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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 08/2021 – PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

HABILITADOS  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, por meio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas 

atribuições legais e mediante as condições estipuladas neste termo e demais 

normas pertinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a 2ª RETIFICAÇÃO do EDITAL 

Nº 08/2021, de 17 de dezembro de 2021: 

 

1. Retificar o subitem 2.10 do “Item 2 – DA REMUNERAÇÃO E DA 

JORNADA DE TRABALHO”. 

 

ONDE SE LÊ: 2.10 O candidato que assumir no ano de 2022 terá o 

contrato de 6 meses. Podendo ser prorrogado ou não, de acordo com a 

avaliação de desempenho. 

 

LEIA-SE: 2.10 O candidato admitido será contratado, inicialmente, pelo 

período de 06 (seis) meses, podendo ter o contrato prorrogado, se houver 

interesse público. 

 

2. Incluir o subitem 2.11: 

 

2.11 O profissional contratado estará sujeito às disposições do regimento 

interno da unidade de ensino na qual estiver exercendo suas atividades. 

 

3. Retificar o subitem 3.2, 3.2 § 1º e 3.2 § 3º do “Item 3 – DAS INSCRIÇÕES”. 

 

ONDE SE LÊ: 3.2 A inscrição do candidato em regime de designação 

temporária será feita eletronicamente no site: 

https://educação.saodomingosdonorte.sisp.com.br no período 

compreendido entre 20/12/2021 A partir das 8 horas até o dia 27/12/2021 

até as 23:59 horas. 

 

§1º O candidato em regime de designação temporária preencherá 

formulário de inscrição incluindo dados pessoais, número de títulos e 

meses trabalhados conforme regulamentação deste edital especificando 

o cargo pleiteado;  

 

§3º O formulário de inscrição que contiver dados inverídicos implicará no 

indeferimento do candidato, conforme a análise e decisão da comissão; 

 

https://educação.saodomingosdonorte.sisp.com.br/
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LEIA-SE: 3.2 A inscrição do candidato à vaga de professor em regime de 

designação temporária será feita eletronicamente no site: 

https://educacao.saodomingosdonorte.sisp.com.br no período 

compreendido entre as 8 horas do dia 20/12/2021 e as 23hs59min do dia 

30/12/2021. 

 

§1º O candidato deverá preencher o formulário de inscrição incluindo seus 

dados pessoais, número de títulos e meses trabalhados conforme 

regulamentação deste edital especificando o cargo pleiteado;  

 

§3º O formulário de inscrição que contiver dados inverídicos implicará no 

indeferimento da inscrição do candidato, conforme a análise e decisão da 

comissão; 

 

4. Retificar as alíneas “e” e “h” do subitem 3.3 do “Item 3 – DAS 

INSCRIÇÕES. 

 

ONDE SE LÊ: e) possuir a escolaridade e pré-requisitos exigidos para 

cargo/função, conforme descrito nos subitens 5.4 ao 5.8, para candidatos 

habilitados e não habilitados, deste Edital;   

 

h) não terem seus contratos rescindidos ou em andamento através de 

processos administrativos nos anos de 2018 e 2019;   

 

LEIA-SE: e) possuir a escolaridade e pré-requisitos exigidos para 

cargo/função, conforme descrito nos subitens 5.4 ao 5.8, para candidatos 

habilitados, deste Edital;   

 

h) não terem seus contratos rescindidos ou em andamento através de 

processos administrativos nos anos de 2020 e 2021; 

 

5. Excluir a alínea “i” do subitem 3.3 do “Item 3 – DAS INSCRIÇÕES”, de 

modo que o subitem 3.3 passa a conter até a alínea “h”. 

 

6. Retificar o “Item 5 – DAS VAGAS”. 

 

ONDE SE LÊ: 5.1 As vagas destinadas a este processo seletivo serão 

divulgadas e/ou apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação no 

momento da escolha da vaga. 

 

https://educacao.saodomingosdonorte.sisp.com.br/
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5.2 Esgotada a lista de classificação, os candidatos indeferidos serão 

reclassificados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 

Educação.  

 

5.3 O candidato poderá realizar até 02 (duas) inscrições, podendo optar 

por 1 (uma) modalidade/ cargo e 1 (um) componente curricular no 

cômputo geral deste Edital. 

 

5.4 Considera-se Professor Habilitado, aquele com Formação Superior 

Licenciado especificamente para a área pleiteada.  

