função. Serão
pontuados o máximo de 3 (três) cursos.
E. Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de Especialização, com carga horária
entre 180 e 359 h, na área ou na formação específica relacionada ao cargo/função. Serão
pontuados o máximo de 3 (três) cursos.

Valor Unitário em
Pontos

Valor Máximo em
Pontos

5,0

5,0

4,0

4,0

3,0

9,0

2,0

6,0

2,0

6,0

Pontuação Máxima na Avaliação de Títulos

30,0

LEIA-SE: ANEXO VI – Avaliação de Títulos
Categoria

Descrição

Titulação

A. Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado Acadêmico, na área ou
na formação específica relacionada ao cargo/função a que concorre ou pretendido. Será
pontuado apenas 1(um) curso.
B. Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado Acadêmico, na área ou
na formação específica relacionada ao cargo/função (com no mínimo 1.800 (mil e
oitocentas) horas). Será pontuado apenas 1(um) curso.
C.1. Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de Especialização, com carga horária
acima de 540 h, na área ou na formação específica relacionada ao cargo/função.
Serãopontuados o máximo de 3 (três) cursos.
D. Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de Especialização, com carga horária
entre 360 e 540 h, na área ou na formação específica relacionada ao cargo/função. Serão
pontuados o máximo de 3 (três) cursos.
E. Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de Especialização, com carga horária
entre 180 e 359 h, na área ou na formação específica relacionada ao cargo/função. Serão
pontuados o máximo de 3 (três) cursos.

Pontuação Máxima na Avaliação de Títulos

Valor Unitário em
Pontos

Valor Máximo em
Pontos

5,0

5,0

4,0

4,0

3,0

9,0

2,0

6,0

2,0

6,0
30,0

ONDE SE LÊ: ANEXO VII – CRONOGRAMA PREVISTO
Eventos
Período de Isenção da Taxa de Inscrição
Resultado Preliminar das Isenções
Recurso contra o Resultado Preliminar das Isenções

Datas
11/12/2018 a 13/12/2018
17/12/2018
18/12/2018 a 19/12/2018

Disponibilização das imagens com as respostas dos Recursos contra o Resultado Preliminar das Isenções

21/12/2018

Homologação dos Pedidos de Isenção

21/12/2018

Período de Inscrição do Processo Seletivo
Não é possív el exibir esta imagem no
momento.
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Data limite para pagamento dos Boletos

26/12/2018

Homologação Final das Inscrições

02/01/2019

Relação Preliminar dos Candidatos que concorrem às vagas de Pessoas com Deficiências (PcD)

02/01/2019

Recurso contra a Relação Preliminar dos Candidatos que concorrem às vagas de Pessoas com Deficiências (PcD)
Disponibilização das imagens com as respostas dos Recursos contra a Relação Preliminar dos Candidatos que concorrem às vagas
de Pessoas com Deficiências (PcD)
Relação Final dos Candidatos que concorrem às vagas de Pessoas com Deficiências (PcD)

03/01 a 04/01/2019
07/01/2019
07/01/2019

Relação de Candidatos com Inscrição Homologada

08/01/2019

Data Limite para Acerto de Dados

08/01/2019

Homologação dos Locais de Prova Objetiva

08/01/2019

Retirar Cartão de Convocação de Etapa de Prova Objetiva (CCI)

09/01/2019

PROVAS OBJETIVAS / RECEBIMENTO DE TÍTULOS

20/01/2019

Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas

21/01/2019

Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas

21/01/2019

Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas

23/01/2019

Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas

24/01 a 25/01/2019

Resultado dos Recursos contra as questões das Provas Objetivas

30/01/2019

Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas

30/01/2019

Relação Final de Notas das Provas Objetivas – todos os cargos

31/01/2019

Classificação Final dos cargos de nível fundamental e médio
Convocação para a Sessão Pública – Cargos de Apoio Administrativo Educacional (Limpeza/Motorista Escolar/Nutrição
Escolar/Vigia)
Convocação para a Sessão Pública – Cargos de Técnico de Desenvolvimento da Educação Infantil (TDEI) – Auxiliar de
Alunos com Deficiência e Técnico Administrativo Educacional (TAE)
Divulgação das notas da Análise de Títulos (Somente para os cargos/funções de professor)

