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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 pelas Secretarias Municipais da 

Educação – SMED e de Administração – SEMAD, no uso das atribuições conferidas 

pela Lei Municipal nº 421/87, Lei Federal nº 9.608/98, além dos decretos municipais 

nºs. 15.427/2013, 15.139/2013 e 15.151/2103, nos termos da Resolução CD/FNDE nº 

38, de 08 de outubro de 2013 e da Portaria nº 579, de 02 de julho de 2013 do MEC, 

torna público que estarão abertas as inscrições para atuação como TUTORES 

(ASSESSORES PEDAGÓGICOS) no Programa Escola da Terra, em conformidade 

com os termos previstos neste Edital e na legislação pertinente.   

 

1. DA SELEÇÃO 

O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas de Tutores (assessores 

pedagógicos), para atuação na Escola da Terra. 

1.1 Requisitos Básicos:  

1.1.1 Ser necessariamente professor, servidor público, do quadro do magistério; 

1.1.2 Possuir disponibilidade de carga horária para desempenhar atribuições de caráter 

pedagógico, administrativo e logístico; 

1.1.3 Ter experiência comprovada em educação ou educação do campo; 

1.1.4 Responsabilizar-se por, acompanhar, e monitorar o tempo escola-comunidade, de 

modo a garantir as condições adequadas ao desenvolvimento das ações e atividades; 

1.1.5 Acompanhar a formação em serviço e o acompanhamento pedagógico dos 

professores cursistas e o acompanhamento pedagógico das turmas, em articulação com 

as Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES); 

1.1.6 Assinar o Termo de Compromisso do Bolsista; 

1.1.7 Encaminhar ao coordenador estadual e/ou distrital, por meio do sistema de gestão 

e monitoramento da Escola da Terra, os relatórios sobre o trabalho realizado junto às 

escolas do campo e quilombolas de sua rede mantendo uma cópia arquivada; e 

1.1.8 Elaborar e encaminhar relatório ao Coordenador Estadual sobre o 

acompanhamento pedagógico realizado. 

 

2. DA AVALIAÇÃO 

2.1 A avaliação efetivada mediante análise do curriculum vitae; 
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3 - DAS VAGAS 

 

3.1. Serão disponibilizadas 18 (dezoito) vagas. 

 

3.2. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS DEFICIENTES 

 

3.2.1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes 

são facultadas no inciso VIII do art. 37 da Constituição da República e na Lei nº 

7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para as atividades da Seleção Pública 

Simplificada cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 

 

3.2.2. É assegurado aos candidatos com deficiência o direito de se inscreverem na 

presente seleção pública simplificada para as atividades indicadas no item 1 (hum) deste 

edital. 

 

3.2.3. Os candidatos com deficiência deverão apresentar laudo médico detalhado, 

comprovando a sua deficiência, no mesmo prazo de inscrição, para ser avaliado pela 

Comissão Especial desta Seleção,  

 

4 – DAS INSCRIÇÕES 
 

 

4.1 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) cópia do documento de identificação (cópia autenticada ou cópia com o original); 

b) currículo vitae, devidamente comprovado (os documentos comprobatórios devem ser 

cópias autenticadas ou cópias com os originais); 

c) ficha de inscrição, preenchida e assinada. (anexo 01) 

 

4.2. As inscrições serão realizadas mediante entrega dos documentos listados acima no 

período de 22/04 a 23/04/2014, das 09hs às 12hs e das 14hs às 17hs, na Sala da 

Assessoria da Secretaria Municipal da Educação, situada na Av. Siqueira Campos, nº 

1842, Vila Emurc, Vitória da Conquista/BA. 

 

ATENÇÃO: Não serão objeto de análise os currículos apresentados em período ou 

local diverso do estipulado neste edital. O candidato será responsável pela exatidão 

das informações contidas no seu currículo. Somente serão recebidos currículos 

entregues pessoalmente pelo candidato ou por terceiros mediante procuração 

específica em original. 
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4.3. A efetivação da inscrição pelo candidato implicará no conhecimento de todas as 

normas e condições estabelecidas para este Processo Seletivo Simplificado, em relação 

às quais não poderá alegar desconhecimento, comprometendo-se a apresentar, sempre 

que solicitado, demais documentos. 

 

4.4. Se o candidato efetivar mais de uma inscrição terá validade apenas a última 

inscrição efetivada. 

 

4.5. Não será aceita inscrição condicional e/ou extemporânea ou por qualquer outra via 

que não a especificada neste Edital.  