 

§1º O professor que se inscrever para o Ensino Fundamental Anos Finais 

(6º ao 9º) deverá ter habilitação na área para a qual se inscreveu;  

 

§2º O candidato com formação superior em qualquer área educacional 

que pleitear vaga para Ensino Religioso, deverá apresentar certificado de 

pós-graduação em Ensino Religioso com duração mínima de 360h.  

 

5.5 O Candidato que se inscrever em Educação Especial deverá 

apresentar certificado de no mínimo 80 horas (oitenta) na área pleiteada 

de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação. 

 

LEIA-SE: 5.1 As vagas destinadas a este processo seletivo serão 

divulgadas e/ou apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação no 

momento da escolha da vaga. 

 

5.2 O candidato poderá realizar até 02 (duas) inscrições, sendo uma para 

cada cargo e componente curricular. 

 

5.3 Considera-se Professor Habilitado, aquele com Formação Superior 

Licenciado especificamente para a área pleiteada.  

 

§1º O professor que se inscrever para o Ensino Fundamental Anos Finais 

(6º ao 9º) deverá ter habilitação na área para a qual se inscreveu;  

 

§2º O candidato com formação superior em qualquer área educacional 

que pleitear vaga para Ensino Religioso, deverá apresentar certificado de 

pós-graduação em Ensino Religioso com duração mínima de 360h.  

 

5.4 O Candidato que se inscrever em Educação Especial deverá 

apresentar certificado de no mínimo 80 horas (oitenta) na área pleiteada 

de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação.   

 

7. Retificar o subitem 6.17 do “Item 6 – DA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS”. 
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ONDE SE LÊ:  

TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  PONTUAÇÃO  

a) Doutorado na área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função, 

comprovando através de diploma devidamente registrado 

e/ou validado pelo Ministério da Educação (MEC), com 

especificação das portarias publicadas no Diário Oficial 

da União, onde reconhece a instituição de ensino no 

curso presencial e na modalidade EAD; ou 

certificado/declaração de conclusão de curso expedido 

pela unidade de ensino, ambos devendo estar 

acompanhado do histórico escolar. 

  

5 pontos 

 

b) Mestrado na área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função, 

comprovando através de diploma devidamente registrado 

e/ou validado pelo Ministério da Educação (MEC), ou 

certificado/declaração de conclusão de curso expedido 

pela unidade de ensino, ambos devendo estar 

acompanhado do histórico escolar. 

3 pontos 

c) Pós-graduação “Latu Sensu” com duração mínima de 

360 horas na área da educação. Considerar-se-á apenas 

1 (um) título. 

2 pontos 

d) Cursos de capacitação na área da educação com 

carga horária de 60 a 179 hrs, concluídos nos últimos 03 

(três) anos, a saber. Considerar-se-á a apresentação de 

02 (três) títulos.  

1 ponto por 

título 

apresentado 

e) Cursos de capacitação na área da educação com 

carga horária acima de 180 hrs, concluídos nos últimos 

03 (três) anos, a saber. Considerar-se-á a apresentação 

de 02 (três) títulos.  

1 ponto por 

título 

apresentado 

f) Tempo de atuação na função de Regente de Classe a 

contar 30 meses nos últimos 5 anos.  

1 ponto por 

mês 

trabalhado 

 

 LEIA-SE:  

TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  PONTUAÇÃO  

a) Doutorado na área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função, 

comprovando através de diploma devidamente registrado e/ou 

validado pelo Ministério da Educação (MEC), com especificação 

das portarias publicadas no Diário Oficial da União, onde 

5 pontos 
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reconhece a instituição de ensino no curso presencial e na 

modalidade EAD; ou certificado/declaração de conclusão de 

curso expedido pela unidade de ensino, ambos devendo estar 

acompanhado do histórico escolar. 

  

b) Mestrado na área de conhecimento correlata/afim ao 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função, 

comprovando através de diploma devidamente registrado e/ou 

validado pelo Ministério da Educação (MEC), ou 

certificado/declaração de conclusão de curso expedido pela 

unidade de ensino, ambos devendo estar acompanhado do 

histórico escolar. 

3 pontos 

c) Pós-graduação “Latu Sensu” com duração mínima de 360 

horas na área da educação. Considerar-se-á apenas 1 (um) título. 

2 pontos 

d) Cursos de capacitação na área da educação com carga horária 

de 60 a 179 hrs, concluídos nos últimos 03 (três) anos, a saber. 

Considerar-se-á a apresentação de 02 (dois) títulos.  

1 ponto por título 

apresentado 

e) Cursos de capacitação na área da educação com carga horária 

acima de 180 hrs, concluídos nos últimos 03 (três) anos, a saber. 

Considerar-se-á a apresentação de 02 (dois) títulos.  

