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EDITAL Nº 002/2021 - ERRATA DO EDITAL Nº 001/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, através das Secretarias de Administração, Saúde e 

de Educação com base na autorização contida no Decreto Municipal nº 006/2021 de 19 de março 

de 2021 e no Decreto nº 010/2021 de 07/04/2021, CONSIDERANDO os efeitos do Parecer Jurídico 

nº 002/2021, assim como também o Relatório Preliminar de Inspeção – Fiscalização 2021 – 

TCE/PE, Procedimento Interno nº PI2100179, e-AUD nº 13232, recepcionado em 07 de abril de 

2021 e visando uma melhor avaliação dos termos contido no Edital nº 001/2021 e suas posteriores 

alterações que dispõe sobre a realização da Seleção Pública Simplificada para a Contratação 

(vigência máxima de 12 (doze) meses) de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE E PROFESSOR(A) e visando atender as exigências da legislação 

em vigor, a Comissão da Seleção Pública Simplificada  

RESOLVE: 

Retificar os seguintes itens e ANEXOS do Edital nº 001/2021 que passará a valer com a seguinte 

redação: 

ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

EVENTO DATA/PERÍODO LOCAL 

Publicação do Edital nº 002/2021 – 
Errata do Edital nº 001/2021 

09/04/2021 

Site da Prefeitura Municipal de Granito 
(www.granito.pe.gov.br) e Àtrio do 

mural da sede da Prefeitura  de 
Granito 

Inscrição e envio dos documentos 
para Avaliação Curricular. 

05/04/2021 À 
16/04/2021 

E-mail: 
selecao2021.1granito@gmail.com 

Divulgação do Resultado Preliminar 
da Avaliação Curricular 

20/04/2021 

Site do município de Granito , Àtrio do 
mural da sede da Prefeitura de Granito 
e no Diário Oficial dos Municípios do 
estado de PE 

Recurso contra resultado preliminar 
da avaliação curricular 

Até as 23h59 
min do dia 
22/04/2021 

E-mail: 
selecao2021.1granito@gmail.com 

Divulgação do resultado dos 
recursos da Avaliação Curricular 

26/042021 

Site do município de Granito, Àtrio do 
mural da sede da Prefeitura de Granito 
e no Diário Oficial dos Municípios do 
estado de PE 

Publicação do Resultado Final da 
Seleção Pública Simplificada 2020. 

26/04/2021 
Site do município de Granito, Àtrio do 
mural da sede da Prefeitura de Granito 

http://www.granito.pe.gov.br/
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e no Diário Oficial dos Municípios do 
estado de PE 

Homologação da Seleção Pública 26/04/2021 

Site do município de Granito, Àtrio do 
mural da sede da Prefeitura de Granito 
e no Diário Oficial dos Municípios do 
estado de PE 

 

(...) 3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
  
3.1 Com base no art. 37, VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, nas Leis Federais 
nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e nº 7.853 e de 24 de outubro de 1989, no do Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, às pessoas com deficiência fica assegurado o direito de se 
inscrever na presente Seleção Pública, desde que as atribuições constantes do ANEXO III sejam 
compatíveis com a sua deficiência, sendo-lhes reservado o percentual de 5% (cinco por cento) 
do número total de vagas oferecidas por função às pessoas com deficiência, conforme 
estabelecido no ANEXO II deste Edital com fulcro no art. 97, inciso VI, alínea “a”, da Constituição 
Estadual. 
 