 

5 – DOS PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO 
 

5.1. A Comissão Especial de Seleção do PROGRAMA ESCOLA DA TERRA da 

Secretaria Municipal da Educação será responsável pela seleção dos profissionais que 

atendam aos requisitos técnicos exigidos neste instrumento convocatório, mediante 

análise de currículos, sendo esta etapa eliminatória e classificatória. 

 

5.2. As vagas disponíveis serão preenchidas por ordem de classificação dos candidatos. 

 

 

5.3. A Comissão Especial de Seleção do PROGRAMA ESCOLA DA TERRA analisará 

os currículos profissionais, atribuindo as pontuações determinadas neste edital. 

 

5.4. A ordem de classificação dos candidatos será afixada no mural da Secretaria 

Municipal da Educação e publicados no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista: www.pmvc.ba.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico do Município 

de Vitória da Conquista.  

 

6 – DA PONTUAÇÃO 

 

6.1. Serão atribuídos os seguintes pontos: 

 

a) 1 (um) ponto para cada 08 (oito) meses de experiência profissional até o limite de 5 

(cinco) pontos (experiência profissional na área de educação do Campo);  

b) 2 (dois) pontos até o limite de 4 (quatro) pontos, para cada curso superior concluído;  

c) 2 (dois) pontos até o limite de 4 (quatro) pontos, para cada curso de pós-graduação 

lato sensu concluído, com carga horária igual ou superior a 360h/a; 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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d) 2 (dois) pontos até o limite de 4 (quatro) pontos, para cada curso de mestrado 

concluído em área compatível com a função a que se candidata; 

e) 0,5 (meio) ponto até o limite de 2 (dois), para cada ano de regência de classe em 

qualquer modalidade de ensino. 

 

6.2. A totalização máxima será de 19 (dezenove) pontos. 

 

6.3. Os candidatos serão classificados de acordo coma pontuação total. Em caso de 

empate na nota serão obedecidos os critérios abaixo listados, por ordem de prioridade: 

 

6.3.1. Ter maior tempo de experiência em Educação do Campo; 

6.3.2. Ter maior tempo de experiência em formação de professor; 

6.3.3. Maior idade. 

 

7 – DOS RECURSOS 

 

7.1. O candidato pode interpor recurso do resultado das inscrições e do resultado e 

classificação finais desta Seleção, no prazo de 1 (um) dia útil, contado da data da 

divulgação do resultado respectivo, no mesmo horário e endereço das inscrições, 

dirigido ao Presidente da Comissão, devidamente fundamentado e impugnando 

especificamente os pontos articulados, observando as normas desta Seleção, utilizando-

se, exclusivamente, do modelo contido no Anexo I. 

 

7.2. As decisões dos recursos serão divulgadas nos mesmos meios do item 5.4, sem 

direito a qualquer outro recurso. 

 

7.3. Não serão recebidos recursos intempestivos e/ou em desrespeito às condições do 

item 7.1, nem mesmo novos documentos na fase recursal. 

 

8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1. A contratação visa atender as vagas provenientes da adesão do município à 

escolada Terra. 

 

8.2.  A titulo de bolsa o FNDE/MEC  pagará de acordo com a responsabilidade de cada 

bolsista , o valor estipulado de R$ 765,00 , por meio de depósito em conta- benefício  

específica para esse fim , aberta pelo FNDE/MEC em agência do Banco do Brasil S/A 

indicada pelo o beneficiário , entre  aquelas cadastradas no SGB. 
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A bolsa poderá ser paga em tempo inferior ou mesmo sofrer interrupção, desde que 

justificada, nunca ultrapassando o número máximo de doze parcelas, a serem quitadas 

conforme o desenvolvimento da formação continuada e o acompanhamento dos cursista 

e suas turmas. 

 

 

8.3. Será facultado à Comissão Especial de Seleção do PROGRAMA ESCOLA DA 

TERRA promover diligências destinadas à aferição dos critérios de seleção. 

 

8.4. Este procedimento de seleção não implica direito à contratação do profissional, 

vinculada à necessidade da Administração Pública, a vigência do Programa e a validade 

do certame que será de 2 (dois) anos após sua homologação, podendo ser prorrogado 

por igual período.  

 

8.3. Compete à Secretaria Municipal da Educação disponibilizar equipe, preparar e 

dispor local e materiais necessários para realização do processo seletivo pela Comissão 

Especial, em todos os seus atos, desde as inscrições até a divulgação da homologação 

do resultado e classificação final, que será efetuada por Portaria Conjunta das 

Secretarias Municipais da Educação e de Administração. 

