
 

EDITAL Nº 09/2020 
 

“Abre inscrições para Contratação 
Temporária por Excepcional Interesse 
Público para cargos de Professor de 
Filosofia.” 

 
 
 RITA DE CÁSSIA CAMPOSPEREIRA, Prefeita Municipal de Muitos 
Capões, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público aos 
interessados que estão abertas as inscrições para CONTRATO TEMPORÁRIO POR 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, para cargos de professor de Filosofia: 

 
Cargo Vagas Requisitos Remuneraçã

o 
Carga Horaria 

Semanal  

Professor 
FILOSOFIA 

01 a) Idade: 18 anos 
b) Escolaridade: Curso superior de 

Licenciatura Plena em Filosofia, fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

Nível II – 
R$2.136,54 

22 horas semanais 

 
1 – Da remuneração, prazo de contratação, direitos e inscrições. 

 
1.1) Será pago, a título de remuneração, para os Professores, o valor mensal 
correspondente ao nível exigido para contrato.   
1.2) Além do vencimento o contratado fará jus a vale-alimentação. 
1.3) A contratação temporária será pelo prazo de até 06 (seis) meses, 
respeitando os termos do art. 233, da Lei nº 062/1998 e do art. 37, IX da CF/88, podendo 
ser prorrogada até o final do ano letivo de 2020, de acordo com avaliação e necessidade 
da equipe diretiva. 
1.3)  Os direitos dos contratados serão de acordo com art. 52 e incisos, da Lei 
nº 672/2011.   
1.4)  As inscrições serão no período de 13 de fevereiro de 2020 à 19 de 
fevereiro de 2020, no horário das 08h às 12h e das 13h às 16h, pelo email da secretaria 
de Educação do Município de Muitos Capões – pedagogico.smec@muitoscapoes.rs.gov.br 
1.5)  Os candidatos terão que ter, obrigatoriamente, habilitação mínima de 
Licenciatura Plena em Filosofia, de acordo com a Lei Municipal nº 672, de 10 de outubro 
de 2011. 
 
2 -  Critérios da Pontuação para classificação: 
 

TITULAÇÃO APRESENTADA PONTUAÇÃO 
1 Curso de Pós-graduação na Área da Educação 20 
2 Curso de Mestrado na Área da Educação 20 



 

3 Curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), com 
carga horária mínima de 60 horas * 

5 

4 Cursos na área da Educação superior de 99 horas* 4 
5 Cursos na área da Educação superior de 59 horas* 2 
6 Experiência na área pública** 5 
7 Experiência na área privada *** 3 

 
*Serão aceitos títulos com até 10 anos (a contar de 01/01/2010), e no máximo 5 em cada 
modalidade. 
 
1º) **área pública: 
- de 6 meses a 24 meses de experiência na área pública: 3 pontos 
- de 25 meses a 59 meses de experiência na área pública: 4 pontos 
- mais 60 meses de experiência na área pública: 5 pontos 
 
2º) ***área privada:  
- de 6 meses a 24 meses de experiência na área privada: 1 pontos 
- de 25 meses a 59 meses de experiência na área privada: 2 pontos 
- mais 60 meses de experiência na área privada: 3 pontos 
 
 
Em caso de empate será levado em consideração: 
1º) maior tempo de serviço na esfera pública; 
2º) maior tempo de serviço na esfera privada; 
3º) maior número de titulação; 
5º) maior tempo de conclusão da graduação; 
6°) o candidato mais velho. 
 
3 – Documentação necessária para a inscrição no processo seletivo simplificado: 
 
a) cópia da carteira de identidade e CPF; 
b) cópia do diploma na área a ser firmado contrato; 
c) cópia dos documentos conforme itens 2 deste Edital; 
d) preenchimento da Ficha de Inscrição constante no anexo I deste Edital 
e) preenchimento da Folha de Pontuação constante no anexo II deste Edital. 
 
OBS.: O preenchimento dos formulários no anexo I e anexo II é de inteira responsabilidade 
do candidato, bem como as cópias dos documentos comprobatórios, que deverão ser 
scaneados e enviados em anexos para o email informado. 

4 – Após a escolha, o selecionado deverá realizar a entrega dos documentos exigidos para 
a contratação, de acordo com a listagem a ser fornecida pela Secretaria de Educação, no 



 

prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação do edital de conclusão do processo 
seletivo, iniciando o trabalho imediatamente, junto à Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Gina Guagnini. 
 
   Registre-se e publique-se. 
 
 

MUITOS CAPÕES, 12 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA 
Prefeita Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
 

FICHA 
 DE INSCRIÇÃO 

 
CARGO: ____________________________________________________________________________________________ 
 

1. DADOS PESSOAIS 
1.1 - Nome Completo: _____________________________________________________________________________ 

1.2 – Filiação: ______________________________________________________________________________________ 

1.3 – Nacionalidade: ______________________________________________________________________________ 

1.4 – Naturalidade: _______________________________________________________________________________ 

1.5 – Data de Nascimento: ________________________________________________________________________ 

1.6 – Estado Civil: _________________________________________________________________________________ 

1.7 – Telefone: _____________________________________________________________________________________ 

1.8 – Endereço Eletrônico: _______________________________________________________________________ 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

2.1 – Carteira de Identidade e órgão expedidor: ________________________________________________ 

2.2 - Cadastro de Pessoa Física - CPF: ___________________________________________________________ 

2.3 – Título de Eleitor     Nº______________________________ Zona: ______________ Seção: _____________ 

2.4 – Número PIS: _________________________________________________________________________________ 

2.5 – Endereço Residencial: ______________________________________________________________________ 

 
 

_______________________________, ________ de ____________________de 2020.  
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
IMPORTANTE: A presente Ficha de Inscrição deverá ser ENVIADA juntamente com cópia do RG, CPF e 
Comprovante da Titulação que habilita a participação. 

 
 
 



 

ANEXO II 
 

FOLHA DE PONTUAÇÃO 
 

CANDIDATO:______________________________________________________________________________________ 

CARGO: ____________________________________________________________________________________________ 

TÍTULO DE HABILITAÇÃO: ______________________________________________________________________ 

 

TITULAÇÃO APRESENTADA 

PONTUAÇÃO 

Preenchimento 

obrigatório pelo 

candidato 

VALIDAÇÃO 

COMISSÃO 
Preenchimento pela 

comissão 

1 Curso de Pós-graduação na Área da Educação   

2 Curso de Mestrado na Área da Educação   

3 Curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), com 
carga horária mínima de 60 horas * 

  

4 Cursos na área da Educação superior de 99 horas*   

5 Cursos na área da Educação superior de 59 horas*   

6 Experiência na área pública**   

7 Experiência na área privada ***   

TOTAL   

OBSERVAÇÃO: A presente Folha de Pontuação deverá ser ENVIADA preenchida juntamente com cópia dos 
documentos que marcou pontuação. 
 

 

Assinatura do Candidato:  

______________________________________________________________ 

Data: ______/______/2020. 

 

Assinatura da Comissão:  

______________________________________________________________ 

Data: ______/______/2020. 