3.1.1 Quando a aplicação do percentual acima indicado resultar em fração, a Prefeitura Municipal 

do Granito deverá proceder ao arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente, na 

forma do art. 1º, §3º do Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, respeitando, no 

entanto, o limite máximo de 20% das vagas ofertadas para a respectiva função, conforme previsto 

no art. 5º, §2º, da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

(...) 5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.2 A participação na Seleção Pública é gratuita e livre para quem atender plenamente as 
condições estabelecidas neste Edital e o candidato poderá realizar apenas 01 (uma) inscrição 
por CPF devendo optar pelo nível de ensino para o qual possui os requisitos necessários 
rigorosamente estabelecidos no Edital 001/2021 e suas alterações posteriores. Em caso do 
candidato já ter realizado mais de uma inscrição, o mesmo deverá encaminhar um outro e-
mail informando a banca responsável pela avaliação curricular qual inscrição deve 
considerar para efeitos de sua participação até a data limite conforme previsto no ANEXO 
I. Aquele que não encaminhar o e-mail para direcionamento da inscrição correta, a banca 
fica autorizada a escolher a última mensagem que foi enviada no e-mail descrito no item 
5.3. 
 
5.2.1 Em razão da finalidade das contratações (Item 1.1.1), não será permitida a participação de 
candidatos com mais de 60 anos de idade ou que se enquadrem em outro grupo de risco de 
aumento de mortalidade do Coronavírus (COVID-19) quando se tratar exclusivamente das 
contratações de profissionais de saúde. 
 
5.3.3 Para se inscrever na presente Seleção, o candidato deverá preencher e enviar o 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO constante no ANEXO V I deste Edital, juntamente com o 
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CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, cuja capa deve seguir o modelo constante 
no ANEXO VII, devidamente acompanhados de cópias dos documentos comprobatórios das 
informações prestadas e da documentação relacionada no subitem 5.4.  
 
5.4 Juntamente com o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO e o CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS, o interessado deverá enviar e em caso de aprovação no processo seletivo, 
entregar os seguintes documentos: 
 
c) PIS/PASEP (caso não possua o cartão, solicitar um extrato em qualquer agência do Banco do 
Brasil, se PASEP, ou da Caixa Econômica Federal, se PIS);  
 
d) Título de Eleitor com os comprovantes da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 
(internet);  
 
e) CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social (Folhas da foto e da identificação, em caso 
de arquivo impresso);  
 
f) Certificado do serviço militar obrigatório, se do sexo masculino;  
 
g) Comprovação de residência/domicílio com documento emitido em nome do candidato ou em 
nome de terceiro com declaração de residência assinado pelo próprio, conforme modelo do 
ANEXO VIII;  
 
h) Certidão de Nascimento ou Casamento;  
 
i) Certidão de Antecedentes Criminais, Estadual e Federal (disponível na internet);  
 
j) Último extrato de pagamento (contracheque), se for funcionário público;  
 
l) Diploma ou Declaração de Conclusão de Técnico de Enfermagem, em Instituição 
reconhecida pelo MEC;  
 
m) Certidão ou Declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação, especialização ou 
residência na área de conhecimento específica a que concorre, conforme disposto no Anexo I;  
 
n) Registro do Conselho Regional da especialidade a que concorre;  
 
o) Comprovação de experiência profissional na área que está concorrendo, para critério de 
desempate, conforme item 6.5 deste Edital;  
 
p) Comprovação se tiver sido jurado, para critério de desempate, conforme o item 6.5 deste 
Edital.  
 
q) Declaração de que não se encontra no grupo de risco da COVID-19, conforme modelo 
constante no Anexo X deste Edital; 
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r) Certidão ou Declaração de Conclusão do Curso de Graduação, Pós-Graduação, 
Especialização ou residência na área de conhecimento específica a que concorre, conforme 
disposto no Anexo II;  
 
s) Declaração de que não se encontra no grupo de risco da COVID-19, conforme modelo 
constante no Anexo IX deste Edital; 
 
6 DA AVALIAÇÃO CURRICULAR E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

6.1 A AVALIAÇÃO CURRICULAR terá caráter classificatório e eliminatório e dar-se-á através da 
análise, pela Comissão constituída no item 1.4, dos documentos comprobatórios das informações 
prestadas no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ANEXO VI), obedecendo-se rigorosamente a 
Tabela de Pontos que integra o ANEXO IV deste Edital. 
 
