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SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO DE AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS (FUNÇÃO AUXILIAR DE VIDA 

ESCOLAR E/OU APOIO PEDAGÓGICO), TÉCNICO ADMINISTRATIVO (FUNÇÃO 

INTÉRPRETE DE LIBRAS), MOTORISTA CATEGORIA D, SERVIÇOS GERAIS PARA 

APOIO AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PROFESSOR SUBSTITUTO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL I, PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, 

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO – AEE/LÍNGUA PORTUGUESA EM LETRA LIBRAS E INSTRUTOR DO 

PROJETO EDUCARTE. 

 

O Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 

CNPJ nº 14.239.578/0001-00, com sede na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, nesta cidade, neste 

ato representado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e a Secretaria Municipal da 

Educação – SMED, no uso das atribuições conferidas pelas Leis nºs 421/87, 1.802/2012 e Decretos 

nºs. 18.228/2017 e 17.422/2017, torna pública a RETIFICAÇÃO DOS ITENS: Anexo II – 

Conteúdo Programático 02, 07 e  8.4; Anexo V – Barema da Prova de Títulos e Experiência e 

Comprovante de Títulos e Experiência para as funções de professor substituto do ensino 

fundamental I e II, do referido edital, conforme a seguir especificado: 

 

Onde se lê:  

02. Técnico Administrativo (função intérprete de LIBRAS) 

Lei Federal nº 9.394/96 – Das Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei Federal nº 11.494/2007 – 

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB; Lei Federal nº 12.319/2010; Código de Ética do Intérprete de 

Libras; Diretrizes Nacionais para a Educação Básica (Pareceres e Resoluções em vigor do CNE/CEB – 

Ministério da Educação, que versam sobre a Educação Básica, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a Educação no Campo, a Educação Especial, a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e as Relações Étnico-Raciais); A história do tradutor e intérprete de língua de sinais no 

Brasil e no mundo; Conceitos da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); Expressão corporal e facial.  

 

Leia-se: 

Textos de circulação nacional: Lei Federal nº 9.394/96 – Das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; Lei Federal nº 11.494/2007 – Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
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Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; Lei Federal nº 

12.319/2010; Código de Ética do Intérprete de Libras; Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência; Lei nº 10.436, de 24 de abril  de 2002, dispõem 

sobre a Língua Brasileira de Sinais; Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005;  Estrutura e 

funcionamento da Libras; componentes fonológicos, morfológicos, sintático, sintático e pragmático; 

Movimento surdo na atualidade. 

 

Onde se lê: 

07. Professor do Ensino Fundamental Atendimento Educacional Especializado – AEE/língua 

Portuguesa em Letra Libras: 

I. LINGUAGEM, INTERLOCUÇÃO E DIALOGISMO. Língua e linguagem: função simbólica 

(representação de mundo) e função comunicativa (interação social, ação linguística); dimensões da 

linguagem (semântica, gramatical e pragmática); discurso e texto; texto e elementos constitutivos do 

contexto de produção; gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas predominantes e marcas 

linguísticas recorrentes, dialogia e intertextualidade. II VARIAÇÃO LINGUÍSTICA, NORMA E 

ENSINO DA LÍNGUA. Modalidades, variedades, registros; concepções de gramática: normativa ou 

prescritiva, descritiva, internalizada; diferenças entre padrões do oral e do escrito; norma culta; 

conexão entre orações e períodos: parataxe, coordenação e subordinação. III. PRÁTICAS DE 

LEITURA E DE PRODUÇÃO DE TEXTO. O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão 

e fatores de coerência; texto e Leitor: procedimentos de Leitura; tipos de atividades de escrita 

(transcrição, reprodução, paráfrase, resumo, decalque, criação). IV. LITERATURA. A dimensão 

estética da linguagem; instâncias de produção e de legitimação da produção literária; pactos de 

Leitura: Leitor e obra; a literatura e sua história: paradigmas estéticos e movimentos literários em 

língua portuguesa; teatro e gênero dramático; romance, novela, conto e gêneros narrativos; poema e 

gêneros líricos; intertextualidade e literatura. A prática pedagógica: gestão democrática; elaboração, 

acompanhamento e desenvolvimento da proposta pedagógica e do plano de trabalho; A 

interdisciplinaridade; Lei Nº 5.692/71. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9.394/96 e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN´S. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, Lei N.º 10.098 de 

23 de março de 1994. 

 

Leia-se: 

I- LINGUAGEM, INTERLOCUÇÃO E DIALOGISMO. Língua e linguagem: função simbólica 

(representação de mundo) e função comunicativa (interação social, ação linguística); dimensões da 

linguagem (semântica gramatical e pragmática); discurso e texto; texto e elementos constitutivos do  
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contexto de produção; gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas predominantes e marcas 

linguísticas recorrentes, dialogia e intertextualidade. 

