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CNPJ Nº 27.142.694/0001-58
educacaoanchieta2017@gmail.com
Anchieta/ES Tel. (28) 3536-3434

Errata Nº 001 do Edital PMA/SEME 001/2022

Anchieta, 20 de janeiro de 2022

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio desta, publicar errata referente
aos itens descritos abaixo, que passam a vigorar da seguinte forma:

9.2 (...)
PROFESSOR PI (DOCENTE) - Educação Especial - Deficiência Visual

I. TEMPO DE SERVIÇO (MÁXIMO 80 MESES - MÁXIMO 40 PONTOS)
PESO/MÊS
ATRIBUÍDO

A) Pela atuação no cargo pleiteado como professor de educação especial em Deficiência
Visual, serão computados 80 (oitenta) meses, sendo atribuídos 0,5 (meio) ponto por mês
trabalhado.

0,5

II. FORMAÇÃO/ESCOLARIDADE/TÍTULO (MÁXIMO 44 PONTOS) VALOR
ATRIBUÍDO

a)Pós-Graduação (Stricto Sensu) - Doutorado na área de Educação Especial em Deficiência
Visual 44

b)Pós-Graduação (Stricto Sensu) - Mestradona área de Educação Especial em Deficiência
Visual.

35

c)Pós-Graduação (Lato Sensu) - Especialização na área de Educação Especial em Deficiência
Visual.

25

III. Formação Continuada (CURSOS) (MÁXIMO 16 PONTOS) - O candidato poderá
apresentar no máximo 04 (quatro) cursos independente da carga horária

VALOR
ATRIBUÍDO

a) Curso em Braille com carga horária igual ou superior a 40 (quarenta) horas, ofertado por
instituição pública. 5 pontos por curso

b) Curso em Orientação e Mobilidade, ofertado por instituição pública, com carga horária igual
ou superior a 40 (quarenta) horas. 3 pontos por curso

C) Curso na área da educação especial ofertado por instituição pública com carga horária
igual ou superior a 100 (cem) horas. 2 ponto por curso

IV. Tempo de serviço para desempate:
Número de meses efetivamente trabalhados no cargo pleiteado (como professor de
educação especial em Deficiência Visual) sem limite para desempate

PROFESSOR PI (DOCENTE) - Educação Especial - Libras

I. TEMPO DE SERVIÇO (MÁXIMO 80 MESES - MÁXIMO 40 PONTOS)
PESO/MÊS
ATRIBUÍDO

A) Pela atuação no cargo pleiteado (como professor de educação especial em Libras), serão
computados 80 (oitenta) meses, sendo atribuídos 0,5 (meio) ponto por mês trabalhado. 0,5
II. FORMAÇÃO/ESCOLARIDADE/TÍTULO (MÁXIMO 44 PONTOS) Alíneas “a”, “ b”, “c” e “d”
não serão acumulativas para efeito de pontuação - marcar apenas uma opção

VALOR
ATRIBUÍDO

A) Pós-Graduação (Stricto Sensu) - Doutorado em Libras. 44
B) Pós-Graduação (Stricto Sensu) - Mestrado em Libras. 40
C) Pós-Graduação (Lato Sensu) - Especialização em Libras. 30
D) Licenciatura em Letras/Libras 20
III. Formação Continuada (CURSOS) (MÁXIMO 16 PONTOS) - O candidato poderá
apresentar no máximo 04 (quatro) cursos independente da carga horária

VALOR
ATRIBUÍDO

a) Curso em Libras com carga horária igual ou superior a 100 (cem) horas ofertado por
instituição pública 5 pontos por curso
b) Curso em Educação Especial com carga horária igual ou superior a 100 (cem) horas,
ofertado por instituição pública. 3 pontos por curso
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c) Curso de Libras ou na área da Educação Especial com carga horária igual ou superior a 60
(sessenta) horas, ofertado por instituição pública. 2 pontos por curso

IV. Tempo de serviço para desempate:
Número de meses efetivamente trabalhados no cargo pleiteado (como professor de
educação especial em Libras), sem limite para desempate.

INSTRUTOR ESCOLAR DE LIBRAS

I. TEMPO DE SERVIÇO (MÁXIMO 80 MESES - MÁXIMO 40 PONTOS)
PESO/MÊS
ATRIBUÍDO

A) Pela atuação no cargo pleiteado (Instrutor de Libras ou Intérprete/Tradutor de Libras), serão
computados 80 (oitenta) meses, sendo atribuídos 0,5 (meio) ponto por mês trabalhado. 0,5
II. FORMAÇÃO/ESCOLARIDADE/TÍTULO (MÁXIMO 44 PONTOS) VALOR

ATRIBUÍDO
B) Pós-Graduação (Lato Sensu) - Especialização em Libras, com carga horária mínima de 360
(trezentas e sessenta) horas. 44
III. Formação Continuada (CURSOS) (MÁXIMO 16 PONTOS) - O candidato poderá
apresentar no máximo 04 (quatro) cursos independente da carga horária

VALOR
ATRIBUÍDO

a) Curso em Libras com carga horária igual ou superior a 100 (cem) horas ofertado por
instituição pública 5 pontos por curso
b) Curso em Educação Especial com carga horária igual ou superior a 100 (cem) horas,
ofertado por instituição pública. 3 pontos por curso
c) Curso de Libras ou na área da Educação Especial com carga horária igual ou superior a 60
(sessenta) horas, ofertado por instituição pública. 2 pontos por curso

IV. Tempo de serviço para desempate:
Número de meses efetivamente trabalhados no cargo pleiteado (Instrutor de Libras e/ou
Intérprete/Tradutor de Libras), sem limite para desempate.

