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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura do Município de Jandira faz saber que, em vista da necessidade temporária de

excepcional interesse público, por meio da Secretaria Municipal de Educação, sob supervisão da

Comissão Organizadora e Julgadora nomeada por meio da Portaria nº33.744 de 23 de Junho de 2022,

realizará Processo Seletivo, em conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição da República

Federativa do Brasil/1988, com base na Lei Municipal Nº 2.270, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 e

demais Leis Municipais em vigor, para contratação de pessoal por tempo determinado para as

funções descritas na Tabela I, especificada no item 5, sub item 5.1 deste edital.

O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas instruções especiais, que ficam

fazendo parte integrante deste edital, e pelos princípios gerais do direito que norteiam os atos

administrativos municipais.

1. INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1.1 O presente Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas existentes, por meio de

contratação por tempo determinado, nas funções indicadas no presente edital, o presente Edital

possui validade de 06 (seis) meses, a contar da data da homologação do certame, a critério da

Prefeitura Municipal de Jandira.

1.2 As vagas oferecidas são para o município de Jandira/SP.

1.3 As funções, a Área de Atuação/Disciplina, as vagas, o salário base, os requisitos mínimos são os

estabelecidos na Tabela I de Funções, especificada abaixo.

1.4 As atribuições das funções estão descritas no Anexo I, deste Edital.

1.5 Esta contratação se dará por meio de assinatura de contrato administrativo, em conformidade

com Lei Municipal nº 2.270 de 05 de setembro de 2019, por tempo determinado de 6 (seis) meses.

1.6 Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de

Brasília/DF.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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2.1 Processo Seletivo será regido por este Edital e será realizado sob a responsabilidade da Comissão

Organizadora e Julgadora nomeada pela Portaria de N º33.744 de 23 de Junho de 2022, no que

concerne à elaboração, correção das provas e julgamento dos recursos a responsabilidade será dos

membros nomeados pela Portaria de n°33.745 de 23 de junho de 2022.

2.2 A Secretaria Municipal de Administração concerne à convocação e a formalização da contratação

dos candidatos aprovados.

2.3 O Processo Seletivo regido por este edital, pelos diplomas legais e regulamentares, seus anexos e

posteriores retificações, caso existam, visa ao preenchimento de vagas em regime temporário, paras

funções: Monitor de Educação Infantil, Atendente de Desenvolvimento Educacional, Inspetor

de Aluno e Motorista de Ônibus Escolar, respeitando o percentual mínimo de uma vaga, se houver

interessados, a candidatos com deficiência, nos termos do disposto no art. 37, § 1º, do Decreto

Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e alterações posteriores, que dispõe sobre a reserva de

vagas para candidatos com deficiência.

2.4 Esta contratação se dará por meio de assinatura de contrato administrativo, em conformidade

com Lei Municipal nº 2.270 de 05 de setembro de 2019, por tempo determinado de 6 (seis) meses.

2.5 O Processo Seletivo classificará todos os candidatos que atingirem mais de 50% da prova,

ficando classificados em ordem decrescente de classificação, sendo possibilitado ao candidato o

direito de contratação dos classificados dentro das vagas ofertadas no edital, permitindo aos demais

apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse ato, condicionada a

exclusiva necessidade, oportunidade e conveniência da Prefeitura Municipal de Jandira.

2.6 Este edital contém as cláusulas e condições que regem o processo seletivo e, o candidato ao se

inscrever, declarará aceitação de todas as normas e condições previstas no edital 002/2022.

2.7 O presente edital estará disponível no endereço www.jandira.sp.gov.br, sendo de inteira

responsabilidade do candidato sua obtenção, devendo observar os requisitos e prazos previstos.

2.8 O cargo, quantidade de vagas, carga horária, vencimentos e requisitos são os constantes neste

edital.

2.9 A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste edital.

2.10 Não haverá cobrança de taxa de inscrição, ou em qualquer etapa do processo de seleção.

2.11 Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo serão contratados, observada estritamente a

ordem de classificação por cargo e conforme a necessidade e conveniência da Administração Pública.

http://www.jandira.sp.gov.br
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2.12 Em caso de retificações e/ou atualizações serão publicadas no endereço eletrônico da Prefeitura

de Jandira www.jandira.sp.gov.br

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições serão recebidas a partir das 00h01m do dia 02/07/2022 até as 23h59m do dia

11/07/2022 por meio do preenchimento de formulário de inscrição disponível www.jandira.sp.gov.br na aba

PROCESSO SELETIVO-EDUCAÇÃO.

