
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 27.142.694/0001-58 

educacaoanchieta2017@gmail.com 

Anchieta/ES Tel. (28) 3536-3434 

 

Aditivo Nº 001 de Retificação do Edital PMA/SEME 005/2018 

 

A Secretária Municipal de Educação, vem por meio deste, publicar Aditivo 
Nº 001/2018 de Retificação do Edital PMA/SEME 005/2018. 
 
 
Considerando:  
 

 O Item 4.2.2 que estabelece para efeito de pontuação o tempo de 
serviço contado até a data de inscrição; 

 Documento de tempo de serviço expedido pelo Setor de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Anchieta, com período de vigência 
do contrato que excede o período de inscrição do presente processo 
seletivo; 

 Divergência de redação entre o Anexo IV e a Ficha de Inscrição no 
sistema, referente ao cargo de Docente II, disciplinas. 
 

 
Resolve: 
 
Incluir o período de 11 a 14 de dezembro de 2018 para retificação da 
pontuação referente ao Tempo de Serviço através do endereço de email 
corretosemedt@hotmail.com onde o candidato deverá informar o nome 
completo, CPF, data de nascimento, cargo/modalidade de ensino e a 
pontuação que deseja retificar. 
 
 
Retificar o Anexo I, que passam a vigorar com as seguintes alterações: 
 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

AÇÃO DATA LOCAL 

 

Publicação do Edital 
 

03/12/2018 
Sede Administrativa da SEME e 

Site da Prefeitura 
(www.anchieta.es.gov.br) 

Inscrições: 8h do dia 06/12/2018 às 23h 59min do 

dia 10/12/2018) 

06 a 

10/12/2018 

Site da Prefeitura 
(www.anchieta.es.gov.br) 

Retificação da pontuação referente ao Tempo de 
Serviço 

11 a 
14/12/2018 

Email 
corretosemedt@hotmail.com 

Divulgação da ordem de classificação inicial  

16/01/2019 

Site da Prefeitura 
(www.anchieta.es.gov.br) 

Pedido de Recurso 17/01/2019 
e 

18/01/2019 

 

Setor de Protocolo da Prefeitura 

(das 8H às 13H) 

Divulgação da classificação após 
recurso 

 

  23/01/2019 
Site da Prefeitura 

(www.anchieta.es.gov.br) 

mailto:corretosemedt@hotmail.com
http://www.anchieta.es.gov.br/
http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:corretosemedt@hotmail.com
http://www.anchieta.es.gov.br/
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CHAMADA 

Biblioteconomista – 8H30Min. 
Assistente de Informática – 9Horas 
Auxiliar de Secretaria Escolar – 9H:30Min 
Auxiliar de Biblioteca – 10H:30Min. 
Instrutor de Música – 13H30Min. 

 

  25/01/2019 

 
 
 
 
 
Escola Municipal Amarilis 
Fernandes Garcia 
Avenida Rauta S/N – 
Anchieta/ES – CEP 29.230-0000 

 Pedagogo - 8Horas 
 Docente I - Educação Especial - 9H30Min. 
 Cuidador Escolar –13Horas 

  
28/01/2019  

  
Ordem de Chamada: 
 Docente I – Educação Infantil - 8Horas 
 Docente I – Ensino Fundamental - 10Horas 
  
 

 
 
 

29/01/2019 

 Docente II – Disciplinas – 13H:30Min. 
  
Ordem de chamada: Arte, Inglês, História,   
Geografia, Educação Física, Matemática, 
Ciências e Língua Portuguesa 

ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATO 

CARGOS: Biblioteconomista, Auxiliar de 
Secretaria Escolar, Auxiliar de Biblioteca, 
Instrutor de Música e Assistente de Informática 

 
28/01/2019 

 
 
Setor de Recursos Humanos Geral 
da Prefeitura de Anchieta  
 
           8H:30Min. às 17H. 