01/02/2019
04/02/2019
05/02/2019
04/02/2019

Interposição de recurso Contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos (Somente para os cargos/funções de professor)

05/02 a 06/02/2019

Resultado dos Recursos Contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos (Somente para os cargos/funções de professor)

08/02/2019

Divulgação das notas finais da Avaliação de Títulos (Somente para os cargos/funções de professor)

08/02/2019

Classificação Final dos cargos de Professores (todas as Habilitações)
Convocação para a Sessão Pública – Cargos de Professores (Professor – Anos Iniciais; Professor – Educação Infantil;
Professor – Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Sala de Recursos Multifuncionais).
Convocação para a Sessão Pública – Cargos de Professores (todas as demais habilitações)

08/02/2019
11/02/2019
12/02/2019

LEIA-SE: ANEXO VII – CRONOGRAMA PREVISTO
Eventos
Período de Isenção da Taxa de Inscrição (novo período – reabertura)
Resultado Preliminar das Isenções
Recurso contra o Resultado Preliminar das Isenções
Disponibilização das imagens com as respostas dos Recursos contra o Resultado Preliminar das Isenções
Homologação dos Pedidos de Isenção
Período de Inscrição do Processo Seletivo(novo período – reabertura)

DatasProváveis
23/01/2019 a 25/01/2019
29/01/2019
30/01/2019 a 31/01/2019
02/02/2019
02/02/2019
23/01/2019 a 06/02/2019

Data limite para pagamento dos Boletos

07/02/2019

Relação dos Candidatos que concorrem às vagas de Pessoas com Deficiências (PcD)

12/02/2019

Relação de Candidatos com Inscrição Homologada

12/02/2019

Data Limite para Acerto de Dados

11/02/2019

Homologação dos Locais de Prova Objetiva

11/02/2019

Retirar Cartão de Convocação de Etapa de Prova Objetiva (CCI)

13/02/2019

PROVAS OBJETIVAS / RECEBIMENTO DE TÍTULOS

17/02/2019

Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas

18/02/2019

Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas

18/02/2019
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Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas

20/02/2019

Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas

21/02 a 22/02/2019

Resultado dos Recursos contra as questões das Provas Objetivas

01/03/2019

Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas

01/03/2019

Relação Final de Notas das Provas Objetivas – todos os cargos

01/03/2019

Classificação Final dos cargos de nível fundamental e médio
Convocação para a Sessão Pública – Cargos de Apoio Administrativo Educacional (Limpeza/Motorista Escolar/Nutrição
Escolar/Vigia)
Convocação para a Sessão Pública – Cargos de Técnico de Desenvolvimento da Educação Infantil (TDEI) – Auxiliar de
Alunos com Deficiência e Técnico Administrativo Educacional (TAE)
Divulgação das notas da Análise de Títulos (Somente para os cargos/funções de professor)

06/03/2019

Interposição de recurso Contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos (Somente para os cargos/funções de professor)

07/03/2019
08/03/2019
06/03/2019
07/03 a 08/03/2019

Resultado dos Recursos Contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos (Somente para os cargos/funções de professor)

11/03/2019

Divulgação das notas finais da Avaliação de Títulos (Somente para os cargos/funções de professor)

11/03/2019

Classificação Final dos cargos de Professores (todas as Habilitações)

11/03/2019

Convocação para a Sessão Pública – Cargos de Professores (Professor – Educação Infantil)
Convocação para a Sessão Pública – Cargos de Professores (Professor – Anos Iniciais; Professor – Atendimento
Educacional Especializado (AEE) APAE, CEEDA e Sala de Recursos Multifuncionais).
Convocação para a Sessão Pública – Cargos de Professores (Professor – Anos Finais)

13/03/2019
14/03/2019
15/03/2019

Alta Floresta, 21 de Janeiro de 2019.
MARIA IUNAR DE FREITAS PORTÃO

Secretária Municipal de Educação
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