 

8.4. A Comissão Especial da Seleção será composta por servidores efetivos, podendo 

participar da sua composição assessores com outro vínculo, tendo a seguinte 

composição: 

 

a) Presidente: Katiane Silva Leal Cabral/matrícula 13548-3; 

 

b) Membro: Joseane Figueredo Cova /matrícula 14880-1 

d) Suplente: Cleide Gusmão de Oliveira/matrícula 01129-2; 

c) Membro: Meiriam Novaes de Souza/matrícula 20978-4; 

 

e) Suplente: Carmen Silvia Freitas de Oliveira/matrícula 04188-7. 

 

8.5. Podem auxiliar a Comissão Especial da Seleção servidores designados pela 

Secretaria Municipal da Educação. 
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8.6. A Comissão Especial terá vigência a partir da publicação deste Edital, findando-se 

com a divulgação da homologação do resultado final do presente certame, que será 

efetivado pelas Secretarias Municipais da Educação e de Administração. 

 

8.7. Competirá à Comissão: 

  

I. coordenar todo processo da seleção pública simplificada; 

II. deferir ou indeferir inscrições, de acordo com este Edital; 

III. divulgar, com antecedência, as listas de candidatos inscritos, com deferimento 

ou indeferimento; 

IV. receber, avaliar e divulgar os resultados dos recursos interpostos; 

V. divulgar as listas com as notas obtidas pelos candidatos; 

VI. elaborar o relatório conclusivo da seleção pública simplificada, para efeito de 

homologação; 

VII. pronunciar-se na resolução de problemas em que o Edital for omisso, isto feito à 

luz da legislação pertinente e de instruções oriundas do Poder Executivo 

Municipal; 

VIII. expedir correspondências, emitir parecer, convocar reuniões e elaborar 

relatórios. 

 

8.8. Outras informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal da Educação, 

em sua sede situada na Av. Siqueira Campos 1842, Vila Emurc ou pelos telefones (77) 

3429-7772 / (77) 3429-7750. 

 

8.9. A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções e na aceitação 

das condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 

 

8.10. Os casos omissos e as dúvidas existentes serão resolvidos pela Comissão Especial 

da Seleção do PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, à luz do Edital, da legislação 

pertinente e das instruções oriundas do Poder Executivo Municipal. 

 

8.11. Em qualquer fase do processo seletivo ou após a seleção, caso seja constatado 

alguma irregularidade, por parte do candidato, no cumprimento dos requisitos e 

procedimentos estabelecidos neste Edital, ou ainda em contrariedade à legislação, o 

mesmo poderá ser eliminado do processo seletivo ou ter seu desligamento do Programa. 

 

8.12. As datas dos eventos podem ser alteradas pela Administração, mediante prévio 

aviso, em decorrência de situações supervenientes. 
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8.13. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Vitória da Conquista-BA, 16 de abril de 2014. 

 

 

 

Ricardo Santos Marques 

Secretário Municipal da Educação 
  

 

Valdemir Oliveira Dias 

Secretário Municipal de Administração 
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Anexo 01 – Ficha de Inscrição 

Programa Nacional da Educação do Campo/Escola da Terra 
 

Processo seletivo Simplificado 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

DADOS PESSOAIS: 
 

Nome Completo: 

RG/órgão expedidor/Data de expedição:  

CPF: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade/Estado: 

CEP: 

DDD/Telefone: 

E.mail: 
 

DADOS PROFISSIONAIS: 
 

Titulação/Graduação: 

Instituição Formadora: 

Data de conclusão: 

Possui experiência em Educação do Campo:   (   ) sim     (    ) não 

Tempo de experiência caso a resposta tenha sido “sim”:  

Possui experiência em classe multisseriadas: (   ) sim     (    ) não 

Tempo de experiência caso a resposta tenha sido “sim”:  

Possui experiência em formação de professor: (   ) sim     (    ) não 

Tempo de experiência caso a resposta tenha sido “sim”:  
 

Local e Data:  

Assinatura: 
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ANEXO II 

 MODELO DE RECURSO  

 

Nº de Inscrição: ______________ 

 

Serviço: _______________________________________________________ 

 

Candidato: _____________________________________________________ 

 

Ao Presidente da Comissão Organizadora: 

Item objeto do recurso:_______________________________________________ 

 

Fundamentação e argumentação lógica: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Vitória da Conquista BA, ____ de _________________ de 2014. 

 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Candidato)  
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ANEXO II 

MODELO DE RECURSO 

COMPROVANTE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 

 

Nº de inscrição: _____________ 

 

Serviço: __________________________________________________________________ 

 

Nome do candidato:_________________________________________________________ 

 

 

 

Vitória da Conquista BA, ______ de ________________ de 2014. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do atendente conferidor 

 

 

 

 

 

 