CARGOS: Pedagogo, Docente I - Educação 
Especial e Cuidador Escolar 

 
29/01/2019 

CARGOS: Docente I  

Docente II (disciplinas) 

30 e 
31/01/2019 

Os cargos constantes como cadastro de reserva no Item 6.2, obedecerá o dia da chamada, desde 

que haja publicação das vagas para o referido cargo e os candidatos sejam convocados por meio do 

Site da Prefeitura. 

A convocação dar-se-á no quantitativo superior ao número de vagas publicadas para suprir as 

eliminações de candidatos. 

 

 
Retificar o Anexo IV , que passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

ANEXO  IV 
 FICHA DE PONTUAÇÃO 

DOCENTE II (DISCIPLINAS) 
CATEGORIAS Valor 

I - Tempo de Serviço: Pela atuação no cargo de professor, coordenador escolar e 
diretor escolar serão computados 30 (trinta) meses, sendo atribuídos 1,0 (um) ponto 
para cada mês trabalhado, totalizando no máximo 30 (trinta) pontos. 

Totalizando 
30 

pontos 

II – Habilitação/Formação Será considerado apenas 01 (um) documento, com 
pontuação máxima de 30 (trinta) pontos 

Valor 

a) Licenciatura Plena na disciplina pleiteada (I ETAPA - HABILITADO) 30 pontos 

b) Licenciatura Plena, independente da área, acrescida de Pós-Graduação na 
disciplina pleiteada (somente para Inglês ou Arte/Educação Artística); 

(II ETAPA - NÃO HABILITADO) 

 

20 pontos 
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Anchieta, 11 de dezembro de 2018. 

 

 

Marcia Gonçalves Azevedo 
Secretária Municipal de Educação 

c) Estudante de Licenciatura na disciplina pleiteada (somente para Inglês ou 
Arte/Educação Artística), com no mínimo o 4º período concluído no ano de 
2018, comprovado através de declaração e certidão de regularidade de 
matrícula referente ao ano de 2019, emitida pela instituição de ensino. 

(III ETAPA - NÃO HABILITADO)  

 

10 pontos 

III - Pós-Graduação (Lato sensu e Stricto Sensu), será considerado apenas 
01 (um) documento, com pontuação máxima de 30 (trinta) pontos Valor 

a) Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Educação ou na própria área de 
conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao 
desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função.. 

 

30 pontos 

b) Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação ou na própria área de 
conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao 
desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. 

 

20 pontos 

c) Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Educação ou na própria área de 
conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao 
desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. 

 

15 pontos 

IV- Curso na área da educação - será considerado apenas 01 (um) curso 
totalizando o máximo de 04 (quatro) pontos. Valor 

a) Curso na disciplina pleiteada com carga horária igual ou superior a 120 (cento e 
vinte) horas concluído, oferecido por instituição pública ou privada.   

04 pontos 

b) Curso na disciplina pleiteada com carga horária de 80 (oitenta) a 119 (cento e 
dezenove) horas, concluído, oferecido por instituição pública ou privada. 

02 pontos 

V - Incentivo a qualificação - será considerado até 02 (dois) cursos, totalizando 
o máximo de 06 (seis) pontos. (PNAIC, formação em serviço, jornada pedagógica, 
ALFA, etc.) 
Curso de formação continuada - com carga horária igual ou superior a 120 (cento e 
vinte) horas, concluído, oferecido por instituição pública municipal, estadual ou 
federal. 

 

03 pontos cada 

Total de meses trabalhados na disciplina pleiteada,  (sem limite) para desempate: ____ 
 

1 - Inclui se neste total EXCLUSIVAMENTE os meses trabalhados na disciplina pleiteada; 

2 - Os meses declarados NO CARGO PLEITEADO na categoria “I - Tempo de Serviço” na disciplina 
pleiteada, deverão ser contabilizados neste total; 

3 - NÃO poderão ser contabilizados neste total os meses trabalhados nos cargos de coordenador, diretor, 
professor de outra disciplina, pois estes serão considerados para pontuar e não para desempate. 


