
 
 

 

PROCESSO INTERNO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA 

FORMADORES DE PROFESSORES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 

MELHORIA DA APRENDIZAGEM - PROMAP 

 

EDITAL Nº. 050/2018 

 

O MUNICÍPIO DE PETROLINA – PE, através da Secretaria Municipal de Educação, no 

uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece normas relativas à realização de 

processo interno de seleção simplificada, que tem por finalidade selecionar, dentre os 

professores efetivos da rede municipal de ensino, a EQUIPE DE PROFESSORES 

FORMADORES para atuar, especificamente, no Programa Municipal de Melhoria da 

Aprendizagem – PROMAP.  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

1.1 O Programa Municipal de Melhoria da Aprendizagem – PROMAP será implementado 

por meio do Instituto Qualidade no Ensino – IQE, compreendendo ações de formação 

por meio de metodologia específica, denominado Quali I para 3º ao 5º anos do Ensino 

Fundamental e Quali II para 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental. 

1.2 O presente processo interno de seleção simplificada será regido por este edital, sob a 

coordenação do Instituto Qualidade no Ensino - IQE. 

1.3 As etapas de seleção compreendem a análise de currículo, prova escrita e entrevista.  

1.4 Poderá se inscrever na seleção o professor (a) que atenda aos seguintes requisitos: 

a) Ser professor efetivo da prefeitura Municipal de Petrolina; 

b)  Ter disponibilidade de 40 horas; 

c) Ter formação superior em Licenciatura Plena em Língua Portuguesa; (Para formador 

de Língua Portuguesa do QE- I E II); 

d) Ter formação superior em Licenciatura Plena em Matemática; (Para formador de 

Matemática QE- I E II); 

e) Ter formação em Pedagogia; (Para formador do QE l) 

f) Ter experiência mínima de 3 (três) anos como professor regente, devidamente 

comprovada, para o nível de atuação; 

g) Estar com estágio probatório cumprido. 



 
 

 

h) Não estar, no momento, cedido para outro órgão, em gozo de qualquer tipo de 

licença, nem estar em processo de readaptação.  

 

1.5 Ainda no ato de inscrição, o candidato deverá anexar Currículo a ser analisado. O 

candidato fica ciente de que todas as informações curriculares prestadas no ato de 

inscrição deverão ser comprovadas mediante a apresentação de cópia e original (ou 

cópia autenticada) dos documentos comprobatórios, sob pena de desclassificação. 

1.6 Os Formadores de Professores selecionados e convocados, no limite das vagas, 

perceberão, à título de gratificação, o valor mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 

reais), atribuída durante o exercício da função. 

 

2. DO NÚMERO DE VAGAS 

 

2.1 O número de vagas será específico para Qualiescola I (Quali I) e Qualiescola II (Quali 

II) assim distribuídas; 

• Quali I (3º ao 5º) 

4 vagas para formador de Matemática 

4 vagas para formador de Língua Portuguesa 

6 vagas para Pedagogo 

• Quali II (6º ao 9º) 

3 vagas para formador de Matemática; 

3 vagas para formador de Língua Portuguesa;   

 

2.2 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

2.2.1. Do total de vagas ofertadas por função neste Edital, 5% (cinco por cento) serão 

reservadas para pessoas com deficiência, em cumprimento ao que assegura a Lei Federal 

nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto nº 3.298/99, e artigo 97, inciso VI, alínea "a", 

da Constituição do Estado de Pernambuco, observando-se a compatibilidade da 

condição especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições da Função 

para a qual concorre. 

2.2.2. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem nos 

critérios estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298 de 20.12.1999 e suas alterações, 

que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de 24/10/1989 e artigo 97, inciso VI, alínea "a", 

da Constituição do Estado de Pernambuco.  