II – Estrutura e funcionamento da Libras; componentes fonológicos, morfológicos, sintático, sintático 

e pragmático;  

III – Concepções da surdez 

IV – Políticas de Educação de Surdos no Brasil; Português e Libras uma relação de Bilinguismo; 

VI - Diretrizes para a Educação Inclusiva do Estado da Bahia/ julho de 2017 

V- Lei 9.394/96 – Das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

VI - Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

 

Onde se lê:  

8.4 Instrutor de Esportes – Judô 

História do Judô no Brasil e no mundo; Normas, regras e fundamentos do Judô; Técnicas de domínio 

em seus aspectos anatômicos e biomecânicos (katamewaza) no cotovelo (kansetsu waza) e asfixia 

(shimewaza); Condições da luta no solo e os aspectos táticos do uso das técnicas de domínio em pé; 

Princípios Filosóficos do Judô. Glossário do Judô. Aquecimento – preparação individual para o 

treinamento ou competição. Condicionamento físico, técnico e psicológico para o judô. O judô na 

educação básica brasileira. Processo de desenvolvimento cultural da capoeira no Brasil e a importância 

da sua prática na educação. História do Judô no Brasil e no mundo e sua atuação na educação básica 

brasileira; 

 

Leia-se:  

8.4 Instrutor de Esportes – Judô 

História do Judô no Brasil e no mundo; Normas, regras e fundamentos do Judô; Técnicas de domínio 

em seus aspectos anatômicos e biomecânicos (katamewaza) no cotovelo (kansetsu waza) e asfixia 

(shimewaza); Condições da luta no solo e os aspectos táticos do uso das técnicas de domínio em pé; 

Princípios Filosóficos do Judô. Glossário do Judô. Aquecimento – preparação individual para o 

treinamento ou competição. Condicionamento físico, técnico e psicológico para o judô. O judô na 

educação básica brasileira. Processo de desenvolvimento cultural do Judô no Brasil e a importância da 

sua prática na educação. História do Judô no Brasil e no mundo e sua atuação na educação básica 

brasileira; 
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Onde se lê: 

Anexo V – Barema da Prova de Títulos e Experiência e Comprovante de Títulos e 

Experiência  

Para as funções de professor substituto do ensino fundamental I e II. 
 

Títulos Avaliação Pontuação 

máxima Certificado de curso de pós-graduação em nível de 

especialização, com carga horária mínima de 360 h/a 

na área da educação, reconhecido pelo MEC. 

 

5,0 

 

 

5,0 

Mestrado 10,0 10,0 

Pontuação máxima 15,00 

Para a função de Professor do Ensino Fundamental Atendimento Educacional 

Especializado – AEE/língua Portuguesa em Letra Libras 

 
 

Títulos Avaliação Pontuação 

máxima Certificado de curso de pós-graduação 

em nível de especialização, com carga 

horária mínima de 360 h/a na área da 

educação, reconhecido pelo MEC. 

 

 

5,0 (por título) 

 

 

15,0 

Mestrado 15,0 (por título) 15,0 

Pontuação máxima 30,0 

Barema de experiência para as funções de Professor Substituto Fundamental I e 

Professor Substituto Fundamental II 
 

Tempo de experiência Pontuação  
a partir de 1 ano até 2 anos 3,0 pontos 
de 2 anos e 1 mês até 4 anos 6,0 pontos 
de 4 anos e 1 mês até 6 anos 9,0 pontos 
de 6 anos e 1 mês até 8 anos 12,0 pontos 
acima de 8 anos 15,0 pontos 

Pontuação máxima 45,0 
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Barema de experiência para as funções de Instrutor do Projeto Educarte e Agente de 

Serviços Especiais (função de Auxiliar de Vida Escolar e/ou Apoio Pedagógico)  

 

 

Tempo de experiência Pontuação  
a partir de 1 ano até 2 anos 6,0 pontos 
de 2 anos e 1 mês até 4 anos 12,0 pontos 
de 4 anos e 1 mês até 6 anos 18,0 pontos 
de 6 anos e 1 mês até 8 anos 24,0 pontos 
acima de 8 anos 30,0 pontos 

Pontuação máxima 90,0 

Barema de experiência para a função de motorista e auxiliar de serviços gerais de 

apoio ao Programa Novo Mais Educação 
 

Tempo de experiência Pontuação  
a partir de 1 ano até 2 anos 12,0 pontos 
de 2 anos e 1 mês até 4 anos 14,0 pontos 
de 4 anos e 1 mês até 6 anos 16,0 pontos 
de 6 anos e 1 mês até 8 anos 18,0 pontos 
acima de 8 anos 20,0 pontos 

Pontuação máxima 80,0 

Obs. Nomenclaturas das ocupações passíveis de pontuação quanto a experiência, inerentes à 

função de Agente de serviços especiais (função auxiliar de vida escolar) = Cuidador de 

Crianças, Monitor de Educação Infantil, Monitor Escolar, Monitor de Creche, Monitor de 

Leitura, auxiliar de vida escolar, Educador Infantil, Cuidador Infantil ou Auxiliar de Creche. 