3.2 Uma vez efetivada a inscrição não haverá possibilidade de alteração, sendo de sua inteira responsabilidade

do candidato as informações prestadas.

3.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições

estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

3.4 A Prefeitura Municipal de Jandira não se responsabilizará por inscrições enviadas após o período

estabelecido no item 3.1.

3.5 O descumprimento das instruções para inscrição implicará na não efetivação da mesma.

3.6 As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-

se à Secretaria de Educação, através da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo, o direito de excluir do

Processo Seletivo qualquer candidato que não preencher esse documento oficial de forma completa, correta e

legível e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

3.7 O candidato é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, arcando com as

conseqüências de eventuais erros no preenchimento deste documento.

3.8 A detecção de falhas ou erros nas informações constantes na ficha de inscrição, sob a responsabilidade de

preenchimento do candidato, tornará nula a inscrição em qualquer fase do chamamento público emergencial.

3.9 O candidato após a inscrição devera imprimir ou printar a tela de conclusão da inscrição.

3.10 A publicação com os nomes dos inscritos, por cargo pretendido, será no dia 13 de Julho de 2022, no site

www.jandira.sp.gov.br

4. PROVAS
4.1 A prova escrita será realizada no dia 24 de Julho de 2022 a partir das 10hs da manhã. O Termo de

Convocação para a prova escrita contendo o local para realização da prova será publicado no dia 20 de Julho

de 2022, no site oficial da Prefeitura Municipal de Jandira em www.jandira.sp.gov.br .

4.2 Não haverá a possibilidade de solicitação, por parte dos candidatos, de realização de Prova Escrita em data,

horário ou local, diferente do estabelecido no Termo de Convocação referente ao seu cargo neste Processo

Seletivo.

http://www.jandira.sp.gov.br
http://www.jandira.sp.gov.br
http://www.jandira.sp.gov.br
http://www.jandira.sp.gov.br
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4.3 O candidato deverá comparecer nos locais designados para a realização da Prova Escrita com antecedência

mínima de 1 (uma) hora, portando obrigatoriamente o RG Original com expedição inferior a 10 anos (ou

Documento Oficial de Identificação com foto original), Comprovante de Inscrição,caneta esferográfica azul

ou preta, lápis e borracha. O comprovante de inscrição é emitido pelo sistema informatizado de inscrições

após a conclusão da inscrição e pode ser apresentado em qualquer formato (impresso, digitalizado ou foto no

celular).

4.4 Após o horário determinado para o início das provas, não será permitida, sob qualquer hipótese ou

pretexto, a entrada de candidatos atrasados, SEJA QUAL FOR O MOTIVO.

4.5 O ingresso nas salas de prova só será permitido ao candidato que apresentar o RG Original com expedição

inferior a 10 anos (ou Documento Oficial de Identificação com foto original).

4.6 A prova escrita será composta de questões de múltipla escolha sendo que apenas uma é a correta.

4.7 As questões da prova escrita versarão sobre os temas do programa de prova de cada cargo, constantes em

anexo II- programas de provas escritas, deste edital. As quantidades de questões de cada tema, também serão

definidas para cada cargo no referido anexo II.

4.8 Na elaboração da Prova Escrita serão obedecidos os critérios técnicos exigidos, inclusive o grau de

dificuldade que levará em conta o nível de equilíbrio e a razoabilidade educacional.

4.9 O tempo de duração da Prova Escrita será de até 3 (três) horas.

4.10 O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da Prova Escrita após 60

(sessenta) minutos contados do seu efetivo início.

4.11 Durante a realização da Prova Escrita os candidatos ficarão terminantemente proibidos de utilizar

qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones

celulares, smartphones, tablets, relógios do tipo data-bank, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas

eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja

na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova.

4.12 Ao ingressar na sala de provas, o candidato deverá DESLIGAR TOTALMENTE todo e qualquer tipo

de aparelho eletrônico que estiver portando.

4.13 O candidato que necessitar usar o sanitário não poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa ou estojo e

será acompanhado pelo Fiscal da organização do Processo Seletivo. Deverá deixar seu celular desligado,

juntamente com bolsas e outros pertences em sua sala.

4.15 Caso o candidato seja flagrado pelo Fiscal de Sala ou Coordenação de Prova fazendo o uso destes

aparelhos no decorrer da prova, o mesmo será imediatamente eliminado do Processo Seletivo, tendo seu

Caderno de Questões e Gabarito de Respostas confiscados, sendo obrigado a retirar-se do local de prova.
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4.16Durante a realização da Prova Escrita não será permitido qualquer tipo de comunicação entre os

candidatos, nem a utilização de livros, anotações, réguas de cálculo, lápis com tabuadas, impressos ou

consulta a qualquer obra doutrinária, texto legal ou ainda a utilização de qualquer forma de consulta ou uso de

material de apoio. Caso o candidato seja flagrado fazendo a utilização destes materiais, será caracterizado

como tentativa de fraude e implicará na eliminação do candidato deste Processo Seletivo.