1 ponto por título 

apresentado 

f) Tempo de atuação na função de Regente de Classe a contar 30 

meses nos últimos 5 anos, no campo de atuação (componente 

curricular pleiteado), de acordo com o Anexo III.  

1 ponto por mês 

trabalhado 

 

8. Retificar o subitem 6.19 do “Item 6 – DA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS”. 

 

ONDE SE LÊ: 6.19 A pontuação referente ao tempo de atuação como 

REGENTE DE CLASSE será concernente à declaração emitida por Órgão 

público e/ou empresa privada conforme item 10.  

 

LEIA-SE: 6.19 A pontuação referente ao tempo de atuação como 

REGENTE DE CLASSE será concernente à declaração emitida por Órgão 

público e/ou empresa privada conforme item 09. 

 

9. Retificar o subitem 7.1 do “Item 7 – DOS CURSOS”. 

 

ONDE SE LÊ: 7.1 Formações na área da educação com no mínimo 60 

(sessenta) horas, concluídas nos últimos 5 anos.   
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LEIA-SE: 7.1 Formações na área da educação com no mínimo 60 

(sessenta) horas, concluídas nos últimos 3 (três) anos. 

 

10. Excluir o subitem 7.7, de modo que o “Item 7 – DOS CURSOS”, passa a 

conter somente até o subitem 7.6. 

 

11. Retificar a alínea “a” do “Item 9 - PARA FINS DE CONTAGEM DA 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, A COMPROVAÇÃO DAR-SE-Á 

ATRAVÉS DE:”. 

 

ONDE SE LÊ: a) Órgão público: Documento expedido pelo Poder Público 

Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da 

atividade em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e 

assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da 

Secretaria de Administração, comprovando a atuação na função 

pleiteada. 

 

LEIA-SE: a) Órgão público: Documento expedido pelo Poder Público 

Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da 

atividade em papel timbrado, com carimbo da Unidade de Ensino, datado 

e assinado pelo Diretor Escolar ou pela Secretária de Educação, 

comprovando a atuação no campo de atuação (componente curricular 

pleiteado), juntamente com o documento expedido pelo Departamento de 

Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração. 

 

12. Excluir o subitem 16.10.1 do “Item 16 - DAS ETAPAS DO PROCESSO 

SELETIVO”. 

 

13. Retificar o subitem 16.11 do “Item 16 - DAS ETAPAS DO PROCESSO 

SELETIVO”. 

 

ONDE SE LÊ:  

 

ETAPAS  

  

PERÍODO  

Publicação do Edital  
17/12/2021 
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Inscrição  

20/12 /2021 a partir das 8 

horas à 27/12/2021 até às 

23:59 horas 

                                Divulgação do Resultado   29/12/2021 

Recurso  

  

29/12 à 30/12/2021 

Divulgação do resultado após recurso 05/01/2022 

Publicação do Edital de convocação no site 

da Prefeitura Municipal de São Domingos do 

Norte, de acordo com a necessidade da 

Rede Municipal de Ensino. 

07/01/2022 

Validação  da  Inscrição  e Escolha 

de vaga na SEMEC – Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura somente para os 

candidatos que forem convocados e 

conferência de documentos. 

11/01/2022 

 

 

LEIA-SE:  

 

ETAPAS  

  

PERÍODO  

Publicação do Edital  
17/12/2021 

 

Inscrição  

20/12 /2021 a partir das 8 

horas até às 23h59min do 

dia 30/12/2021 

Divulgação do Resultado   03/01/2022 

Recurso  

  

04/01 à 05/01/2022 

Divulgação do resultado após recurso 07/01/2022 

Publicação do Edital de convocação no site 

da Prefeitura Municipal de São Domingos do 

Norte, de acordo com a necessidade da 

Rede Municipal de Ensino. 

11/01/2022 

Validação  da  Inscrição  e Escolha 

de vaga na SEMEC – Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura somente para os 

candidatos que forem convocados e 

conferência de documentos. 

14/01/2022 
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14. Retificar o Anexo I - CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS 

REGENTE DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO 

FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

ONDE SE LÊ:  

TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  PONTUAÇÃO  

a) Doutorado na área de conhecimento correlata/afim ao desempenho 

das atribuições inerentes ao cargo/função, comprovando através de 

diploma devidamente registrado e/ou validado pelo Ministério da 

Educação (MEC), com especificação das portarias publicadas no 

Diário Oficial da União, onde reconhece a instituição de ensino no 

curso presencial e na modalidade EAD; ou certificado/declaração de 

conclusão de curso expedido pela unidade de ensino, ambos devendo 

estar acompanhado do histórico escolar. 