6.5.1 Na hipótese de ocorrer empate no resultado da AVALIAÇÃO CURRICULAR, para as 
funções dos profissionais da educação, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios 
de desempate:  
 
a) Maior idade.  
 
b) Maior tempo de exercício profissional na área requisitada;  
 
c) Ter sido jurado (art. 440 do Código de Processo Penal);  
 
6.8 O documento entregue não implica automática atribuição da pontuação prevista no ANEXO 
IV, somente sendo atribuídos os pontos quando a equipe avaliadora julgar respeitados os 
requisitos estabelecidos neste Edital.  
 
7. DO RECURSO  
 
7.2 Os recursos deverão ser enviados ao e-mail indicado no subitem 5.3, até as 23h59min do dia 
útil seguinte à data da publicação do resultado preliminar, conforme previsto no ANEXO I.  
 
10. DA CONTRATAÇÃO 

10.3 Nos termos das exigências previstas na Constituição Federal e na Legislação Municipal, e 
considerando a natureza das funções ofertadas, o candidato, para ser contratado, deverá 
preencher os seguintes requisitos: 
  
h) gozar de boa saúde, comprovada por laudo médico oficial, possuindo aptidão física e psíquica 
para ocupar e exercer as atribuições da função;  
 
10.7 Após entrega e análise da documentação, conforme item 10.5, o(a) candidato(a) será 
encaminhado(a), imediatamente, à unidade de trabalho para início do exercício das funções do 
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cargo, devendo a assinatura do Contrato corresponder a data da confirmação do início do exercício 
na unidade de trabalho. O(a) candidato(a) que não atender aos subitens 10.3 a 10.5, independente 
do que motivou o não atendimento, será desclassificado(a) e convocado(a) o(a) candidato(a) 
subsequente, de acordo com a ordem de classificação. 
 
10.8 Os(as) contratados(as) serão encaminhados(as) às unidades de trabalho, de acordo com as 
necessidades surgidas na Secretaria de Saúde e Educação, de acordo com a conveniência da 
Administração Pública. 
 
10.9 O laudo médico, citado no item 10.3, letra “h”, deverá ser emitido a partir da análise de exames 
de VDRL – Sífilis, glicemia em jejum, Hemograma completo e Sumário de urina, além de outros 
que se fizerem necessários por exigência médica. 
 
10.10 Os(as) candidato(as) aprovados(as) e convocados(as) na forma estabelecida no item 10.1 
firmarão com o Município contrato com duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, prazo 
que, a critério do contratante, poderá ser prorrogado por igual período, conforme estabelecido no 
Decreto Municipal Nº 006/2021 e no Decreto nº 010/2021 de 07/04/2021, observando-se 
estritamente o número de vagas, a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária e 
financeira. Atendendo as exigências do art. 4º, alínea “a”, da Lei Municipal n.º 36/1993 c/c 
art. 3º do Decreto nº 06/21. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.4 Este processo seletivo terá validade de 12 meses, a partir da data de divulgação da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, em conformidade 
com o art. 4º, alínea “a”, da Lei Municipal n.º 36/1993 c/c art. 3º do Decreto nº 06/21. 
 
11.5 Os contratos derivados deste processo seletivo terão validade de 12 meses, podendo ser 
prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final. 
 

ANEXO II - FUNÇÃO, VENCIMENTO BASE, REQUISITOS DE FORMAÇÃO, LOTAÇÃO, 
NÚMERO DE VAGAS E CARGA HORÁRIA MENSAL 

 
A) PROFESSOR(A)  

 

 
TOTAL 

DE VAGAS 

 
FUNÇÃO/LOTAÇÃO 

 
CARGA 

HORÁRIA 

 
REQUISITOS PARA 

EXERCER A FUNÇÃO 
 

 
VENCIMENTO 

BASE 
BRUTO 

13 
Professor(a). A disposição da 
Secretaria Municipal de 
Educação 

20h 
semanais 

Curso de Licenciatura, 
Especialização, 

Mestrado ou Doutorado 
na área educacional. 