4.17 Para a realização da Prova Escrita, cada candidato receberá uma cópia do CADERNO DE QUESTÕES

referente à Prova Escrita de seu Cargo, e um GABARITO DE RESPOSTAS onde deverá informar seu local e

horário de prova, sala, nome completo, RG, Cargo e número de inscrição no Processo Seletivo.

4.18O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à

resposta correta, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO NO GABARITO DE

RESPOSTAS.

4.19 O Caderno de Questões poderá ser levado pelo candidato, ao final da prova, sendo devolvido apenas o

Gabarito de Respostas.

4.20O Gabarito de Respostas é o único documento válido para a correção das respostas do candidato, devendo

ser preenchido com a maior atenção possível ELE NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR MOTIVOS

DE ERRO NO PREENCHIMENTO.

4.21 Obrigatoriamente o candidato deverá devolver o GABARITO DE RESPOSTAS ao fiscal de sala. O

candidato é o único responsável pela entrega do mesmo ao término de sua Prova Escrita. A não entrega do

Gabarito de Respostas implicará na automática eliminação do candidato deste Processo Seletivo.

4.22 Não serão consideradas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais

alternativas assinaladas e as questões que apresentarem qualquer tipo de rasuras e gabaritos de resposta

totalmente em branco. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou

assinatura.

4.23 Em nenhuma hipótese o Caderno de Questões será considerado ou revisado para correção e pontuação,

nem mesmo no caso de recursos para revisão da pontuação, valendo para este fim exclusivamente o Gabarito

de Respostas do candidato.

4.24 Ao terminar a Prova Escrita, os candidatos não poderão permanecer no interior das dependências do local

de prova, devendo retirar-se imediatamente.

4.25 A candidata que estiver amamentando poderá fazê-lo durante a realização da Prova Escrita, devendo

levar acompanhante responsável pela guarda da criança que deverá permanecer com a mesma em local

estabelecido pela organização do Processo Seletivo, fora da sala de prova e corredores. No momento da
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amamentação a candidata será acompanhada por fiscal da prova até o local onde a criança e o acompanhante

estiverem aguardando. Neste momento, o acompanhante responsável pela guarda da criança não poderá

permanecer no mesmo local que a candidata, que deverá ficar acompanhada somente do fiscal da coordenação

de prova durante a amamentação. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo de prova da

candidata.

4.26 A Prova Escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos proporcionalmente

em conformidade com o número de questões válidas da prova escrita de cada cargo.

4.27 O número de questões válidas será o total de questões da Prova Escrita subtraída a quantidade de

questões que porventura venham a ser canceladas para cada Cargo.

4.28 As questões canceladas NÃO serão consideradas como acertos para todos os candidatos, a pontuação

dessas questões será distribuída igualmente entre as demais questões válidas da Prova Escrita,

independentemente de formulação de recurso. Somente este será o critério válido adotado para o caso de

questões canceladas.

4.29 Na correção do Gabarito de Respostas do candidato não serão computadas questões não assinaladas,

questões que contenham mais de uma alternativa assinalada ou questões rasuradas.

4.30 A avaliação da Prova Escrita será efetuada manualmente utilizando-se do Gabarito de Respostas do

candidato contando o total de acertos de cada candidato, convertendo esse valor em pontos, de acordo com o

número de questões válidas, conforme a fórmula a seguir:

P = (100 / QV) x TA, onde

P = Pontuação do Candidato na Prova Escrita

QV = Quantidade de questões válidas da Prova Escrita.

TA = Total de Acertos do Candidato

4.31 A prova terá 20 QUESTÕES, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática e 10 de Conhecimento

Específico.

4.32 A Prova Escrita será de caráter CLASSIFICATÓRIA, porém, após a aplicação dos critérios de avaliação

anteriormente descritos o candidato que obter pontuação menor que 50% da pontuação desta prova escrita,

estará automaticamente desclassificado.

4.33 O gabarito será divulgado na data de 25 de Julho de 2022 no site oficial da Prefeitura Municipal de

Jandira em www.jandira.sp.gov.br .

http://www.jandira.sp.gov.br


Rua Elton Silva n.º 14, Centro - Grande São Paulo - CEP.: 06600-025 – CNPJ n.º 46.522.991/0001-73

Secretaria Municipal de Administração / Secretaria Municipal de Educação

5. DOS CARGOS
5.1 Quanto aos cargos, regime de contratação, número de vagas e remuneração serão consideradas as

informações da tabela abaixo.