 
 

 

2.2.3 Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com 

deficiência deverão, no ato da inscrição, declarar essa condição e especificar sua 

deficiência, preenchendo o formulário existente no portal e anexando a devida 

comprovação da deficiência informada, no portal eletrônico localizado no site da 

organizadora (www.institutodarwin.org).  

 

2.3  Os formadores serão lotados na SEDU e atenderão in loco as escolas localizadas na 

sede e interior do município através de plantões pedagógicos. 

 

3 . DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições deverão ser realizadas, presencialmente, no período de 28 de junho a 05 

de julho de 2018,  na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. 31 de 

Março, S/N, Centro de Convenções Senador Nilo Coelho, Centro, nesta cidade, das 8h 

às 12h e das 13h às 17h. 

3.2  Antes de iniciar o processo de inscrição, o candidato deverá ler este Edital e certificar-

se de todas as suas determinações, sobretudo dos requisitos exigidos para a função a 

que pretende concorrer, sendo de sua exclusiva responsabilidade a identificação 

correta e precisa de tais requisitos e das correspondentes atribuições. 

3.3 Não será cobrada taxa de inscrição para participação neste Processo Seletivo Interno. 

3.4 O candidato deverá entregar o Formulário de Inscrição impresso, já preenchido, com 

todos os documentos comprobatórios, abaixo descriminados, em envelope 

devidamente lacrado e identificado. (Nome completo, CPF, área de concorrência) 

3.5 No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar cópias autenticadas dos 

seguintes documentos: 

I. Diploma ou Certidão de curso superior; 

II. Diploma ou certificado de maior grau (Especialização, Mestrado ou Doutorado); 

III. RG e CPF; 

IV. Curriculum Vitae; (Preferencialmente retirado da Plataforma Lattes) 

V. Declaração de próprio punho, devidamente assinada, afirmando disponibilidade 

de 40h semanais para o exercício da função a qual está se candidatando 

(exclusivamente nos turnos matutino e vespertino) bem como eventual acúmulo 

de cargo público. 

3.6 A inscrição do candidato implicará no conhecimento integral destas disposições e a 



 
 

 

tácita aceitação das condições do Processo Interno de seleção simplificada, tais como se 

acham definidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais 

aditamentos, comunicados e instruções específicas, acerca das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

3.7 Como a Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional é a primeira etapa 

para a aprovação do candidato, o Formulário de Inscrição deverá ser preenchido 

cuidadosamente, anexando os documentos pessoais, o Currículo e a cópia dos 

documentos comprobatórios de Títulos e Experiências, de acordo com a lista de critérios 

requeridos no Edital para a função à qual está se candidatando, sob pena de 

desclassificação.  

 

4. SELEÇÃO  

 

4.1 A seleção acontecerá em três etapas: 

            Etapa 1 – Análise de Currículo, (peso 50) 

            Etapa 2 – Prova escrita objetiva -Ver conteúdo no Anexo III deste edital (peso 40); 

Etapa 3 – Entrevista – (peso 10) - Apenas para os aprovados no número de vagas e mais 

3 de cada área, seguindo a classificação. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas contidas neste 

edital. 

5.2. Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo, rigorosamente, a ordem de 

classificação. 

5.3. Participarão da entrevista apenas os selecionados na ordem de classificação do número 

de vagas e mais 3 de cada área. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DOS PRAZOS 



 
 

 

6.1 Cronograma: 

  

 

 

 

Petrolina, 27 de junho de 2018. 

 

 

 

Larissa Fernandes Soeiro. 

Secretária Municipal de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO PROCEDIMENTOS LOCAL 

DIVULGAÇÃO DO EDITAL 27/06/2018 Escolas e SEDU 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 28/06 a 05/07/2018 

SEDU, das 8h às 12h 

e  

das 13h às 17h 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 06/07/2018 SEDU 

REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 08/07/2018 SEDU 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 

PROVA ESCRITA E DO 

CRONOGRAMA DA ENTREVISTA 

13/07/2018 SEDU 

REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

(Conforme item 5.3 deste edital) 

16 A 18/07/2018 SEDU,  das 8h às 12h 

e  

das 13h às 17h 

RESULTADO FINAL 23/07/2018 Escolas e SEDU 

CONVOCAÇÃO DOS 

CLASSIFICADOS NO LIMITE DAS 

VAGAS 

24 E 25/07/2018 SEDU 



 
 

 

 

ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO - INSCRIÇÃO N°______/2018. 