Para a função de instrutor do Projeto Educarte pode ser passível de pontuação a experiência 

como professor da área específica escolhida. 

 

Comprovante de Títulos e Experiência 

 

Nº de inscrição:                            (preenchimento pelo atendente conferidor). 

Função:                                                                   (preenchimento pelo atendente conferidor). 

Nome      do      candidato:_______________________(preenchimento      pelo      atendente 

conferidor). 

O candidato acima entregou os seguintes documentos comprobatórios de títulos e 

experiência: 
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Vitória da Conquista, ___ de ________ de  2018. 

_______________________________ 

Assinatura e carimbo do conferidor 

 

 

 

Leia-se:  

Anexo V – Barema da Prova de Títulos e Experiência e Comprovante de Títulos e 

Experiência  

Para as funções de professor substituto do ensino fundamental I e II. 
 

Títulos Avaliação Pontuação 

máxima Certificado de curso de pós-graduação em nível de 

especialização, com carga horária mínima de 360 h/a 

na área da educação, reconhecido pelo MEC. 

 

5,0 

 

 

5,0 

Mestrado 10,0 10,0 

Pontuação máxima 15,00 

Para a função de Professor do Ensino Fundamental Atendimento Educacional 

Especializado – AEE/língua Portuguesa em Letra Libras 

 
 

Títulos Avaliação Pontuação 

máxima Certificado de curso de pós-graduação 

em nível de especialização, com carga 

horária mínima de 360 h/a na área da 

educação, reconhecido pelo MEC. 

 

 

5,0 (por título) 

 

 

15,0 

Mestrado 15,0 (por título) 15,0 

Pontuação máxima 30,0 
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Barema de experiência para as funções de Professor Substituto Fundamental I e 

Professor Substituto Fundamental II 
 

Tempo de experiência Pontuação  
a partir de 1 ano até 2 anos 3,0 pontos 
de 2 anos e 1 mês até 4 anos 6,0 pontos 
de 4 anos e 1 mês até 6 anos 9,0 pontos 
de 6 anos e 1 mês até 8 anos 12,0 pontos 
acima de 8 anos 15,0 pontos 

Pontuação máxima 15,0 

Barema de experiência para as funções de Instrutor do Projeto Educarte e Agente de 

Serviços Especiais (função de Auxiliar de Vida Escolar e/ou Apoio Pedagógico)  

 

 

Tempo de experiência Pontuação  
a partir de 1 ano até 2 anos 6,0 pontos 
de 2 anos e 1 mês até 4 anos 12,0 pontos 
de 4 anos e 1 mês até 6 anos 18,0 pontos 
de 6 anos e 1 mês até 8 anos 24,0 pontos 
acima de 8 anos 30,0 pontos 

Pontuação máxima 30,0 

Barema de experiência para a função de motorista e auxiliar de serviços gerais de 

apoio ao Programa Novo Mais Educação 
 

Tempo de experiência Pontuação  
a partir de 1 ano até 2 anos 12,0 pontos 
de 2 anos e 1 mês até 4 anos 14,0 pontos 
de 4 anos e 1 mês até 6 anos 16,0 pontos 
de 6 anos e 1 mês até 8 anos 18,0 pontos 
acima de 8 anos 20,0 pontos 

Pontuação máxima 20,0 

Obs. Nomenclaturas das ocupações passíveis de pontuação quanto a experiência, inerentes à 

função de Agente de serviços especiais (função auxiliar de vida escolar) = Cuidador de 

Crianças, Monitor de Educação Infantil, Monitor Escolar, Monitor de Creche, Monitor de 

Leitura, auxiliar de vida escolar, Educador Infantil, Cuidador Infantil ou Auxiliar de Creche. 

Para a função de instrutor do Projeto Educarte pode ser passível de pontuação a experiência 

como professor da área específica escolhida. 

Comprovante de Títulos e Experiência 

Nº de inscrição:                            (preenchimento pelo atendente conferidor). 

Função:                                                                   (preenchimento pelo atendente conferidor). 

Nome      do      candidato:_______________________(preenchimento      pelo      atendente 

conferidor). 
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O candidato acima entregou os seguintes documentos comprobatórios de títulos e 

experiência: 

  

  

  

  

 

Vitória da Conquista, ___ de ________ de  2018 

 

_______________________________ 

Assinatura e carimbo do conferidor 

 

 

 

Vitória da Conquista, 13 de dezembro de 2017. 

  

   

Secretaria Municipal de Administração  

 