TABELA I – ÁREA DE ATUAÇÃO/DISCIPLINA, VAGAS, SALÁRIO BASE, CARGA

HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.

Item Cargo Carga
horária

Requisitos e
Escolaridade

Vencimento base +
benefícios (R$) Vagas

1 Monitor de Educação
Infantil 30H/S Ensino Médio

R$ 1.400,00 conforme Piso
Municipal, Lei Complementar
salarial nº 102/2022 + vale
transporte (conforme Lei
municipal nº 1.775/2009) +

vale alimentação.

60

2
Atendente de

Desenvolvimento
Educacional

40 H/S Ensino Médio

R$ 1.400,00 conforme Piso
Municipal, Lei Complementar
salarial nº 102/2022 + vale
transporte (conforme Lei
municipal nº 1.775/2009) +

vale alimentação.

18

3 Inspetor de Aluno 40 H/S Ensino Fundamental

R$ 1.400,00 conforme Piso
Municipal, Lei Complementar
salarial nº 102/2022 + vale
transporte (conforme Lei
municipal nº 1.775/2009) +

vale alimentação.

10

4 Motorista de Ônibus
Escolar 40 H/S

Ensino Médio
Comprovante de
curso de
Especialização para
motorista escolar

R$ 1.400,00 conforme Piso
Municipal, Lei Complementar
salarial nº 102/2022 + vale
transporte (conforme Lei
municipal nº 1.775/2009) +

vale alimentação.

03

5.2 Os candidatos deverão inscrever-se por meio do PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO - LINK DE

INSCRIÇÃO disponível no site oficial www.jandira.sp.gov.br na aba PROCESSO SELETIVO

EDUCAÇÃO.

5.3 A presente seleção será composta por ETAPA ÚNICA, sendo prova de caráter classificatório e

eliminatório.

5.4 Havendo empate das notas, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

b) Tiver maior idade.

6. DO RESULTADO PRELIMINAR e RECURSO
6.1 A Comissão Avaliadora do Processo Seletivo, após correção das provas, dará publicidade na data

29/07/2022 ao resultado da classificação preliminar, através do endereço eletrônico (sítio)

www.jandira.sp.gov.br.

http://www.jandira.sp.gov.br
http://www.jandira.sp.gov.br.
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6.2 Recurso, sendo indispensável observação o prazo de recurso (03 três dias-úteis) a contar da data da

publicação no site, sendo a data de recurso das 08h30 ás 16h30 dos dias 01/08/2022 a 03/08/2022.

6.3 O recurso deverá ser interposto presencialmente no Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de

Educação, endereço: R. Willian Waddel, 320 - Centro, Jandira - SP, 06606-000.

6.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, recursos inconsistentes ou que

desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.

6.5 Não serão aceitos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido, sendo considerado para tanto a data

do protocolo aberto considerando o item 6.2.

6.6 Se qualquer recurso for julgado procedente, será atribuída outra nota ao candidato, computando-se para

tanto a pontuação obtida através da interposição de recursos.

6.7 Os recursos serão apreciados pela Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo, a qual

constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão petições

adicionais, a qual será publicado o resultado dos recursos na data de 05 de Agosto de 2022.

7. PUBLICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
7.1 Concluídos os trabalhos de julgamento dos recursos impetrados o resultado final (Classificação

Final) será divulgado na data 08/08/2022 no sítio eletrônico www.jandira.sp.gov.br

7.2 A homologação do Processo Seletivo, será formalizada pelo Prefeito Municipal, mediante despacho a ser
publicado no site www.jandira.sp.gov.br na mesma data da classificação final.

8. CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
8.1 Para fins de contratação, o candidato será convocado para a comprovação dos pré-requisitos, obedecida à

classificação, em ordem decrescente de pontuação, conforme o número de vagas existentes, estando sujeito à

desclassificação caso não possua os documentos exigidos no ato da admissão.

8.2 A contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, e acontecerá de acordo

com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

8.3 A convocação dos candidatos classificados será realizada por publicação no site oficial da Prefeitura

Municipal de Jandira em www.jandira.sp.gov.br informando a data, horário e local onde o candidato deverá

comparecer para a devida contratação, munido da documentação constante no item 9.2 deste Edital tornando

sem efeito a classificação do candidato que não se apresentar em até 48 horas após a data e hora definida na

convocação, as convocações serão realizadas somente por meio oficial conforme citado acima.