INTÉRPRETE/TRADUTOR ESCOLAR DE LIBRAS

I. TEMPO DE SERVIÇO (MÁXIMO 80 MESES - MÁXIMO 40 PONTOS)
PESO/MÊS
ATRIBUÍDO

A) Pela atuação no cargo pleiteado - Intérprete/Tradutor de Libras, serão computados 80
(oitenta) meses, sendo atribuídos 0,5 (meio) ponto por mês trabalhado. 0,5
II. FORMAÇÃO/ESCOLARIDADE/TÍTULO (MÁXIMO 44 PONTOS) Alíneas “a” e “b” não serão
acumulativas para efeito de pontuação – marcar apenas uma opção

VALOR
ATRIBUÍDO

A) Pós-Graduação (Lato Sensu) - Especialização em Libras, com carga horária mínima de 360
(trezentas e sessenta) horas.

44

B) Curso Técnico em Libras, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas. 25
III. Formação Continuada (CURSOS) (MÁXIMO 16 PONTOS) - O candidato poderá
apresentar no máximo 04 (quatro) cursos independente da carga horária

VALOR
ATRIBUÍDO

a) Curso em Libras com carga horária igual ou superior a 100 (cem) horas ofertado por
instituição pública 5 pontos por curso
b) Curso em Educação Especial com carga horária igual ou superior a 100 (cem) horas,
ofertado por instituição pública. 3 pontos por curso
c) Curso de Libras ou na área da Educação Especial com carga horária igual ou superior a 60
(sessenta) horas, ofertado por instituição pública. 2 pontos por curso

IV. Tempo de serviço para desempate:
Número de meses efetivamente trabalhados no cargo pleiteado (Intérprete/Tradutor de
Libras), sem limite para desempate

9.3 (...)
G) Para comprovação dos títulos (Graduação e Pós Graduação Lato e Stricto Sensu)
relacionados no item 9.2 desse edital, o candidato deverá apresentar certificado de uma
instituição pública ou privada regularizada pelo órgão próprio do Sistema Oficial de Ensino no
âmbito municipal, estadual e/ou federal, contendo no mínimo carga horária, data de emissão,
identificação da instituição com a assinatura do responsável pela organização/emissão do
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respectivo curso/certificado, e menção do ato normativo (portaria, decreto ou resolução) de
regularização da instituição, quando privada;
16 (...)

16 DO CRONOGRAMA
AÇÃO INSTÂNCIA DATA

Divulgação do Edital SEME - PMA/DOM 20/01/2022
Período de inscrição do candidato.
Local: site www.anchieta.es.gov.br (aba processo
seletivo) - 8 horas do dia 24/01/2022 às 17 horas do
dia 25/01/2022

SEME - PMA
24/01/2022 a
25/01/2022

Divulgação de classificação inicial
Comissão do Processo
Seletivo – site
www.anchieta.es.gov.br (aba
processo seletivo)

26/01/2022

Prazo para apresentação de recursos através do site
Comissão do Processo seletivo -
www.anchieta.es.gov.br (aba
processo seletivo)

27/01/2022

Divulgação da classificação final após resultado do
julgamento dos recursos e convocação dos
candidatos para Avaliação.

Comissão do Processo
Seletivo – site PMA 28/01/2022

Homologação e Publicação do Resultado Gabinete 03/02/2022

Avaliação de Títulos/cursos/Tempo de Serviço e encaminhamentos.
Local: Auditório da Escola de Governo - Prédio da Prefeitura de Anchieta

Profissional de Apoio - Educação Especial - Setor 2 -
8H:30Min
Profissional de Apoio - Educação Especial - Setor 1 -
10H:30Min

Comissão do Processo seletivo

02/02//2022

Professor PI - Docente (Deficiência Visual) 8H:30Min
Professor PI - Docente (Libras) – 9Horas
Professor PI - Docente (Atendimento Domiciliar) –
9H:30Min
Professor PI - Docente (Deficiência Intelectual e
TGD) - 10Horas
Intérprete/Tradutor Escolar de Libras – 10H:30Min
Instrutor Escolar de Libras – 11Horas

08/02//2022

Psicólogo
Terapeuta Ocupacional

Comissão do Processo seletivo
A DEFINIR

Entrega dos documentos admissionais - No dia e local da chamada ou nos dias estabelecidos
abaixo:

Profissional de Apoio - Educação Especial - Setor 2 -
8Horas
Setor 1 - 10H:30MIN

SEME

03/02//2022

Professor PI - Docente (Deficiência Visual) 8H:30Min
Professor PI - Docente (Libras) – 9Horas
Professor PI - Docente (Atendimento Domiciliar) –
9H:30Min
Professor PI - Docente (Deficiência Intelectual e
TGD) - 10Horas
Intérprete/Tradutor Escolar de Libras – 10H:30Min

09/02/2022
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Instrutor Escolar de Libras – 11Horas

Permanecem inalteradas, as demais disposições do Edital.

___________________________
Carlos Ricardo Balbino
Secretário de Educação

Port.073/2021
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