R$ 1.918,30 

 

FUNÇÃO/NÍVEL DE ENSINO QUALIFICAÇÃO 
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PROFESSOR(A) DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
(INGLÊS) 

Licenciatura Plena em Letras, com habilitação para o 
ensino de Língua Inglesa, ou Licenciatura Plena em 
Curso de Formação de Professores (Pedagogia, em 
regime regular ou especial) com habilitação em 
Língua Inglesa. 

PROFESSOR(A) - ANOS INICIAIS 

Diploma, certidão ou declaração de Licenciatura 
Plena em Curso de Pedagogia ou Formação de 
Professores (Pedagogia em regime especial ou 
regular). 

PROFESSOR(A) - ENSINO INFANTIL 

Diploma, certidão ou declaração de Licenciatura em 
Educação Infantil (Pedagogia) ou Diploma de 
Licenciatura Plena em Curso de Pedagogia ou 
Formação de Professores (Pedagogia em regime 
especial ou regular), ou ainda, licenciatura em 
Educação Infantil. 

PROFESSOR(A) DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Licenciatura Plena em Letras, com habilitação para o 
ensino de Língua Portuguesa, ou Licenciatura Plena 
em Curso de Formação de Professores (Pedagogia, 
em regime regular ou especial), com habilitação em 
Língua Portuguesa. 

PROFESSOR BILINGUE (LIBRAS) - SALA 
MULTIFUNCIONAL 

Certificado de Proficiência para uso e ensino da 
Libras do Prolibras/MEC – Língua Brasileira de Sinais 
- mais: Licenciatura Plena, Licenciatura Curta, 
Bacharelado ou Acadêmico, específicos na disciplina 
de inscrição.  

 
ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

PROFESSOR BILINGUE (LIBRAS) - SALA 
MULTIFUNCIONAL 

Mediar situações de comunicação entre surdos e 
demais membros da comunidade escolar; viabilizar 
a interação e a participação efetiva do aluno nas 
diferentes situações de aprendizagem e interação 
no contexto escolar; informar à comunidade escolar 
sobre as formas mais adequadas de comunicação 
com os alunos surdos; interpretar, de forma 
fidedigna, as informações e conhecimentos 
veiculados em sala de aula e nas demais atividades 
curriculares desenvolvidas no contexto escolar; dar 
oportunidade à expressão dos alunos surdos por 
meio da tradução, de forma fidedigna, de suas 
opiniões e reflexões; ter conhecimento prévio e 
domínio dos conteúdos e temas a serem 
trabalhados pelo professor, evitando a  
improvisação e proporcionando maior qualidade 
nas informações transmitidas; ter um 
relacionamento amistoso com o professor regente 
de turma, oferecendo informações adequadas sobre 
a importância da interação deste com os alunos 
surdos; sugerir aos docentes a adoção das 
estratégias metodológicas visuais mais adequadas 
ao favorecimento da aprendizagem dos alunos 
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surdos; cumprir integralmente a carga horária 
designada (25 ou 50 horas), de modo a oferecer 
apoio especializado aos alunos surdos em todas as 
disciplinas previstas na matriz curricular semanal 
para a série em questão; participar das atividades 
pedagógicas que envolvem o coletivo da escola: 
reuniões pedagógicas, conselhos de classe, 
atividades festivas, entre outros, fazendo as 
mediações de comunicação necessárias para 
alunos e/ou profissionais surdos; submeter-se aos 
direitos e deveres previstos, aos demais 
profissionais, no regimento da escola; cumprir o 
Código de Ética, que regulamenta a prática da 
interpretação/tradução em Libras, emitido pela 
Federação Nacional de Educação e Integração de 
Surdos - FENEIS, o qual deve ser de conhecimento 
da equipe técnico-pedagógica do Estabelecimento 
de Ensino. 