8.4 A autenticação das cópias dos documentos apresentados para a admissão, poderá ser realizada pelo órgão

que receber o documento, no caso, o Departamento de Concurso.

http://www.jandira.sp.gov.br
http://www.jandira.sp.gov.br
http://www.jandira.sp.gov.br/
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8.5 Será necessária a realização de exame admissional, mediante encaminhamento a ser entregue no ato da

entrega de documentos, ou de qualquer outro exame ou consulta com profissionais da saúde, mediante a

solicitação da medicina do trabalho.

8.6 O não comparecimento em 48 horas após a convocação, a não apresentação dos documentos e/ou a não

comprovação dos pré-requisitos, no período estabelecido de sua convocação, implicarão na exclusão do

candidato deste Processo Seletivo.

8.7 O prazo de validade do contrato de prestação de serviços dos aprovados no Processo Seletivo será de 06

(seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período,

mediante assinatura de termo próprio de aditamento ou novo contrato igual ao anterior.

8.8 Durante o prazo de validade do Processo Seletivo, em caso de rescisão contratual, poderão ser chamados

para a contratação candidatos classificados, quantos se fizerem necessários, observando-se rigorosamente a

ordem de classificação.

8.9 A rescisão contratual poderá ocorrer por diversos motivos, entre eles, em caso de homologação e

nomeação dos candidatos eventualmente aprovados em Concurso Público.

8.10 A qualquer período poderá ser solicitado o encerramento do contrato, tanto pela parte do contratado

quanto do contratante, não gerando nenhum ônus ou pleito a nenhuma das partes.

8.11 O contrato firmado por meio deste Processo Seletivo Simplificado não gera vínculo de estabilidade entre

o contratado e a contratante.

9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

9.1 O candidato selecionado e convocado para a assinatura do Contrato Administrativo deverá apresentar a

documentação solicitada no item 9.2 deste edital e quaisquer outros documentos solicitados no ato da

convocação, no formato original e mais uma cópia de cada documento, obedecida a classificação, estando

sujeito a desclassificação caso não possua os documentos exigidos no ato da admissão ou não compareça em

até 48 horas após a data e hora definida na convocação.

9.2 Documentos necessários para a formalização da contratação:

a. Cédula de identidade original e CPF + 1 cópia;

b. Documentos comprobatórios dos requisitos mínimos, descritos no item 5.1. QUADRO DE

PROFISSIONAIS, deste edital, documento original e + 1 cópia.

 Comprovante de escolaridade, de acordo com o exigido para o cargo;
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 Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e Curso de Especialização para Transporte

Escolar;

c. Certidão de Nascimento ou Casamento + 1 cópia;

d. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos + 1 cópia

e. Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos + cópia

f. Foto – 2 fotos;

g. Carteira de vacinação em dia, comprovando esquema vacinal completo contra COVID-19 + 1 cópia;

h. Comprovante de residência atualizado (último 60 dias) + 1 cópia

i. Título de eleitor + 1 cópia

j. Cartão do SUS se tiver + 1 cópia;

k. Carteira de reservista + 1 cópia (sexo masculino)

l. PIS/PASEP/NIT + 1 cópia; e

m. Declaração de não acumulação ilícita de cargos, com fulcro no inciso XVI, do art. 37, da Constituição

Federal (a ser preenchida no ato da entrega dos documentos);

n. CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social (Paginada Foto e da qualificação civil) e

o. Exame toxicológico emitido por clínicas credenciadas pelo DETRAN (exclusivo para o cargo de

motoristas de Ônibus).

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 A Inscrição do candidato implica no total conhecimento das regras e condições estabelecidas neste edital.

10.2 Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo, o candidato que não cumprir as normas

estabelecida ou não preencher todos os requisitos previsto no edital.

10.3 A classificação no presente processo não assegura ao candidato o direito de contrato automático, mas

apenas a expectativa de ser contratado, seguindo a rigorosa ordem classificatória , ficando a contratação

condicionada à observância das disposições legais pertinentes e, sobretudo, à existência da necessidade

caracterizada nos documentos legais citados no preâmbulo deste edital.

10.4 Por se tratar de carências temporárias nas unidades da rede pública de educação do município, o

candidato aprovado poderá ter o seu contrato suspenso, interrompido ou findado, caso não haja mais demanda,

tendo em vista a supremacia do interesse público.

10.5 O não cumprimento de qualquer uma das atribuições inerentes ao cargo acarretará na abertura de

processo administrativo objetivando a rescisão sumária do contrato emergencial de trabalho.