 

Nome do Candidato: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Cargo:   

(   ) Formador  3º ao 5º ano – Língua Portuguesa (Licenciado (a)  em área específica e/ou pedagogo) 

(   ) Formador  3º ao 5º ano – Matemática (Licenciado (a)  em área específica e/ou pedagogo) 

(   ) Formador  6º ao 9º ano – Língua Portuguesa (Licenciado (a)  em área específica) 

(   ) Formador  6º ao 9º ano – Matemática (Licenciado (a) em área específica) 

FORMAÇÃO: ______________________________________________________________         

Grau de instrução: (   ) ESPECIALIZAÇÃO  (   ) MESTRADO  (  ) DOUTORADO 

Telefone Residencial: ________________________ Celular_________________________ 

RG___________________________________CPF: ________________________________ 

Documentos Anexos 

(   ) Diploma ou Certidão de curso superior; 

(   ) Diploma ou certificado de maior grau. (Especialização, Mestrado ou Doutorado) 

(   ) RG e CPF; 

(   ) Curriculum Vitae; (Preferencialmente retirado da Plataforma Lattes) 

( ) Declaração de próprio punho, devidamente assinado, afirmando disponibilidade de 40h. 

(exclusivamente nos turnos matutino e vespertino) 

Eu, abaixo assinado, declaro conhecer e aceitar todas as normas do Processo Seletivo Interno Edital N°. 

_____/2018, da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE – Secretaria de Educação. 

 Petrolina - PE, _______ de ____________de 2018. 

 

Assinatura do (a) candidato (a) 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA -PROCESSO SELETIVO INTERNO - PROMAP 

Nome:______________________________________________________________ 

N° de Inscrição ________________      Data: ___/___/___.  

 

Assinatura do Membro da Comissão: 

 

______________________________________________________ 

 



 
 

 

 

ANEXO II 

 

TABELA E PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA PONTUAÇÃO 

Curso de Especialização na área concorrida, 

com duração mínima de 360 horas. 
08 

Mestrado na área de educação. 12 

Doutorado 15 

Cursos de extensão, congressos, seminários, 

colóquios e simpósios na área de (área 

concorrida) com duração mínima de 20 

horas, podendo ser apresentado no máximo 

até 03 cursos valendo 02 pontos para cada 

curso apresentado. (não somativo) 

 

02 cada (máximo de 3) - 06  

Publicações em periódicos e apresentações de 

trabalhos 
03 pontos 

Experiência como formador na área. 03 (até 2 experiências) 06 

TOTAL 50 



 
 

 

 

 

ANEXO III 

DOS CONTEÚDOS PARA PROVA ESCRITA OBJETIVA 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

• Metodologia do ensino de Língua Portuguesa numa abordagem dos gêneros textuais 

em sala de aula. 

o Gêneros textuais (características: contexto de produção, organização 

composicional, marcas enunciativas e linguísticas). 

• Práticas pedagógicas numa abordagem enunciativa e sociointeracionista; 

• Psicogênese da língua escrita 

MATEMÁTICA 

 

• Princípios fundamentais: 

- Competências especificas da Matemática; 

- Processos de resolução de situações-problemas; 

- Unidades temáticas, habilidades e objetos de conhecimento  

• Praticas pedagógicas numa abordagem sociointeracionista e construtivista na 

Matemática 

• Conhecimento pleno dos conteúdos da Matemática para o ensino fundamental. 

 

 

 