 
ANEXO IV - TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR 

 
A) TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

GRAU DE FORMAÇÃO / EXPERIÊNCIA 
PONTUAÇÃO POR 

CATEGORIA 
PONTUAÇÃO 

TOTAL 
DAS REGRAS 

Comprovação de experiência profissional 
na área. 

10 pts. por cada ano de 
trabalho comprovado 
(máximo de 05 anos) 
podendo ser fracionado. 

50,00 

 
TEMPO DE 
SERVIÇO  
 
CERTIFICADO 
DE CURSO - 
TEC 
ENFERMAGEM 
 
COREN/PE 

Certificado de conclusão de curso técnico 
em enfermagem + Inscrição regular no 
COREN/PE 

50,00 50,00 

Pontuação Máxima: 100,00 

 
B) PROFESSOR(A) DE ENSINO INFANTIL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA 
ESTRANGEIRA (INGLÊS) E SÉRIES INICIAIS 
 

GRAU DE FORMAÇÃO / 
EXPERIÊNCIA 

PONTUAÇÃO POR 
CATEGORIA 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 

DAS REGRAS 

Comprovação de experiência 
profissional na docência. 

10 pts. por cada ano 
de trabalho 
comprovado (máximo 
de 05 anos) podendo 
ser fracionado. 

50,00 

 
Certificados, 
declarações e 
diplomas emitidos 
ou revalidados por 
instituição 
reconhecida pela 
autoridade pública 
competente do 

Certificado ou Declaração de Conclusão 
de Graduação - Licenciatura 

10,00 10,00 

Certificado ou Declaração de Conclusão 
de Curso de Pós Graduação 

13,00 13,00 
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Certificado ou Declaração de Conclusão 
de Curso de Mestrado stricto sensu, na 
área da Educação emitido por 
Instituição reconhecida pelo MEC. 

13,00 13,00 

Ministério da 
Saúde da 
República 
Federativa do 
Brasil. 

Certificado ou Declaração de Conclusão 
de Curso de Doutorado stricto sensu, na 
área da Educação emitido por 
Instituição reconhecida pelo MEC 

14,00 14,00 

Pontuação Máxima: 100,00 

 
C) PROFESSOR(A) BILINGUE (LIBRAS) 
 

GRAU DE FORMAÇÃO / 
EXPERIÊNCIA 

PONTUAÇÃO POR 
CATEGORIA 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 

DAS REGRAS 

Comprovação de experiência 
profissional no uso e ensino de Libras. 

10 pts. por cada ano 
de trabalho 
comprovado (máximo 
de 05 anos) podendo 
ser fracionado. 

50,00 

 
Certificados, 
declarações e 
diplomas emitidos 
ou revalidados por 
instituição 
reconhecida pela 
autoridade pública 
competente do 
Ministério da 
Saúde da 
República 
Federativa do 
Brasil. 

Certificado ou Declaração de Conclusão 
de Graduação - Licenciatura 

10,00 10,00 

Mini curso de aperfeiçoamento na área 
(LIBRAS), seja presencial ou online com 
carga horária mínima de 60hs. 

10,00 10,00 

Certificado ou Declaração de Conclusão 
de Curso de Pós Graduação  

10,00 10,00 

Certificado ou Declaração de Conclusão 
de Curso de Mestrado stricto sensu, na 
área da Educação emitido por 
Instituição reconhecida pelo MEC. 

10,00 10,00 

Certificado ou Declaração de Conclusão 
de Curso de Doutorado stricto sensu, na 
área da Educação emitido por 
Instituição reconhecida pelo MEC 

10,00 10,00 

Pontuação Máxima: 100,00 

 
Granito-PE, 08 de abril de 2021. 

 
João Bosco Lacerda de Alencar 

Prefeito de Granito 
 

Giulia Regis de Queiroz Justino  
Secretária de Saúde 

Francisca Antônia dos Santos Soares 
Secretária de Educação  

 
 

 