10.6 O candidato contratado, a qualquer tempo, poderá ser submetido a avaliação de desempenho funcional,

oral ou escrita, realizada pela banca organizadora deste processo seletivo e caso fique evidenciada a inaptidão,
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deverá ser instaurado processo administrativo para, caso que seja considerado inapto, formalizar a rescisão

contratual.

10.7 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo

Seletivo, valendo para isto a publicação da homologação do Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura de

Jandira.

10.8 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital somente poderão ser realizadas por intermédio de

retificação, devidamente publicada nos veículos de comunicação citados no presente Edital.

10.9 É de inteira responsabilidade do candidato a interpretação deste edital, bem como o acompanhamento da

publicação de todos os atos, instruções e comunicados ao longo do período em que se realiza este Processo

Seletivo, não podendo deles alegar desconhecimento ou discordância.

10.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo

Simplificado.

Jandira, 01 de Julho de 2022

HENRI HAJIME SATO
Prefeito Municipal
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ANEXO I - SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

1 MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Recepciona as crianças na entrada e saída, preparando e organizando o material didático, de recreação e orientando-
as na formação de hábitos de higiene e boas maneiras, garantido a adaptação e bem estar; Verifica o estado de saúde
e higiene, conferindo o material individual de cada uma; Efetua o controle de frequência das crianças; Ajuda a servir a
alimentação, orienta sobre o comportamento adequado à mesa, o uso adequado de talhares e higiene pessoal; Cuida
da higiene das crianças dando banho, orientando-as a se vestir, calçar, penteia e guarda seus pertences; Auxilia e
orienta as crianças na escovação dos dentes, dá medicamentos conforme orientação médica e executa pequenos
curativos; Acompanha e dirige passeios, banho de sol, brincadeiras no parque; Controla os horários de repouso das
crianças, participa da execução e do desenvolvimento de atividades, promove atividades recreativas e lúdicas utilizando
jogos e brincadeiras em grupo com objetivo de estimular o desenvolvimento biopsicossocial da criança; Executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

2 ATENDENTE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Participam do planejamento, elaboração e execução das atividades da Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação Especial em articulação com a equipe pedagógica, acompanhando e avaliando o processo de
desenvolvimento psicomotor; Atende alunos portadores de necessidades especiais, atuando nos processos de
desenvolvimento, estimulando e cuidando; Recepciona os alunos na entrada e saída, preparando e organizando o
material didático, de recreação e orientando na formação de hábitos de higiene e boas maneiras, garantindo a
adaptação e bem estar; Verifica o estado de saúde e higiene, conferindo o material individual de cada aluno; Faz o
controle de frequência dos alunos; Fornece as refeições aos alunos que não comem sozinhos e auxilia os que
apresentam dificuldades para alimentar-se, orientando sobre o comportamento adequado à mesa, o uso adequado de
talheres e higiene pessoal; Cuida da higiene dos alunos dando banho, orientando-os a se vestir, calçar, penteia e
guarda seus pertences; Auxilia e orienta as crianças na escovação dos dentes, dos medicamentos conforme orientação
medica e executa pequenos curativos; Acompanha e dirige passeios, banho de sol, brincadeiras no parque; Observa as
condições físicas dos alunos diariamente; Controla os horários de repouso dos alunos, participa do planejamento, da
execução e do desenvolvimento das atividades; Planeja e promove atividades recreativas e lúdicas utilizando jogos e
brincadeiras em grupo com objeto de estimular o desenvolvimento bio-psico social da criança; Acompanha o aluno ao
banheiro auxiliando na sua utilização quando necessário, na lavagem das mãos, na troca de fraldas, na escovação dos
dentes; Controla as condições de higiene ambiental, comunicando ã direção qualquer desatenção às normas de
limpeza e desinfecção; Responsabiliza - se pela supervisão e auxilio na limpeza e higiene dos espaços utilizados pelos
alunos; Executa a lavagem e desinfecção dos brinquedos diariamente, após o uso; Desenvolve atividades de
estimulação e zela pela segurança do aluno em qualquer momento em que este estiver sob sua responsabilidade;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

3 INSPETOR DE ALUNOS
Inspecionar alunos em todas as dependências do estabelecimento de ensino, garantindo a disciplina e segurança dos
mesmos. Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, para o ajustamento dos mesmos ao convívio e
recreação escolar. Atender às solicitações do coordenador pedagógico, responsabilizando-se pela disciplina da classe
e participar do processo educativo. Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo material
utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para propiciar ambiente adequado à formação física,
mental e intelectual dos alunos. Auxiliar no controle de presença, guarda e proteção dos alunos, prestando primeiros
socorros em caso de acidentes. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função