  

5 pontos  

  

b) Mestrado na área de conhecimento correlata/afim ao desempenho 

das atribuições inerentes ao cargo/função, comprovando através de 

diploma devidamente registrado e/ou validado pelo Ministério da 

Educação (MEC), ou certificado/declaração de conclusão de curso 

expedido pela unidade de ensino, ambos devendo estar 

acompanhado do histórico escolar. 

3 pontos 

c) Pós-graduação “Latu Sensu” com duração mínima de 360 horas na 

área da educação. Considerar-se-á apenas 1 (um) título. 

1 ponto 

d) Cursos de capacitação na área da educação com carga horária de 

60 a 179 hrs, concluídos nos últimos 03 (três) anos, a saber. 

Considerar-se-á a apresentação de 02 (três) títulos.  

1 ponto por 

título 

apresentado  

e) Cursos de capacitação na área da educação com carga horária 

acima de 180 hrs, concluídos nos últimos 03 (três) anos, a saber. 

Considerar-se-á a apresentação de 02 (três) títulos.  

1 ponto por 

título 

apresentado  

f) Tempo de atuação na função de Regente de Classe a contar 30 

meses nos últimos 5 anos.  

1 ponto por mês 

trabalhado  

 

LEIA-SE:  

TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  PONTUAÇÃO  

a) Doutorado na área de conhecimento correlata/afim ao desempenho 

das atribuições inerentes ao cargo/função, comprovando através de 

diploma devidamente registrado e/ou validado pelo Ministério da 

Educação (MEC), com especificação das portarias publicadas no 

5 pontos  
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Diário Oficial da União, onde reconhece a instituição de ensino no 

curso presencial e na modalidade EAD; ou certificado/declaração de 

conclusão de curso expedido pela unidade de ensino, ambos devendo 

estar acompanhado do histórico escolar. 

  

b) Mestrado na área de conhecimento correlata/afim ao desempenho 

das atribuições inerentes ao cargo/função, comprovando através de 

diploma devidamente registrado e/ou validado pelo Ministério da 

Educação (MEC), ou certificado/declaração de conclusão de curso 

expedido pela unidade de ensino, ambos devendo estar 

acompanhado do histórico escolar. 

3 pontos 

c) Pós-graduação “Latu Sensu” com duração mínima de 360 horas na 

área da educação. Considerar-se-á apenas 1 (um) título. 

2 pontos 

d) Cursos de capacitação na área da educação com carga horária de 

60 a 179 hrs, concluídos nos últimos 03 (três) anos, a saber. 

Considerar-se-á a apresentação de 02 (dois) títulos.  

2 pontos por 

título 

apresentado  

e) Cursos de capacitação na área da educação com carga horária 

acima de 180 hrs, concluídos nos últimos 03 (três) anos, a saber. 

Considerar-se-á a apresentação de 02 (dois) títulos.  

2 pontos por 

título 

apresentado  

f) Tempo de atuação na função de Regente de Classe a contar 30 

meses nos últimos 5 anos.  

1 ponto por mês 

trabalhado  

 

15. Retificar o quadro de Professor MaPa contido no Anexo III. 

 

ONDE SE LÊ: 

Professor MaPA  

Campo de atuação: 1º ao 5º das escolas de ensino regular, escola de tempo integral e 

escolas multisseriadas. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

(DISCIPLINA) 

 

PRÉ-REQUISITO 

 

BASE NACIONAL 

COMUM -  MAPA 

Licenciatura em Pedagogia (Habilitação Magistério das 
séries iniciais) 
OU 

Licenciatura em Pedagogia amparada pela Resolução 

CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 
OU 

Licenciatura Curso Normal Superior 
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LEIA-SE:  

Professor MaPA  

Campo de atuação: Creche, educação infantil, 1º ao 5º das escolas de ensino 
regular, escola de tempo integral e escolas multisseriadas. 

COMPONENT

E 
CURRICULAR 

(DISCIPLINA) 

 

PRÉ-REQUISITO 

 
BASE NACIONAL 

COMUM -  MAPA 

Licenciatura em Pedagogia (Habilitação Magistério das 
séries iniciais) 
OU 

Licenciatura em Pedagogia amparada pela Resolução 

CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 
OU 
Licenciatura Curso Normal Superior 

 

 

Os demais itens, subitens e anexos do edital permanecem inalterados. 

 

São Domingos do Norte/ES, 27 de dezembro de 2021. 
 

 
ANNA URSULLA OLMO DE ANDRADE 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

Portaria nº 7973/2021 