4 MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR
Dirigir os veículos de transporte da frota da Secretaria Municipal da Educação, dentro e fora do Município, verificando
diariamente, antes e após sua utilização, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus,
água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível, entre outros. Transportar
os educandos e auxiliares de atividades escolares, garantindo a segurança dos mesmos. Transportar materiais para
abastecimento dos órgãos da Secretaria Municipal de Educação, além de documentos administrativos, quando
necessário. Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa bem como devolvê-la à chefia
imediata ao término da tarefa. Manter o veículo limpo, interna e externamente em perfeitas condições de uso imediato.
Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a plena
condição de utilização. Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da
quilometragem, viagens realizadas, educandos transportados, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim
de manter a boa organização e controle da Administração. Recolher o veículo após sua utilização, em local
previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado. Solicitar os serviços de mecânica e
manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade. Controlar e orientar o embarque e
desembarque dos educandos e monitores para evitar acidentes. Observar a sinalização e zelar pela segurança dos
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passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de emergência. Dar assistência aos outros motoristas do
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal em casos de sinistros e panes dos veículos. Praticar a direção defensiva
visando a diminuição dos riscos de acidentes. Observar o limite de passageiros preestabelecidos. Manter o veículo
limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário. Zelar pelo
veículo, materiais, equipamentos e ferramentas colocados sob sua guarda e solicitar, quando necessário, a aquisição
ou manutenção dos mesmos. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local
de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outras atribuições correlatas à sua função.

ANEXO II - PROGRAMAS DE PROVA ESCRITA
Atenção

A Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo, não aprova a comercialização de apostilas

preparatória para o presente Processo Seletivo e não se responsabiliza pelo conteúdo de apostilas deste gênero

que venha a ser comercializadas, também não será fornecida ou recomendada a utilização de apostilas

específicas.

Os candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo programa de prova, previamente estabelecido

neste edital, ficando livres para escolha de apostilas, livros e outros materiais desde que contenham os

conteúdos apresentados no programa de prova de seus cargos, conforme segue:

1° Programa de Língua Portuguesa: 05 (cinco) questões para todos os cargos:Monitor de Educação Infantil,

Atendente de Desenvolvimento Educacional, Inspetor de Aluno, Motorista de Ônibus Escolar.

1. Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais,
literários e não literários.

2. Leitura e Interpretação de Texto;
3. Ortografia oficial;
4. Acentuação gráfica;
5. Noções de Gênero e Número;
6. Sinônimos, Homônimos e Antônimos;
7. Classes gramaticais;
8. Concordância verbal e nominal;
9. Pronomes: emprego e colocação;
10. Regência nominal e verbal;
11. Sílaba tônica;
12. Sujeito e predicado;
13. Aposto;
14. Vocativo;
15. Interjeição.



Rua Elton Silva n.º 14, Centro - Grande São Paulo - CEP.: 06600-025 – CNPJ n.º 46.522.991/0001-73

Secretaria Municipal de Administração / Secretaria Municipal de Educação

2° Programa de Matemática: 5 (cinco) questões para todos os cargos: Monitor de Educação Infantil,

Atendente de Desenvolvimento Educacional, Inspetor de Aluno, Motorista de Ônibus Escolar.

1. Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais relativos (formas decimais e
fracionárias): propriedades, operações e problemas;

2. Grandezas Proporcionais - Regra de três simples;
3. Porcentagem e juro simples – Resolvendo problemas;
4. Sistema Monetário Brasileiro;
5. Sistema Decimal de Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo

(transformação de unidades e problemas);
6. Figuras Geométricas Planas: perímetros e áreas - problemas.

3° Programa de Conhecimento Específico: 10 (dez) questões para todos os cargos: Monitor de Educação

Infantil, Atendente de Desenvolvimento Educacional, Inspetor de Aluno.

1. Introdução da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

2. Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

4° Programa de Conhecimento Específico: 10 (dez) questões para o cargo:Motorista de Ônibus Escolar.

1. Guia do Transporte Escolar, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE-
MEC. Disponível em: https://www.fnde.gov.br/centrais-de-
conteudos/publicacoes/category/131-transporte-escolar?download=6897:guia-do-transporte-
escolar

2. Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
https://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/131-transporte-escolar?download=6897:guia-do-transporte-escolar
https://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/131-transporte-escolar?download=6897:guia-do-transporte-escolar
https://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/131-transporte-escolar?download=6897:guia-do-transporte-escolar
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm
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ANEXO IV - ORIENTAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA, NO CONTEXTO DA PANDEMIA

DA COVID-19, PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA.

PROCESSO SELETIVO 002/2022

A Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo 002/2022, da Prefeitura Municipal de Jandira, por

meio da Secretaria Municipal de Educação compilou orientações e diretrizes para serem seguidas, de modo

que todos fiquem o máximo possível protegidos durante a aplicação da prova escrita.

1. ANTES DA PROVA

1.1 Se você for utilizar o transporte público para se dirigir ao local de prova, lembre-se: utilize máscara facial

a todo o momento, cobrindo boca e nariz;

1.2 Evite encostar-se a qualquer objeto não pessoal;

1.3 Leve álcool em gel: higienize as mãos após o pagamento; permaneça a 1 m de distância das outras pessoas

sempre que possível; mantenha as janelas do ônibus, se possível, abertas;

1.4 Quando possível, dê preferência aos transportes individuais, como carro, táxi ou carros de aplicativo.

ATENÇÃO
Por recomendação dos órgãos sanitários, NÃO vá ao local de prova se você se enquadrar em uma
dessas condições:
1. Diagnóstico confirmado de COVID-19 a partir de 19/06/2022;
2. Contactante domiciliar (ou próximo) de caso confirmado de COVID-19, com último contato após
26/06/2022;
3. Caso suspeito de COVID-19.
LEMBRE-SE:
De acordo com as normas deste edital, não haverá a possibilidade de solicitação, por parte dos
candidatos, de realização de Prova Escrita em data, horário ou local, diferente do estabelecido no
Termo de Convocação referente ao seu cargo neste Processo Seletivo, porém, se você for ao local de
prova apresentando uma das três condições acima, você poderá expor outras pessoas a riscos.

Pedimos a colaboração de todos para tornar o nosso ambiente de prova o mais seguro possível a todos
os candidatos e colaboradores.

2. AO CHEGAR À ESCOLA: EVITE AGLOMERAÇÕES.

2.1 Os portões das escolas serão abertos às 9h. Ao entrar na escola, dirija-se imediatamente à sala de aula;

2.2 Evite ficar no corredor, dentro das salas de aula, temos ambiente com biossegurança controlada;
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2.3 Lembre-se da importância do distanciamento social de 1 metro e evite qualquer conversa desnecessária

com outros candidatos, utilize a máscara durante todo o tempo de permanência na escola;

2.4Você poderá ir ao banheiro, redobre os cuidados com higiene, evite utilizar o banheiro ao mesmo tempo

em que outras pessoas;

2.5 Recomendamos que os candidatos levem máscara facial de reserva para o caso de necessidade de troca

durante a prova;

2.6 Não será permitida a entrada de acompanhantes no local de aplicação das provas (exceto sob

recomendação médica e com prévia aprovação da Comissão Organizadora).

2.7Orienta-se que todos os candidatos utilizem máscara de proteção facial (de tecido, cirúrgica ou

respirador N95), que cubra boca e nariz, durante toda a estadia no prédio de aplicação da prova, inclusive

durante a realização da prova.

2.8 AO CHEGAR À SUA SALA DE PROVA IDENTIFIQUE-SE: mostre seu documento oficial com foto

para o fiscal da sala. Não é necessário entregar o documento na mão do fiscal. Evite contato físico.

Comunique-se apenas de forma essencial e SENTE-SE. Não haverá local demarcado previamente para cada

candidato, portanto, evite trânsito desnecessário pela sala de prova.

Na sala haverá álcool em gel que o candidato poderá utilizar para higiene das mãos.

3. DURANTE A PROVA

3.1 Orientação da utilização de máscara facial (cobrindo boca e nariz) durante todo o exame, desde a entrada

no local de aplicação;

3.2 Manutenção de distanciamento adequado (1m) entre os candidatos durante a aplicação da prova;

3.3 Orientação de entrada imediata na sala de aplicação para evitar aglomerações nos corredores antes do

início da prova;

3.4 Alimentação sólida deverá ser realizada fora da sala de aplicação, em local indicado pelo fiscal. Não

haverá tempo extra para este fim;

3.5 O candidato deverá levar seu próprio frasco de álcool em gel de casa para a prova;
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3.6 Lembre-se de levar sua garrafa d'água abastecida;

3.7 O candidato poderá ir ao banheiro durante a prova, deverá pedir permissão ao fiscal e, a todo momento,

deverá manter o uso de sua máscara;

3.8 Os candidatos poderão sair em definitivo das salas de prova somente após 60 minutos do início das provas.

FONTE: Manual de Orientações de Biossegurança aos candidatos do vestibular de 2022 da FUVEST -
Fundação Universitária para o Vestibular.
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