
     Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Rua José Vieira de Miranda, 1108- centro Cesário Lange SP.  

(015) - 3246.8060 

   

CONTRATO EMERGENCIAL 01/2017 

 

A Secretaria da Educação de Cesário Lange realizará Processo Seletivo para 

Contratação Emergencial, baseado de acordo com a Constituição Federal de 1988, Lei 

Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 26/2011 e demais Leis Municipais em vigor, 

destinados ao provimento de vagas existentes para a função publica de Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil. As atribuições para este cargo encontram-se no Anexo I deste 

edital. 

Instruções: 

1. Do Processo Emergencial 

1.1 O Presente Processo Emergencial destina-se ao provimento de vagas, pela 

Consolidação das Leis de Trabalho- CLT, nas vagas indicadas no presente edital, 

dentro do prazo de seis meses podendo ser prorrogado por mais seis meses a 

contar da data de homologação do certame, a critério da Prefeitura de Cesário 

Lange. 

1.2 As vagas oferecidas são para o município de Cesário Lange. 

1.3 As funções, as vagas, o salário inicial, a carga horária, os requisitos mínimos 

necessários são especificados na tabela abaixo: 

TABELA I 
FUNÇÃO VAGAS SALARIO 

INICIAL 
CARGA 

HORARIA 
REQUISITOS MINIMOS 

Auxiliar de 
Desenvolvimento 

Infantil 

15 1.164,03 40 hs/Sem. Ensino Fundamental 
Completo 

 

2. Das condições para Inscrição: 

2.1- Para se inscrever o candidato deverá preencher as condições especificas a seguir. 

2.1.1- Ser brasileiro nato ou naturalizado ou ser estrangeiro, com igualdade de 
direitos, nos termos em que dispuser a legislação especifica. 

2.1.2- Ter na data da contratação a idade mínima de 18 anos. 

2.1.3- Ser Eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral. 

2.1.4- Possuir documentação comprobatória no ato da Inscrição, dos requisitos 
mínimos exigidos para a função, conforme especificado na tabela 1. 



2.1.5- Ter aptidão física e mental para exercício da função comprovada em inspeção 
realizada pelo serviço médico indicado pela Prefeitura. 

2.1.6- Não ter sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em 
Processo Disciplinar, por ato lesivo ao Patrimônio Publico de qualquer esfera de 
governo, condenado em Processo Criminal por praticas de crimes contra a 
administração pública capitulados nos títulos II e XI da parte especial do Código Penal 
Brasileiro, na Lei nº 7492/86 e na Lei 8429/92. 

2.1.7- Não possuir Antecedentes Criminais. 

2.1.8- Não estar com idade de aposentadoria compulsória. 

2.1.9- Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou 
função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal. 

2.1.10- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital. 

 

3. Das Inscrições: 

3.0 - A data para realização das inscrições será de 23 a 27 de Janeiro de 2017 

3.1- O local para realização das inscrições será na Secretaria Municipal de Educação, 
localizado a rua: José Vieira de Miranda, nº 1108, centro, Cesário Lange. 

3.2- O horário para realização das inscrições será das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 
16h00. 

3.3-A Inscrição será gratuita. 

3.4- Documentos necessários para a inscrição: cópia de RG, CPF, Comprovante de 
residência, certidão de Nascimento de filhos (se houver) e certificado de conclusão do 
Ensino Fundamental. 

3.5- São de exclusiva responsabilidade do candidato, sobre as penas da Lei, as 
informações fornecidas no ato da inscrição. 

3.6- Na falta de quaisquer documentos citados a inscrição não será realizada. 

4. Da prova 

4. A prova será realizada no dia 04 de Fevereiro de 2017, às 14h00, na escola EMEB 
“Francisco Mendes de Almeida”, localizada a Rua: Camargo Barros 1210, centro. 

4.1 Para a realização da prova os candidatos deverão se apresentar com meia hora de 
antecedência. 

4.2 Será obrigatório a apresentação de RG e comprovante de Inscrição. 

4.3- O candidato deverá levar caneta azul ou preta, lápis preto e borracha. 

4.4- O fechamento dos portões será realizado impreterivelmente às 13h30. 

4.5- O Programa para a prova encontra-se no Anexo II deste edital. 

4.6- A prova do Processo Emergencial constará do seguinte formato: 

 

 

 



Ensino Fundamental Completo 

Função Formas de 
Avaliação 

Quantidade de Questões 

Auxiliar Desenvolvimento Infantil Objetiva Conhecimentos Básicos 

5 de  Língua Portuguesa; 

5 de Matemática; 

  10 de Conhecimentos 
específicos. 

 

4.7- A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 a 20 e terá caráter eliminatório e 
classificatório. 

4.8- Será considerado aprovado na prova, o candidato que obtiver 50% ou mais de 
acertos na prova. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

5.1- Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em lista 
de classificação.  

5.2- O resultado provisório do Processo de Contratação Emergencial será publicado na 
Internet no endereço eletrônico www.cesariolange.sp.gov.br, na Secretaria da 
Educação e na Prefeitura de Cesário Lange, cabendo recurso nos termos do Capítulo 6, 
Dos Recursos deste Edital.  

5.3. Após o recurso, a lista de Classificação Final será divulgada nos endereço 
eletrônico www.cesariolange.sp.gov.br, no Átrio da Prefeitura e da Secretaria de 
Educação de Cesário Lange. 

5.4 Serão publicados apenas os resultados dos candidatos que lograram classificação 
no Processo Emergencial.  

5.5 O resultado geral final do Processo de Contratação Emergencial poderá ser 
consultado nos endereço www.cesariolange.sp.gov.br, pelo prazo de 3 (três) meses, a 
contar da data de sua publicação.  

5.6 No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao 
candidato que:  

5.7- Tiver maior idade.  

5.8 Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos. 

5.9. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Básicos. 

5.10- Tiver maior idade.  

5.11-Tiver maior número de dependentes (filhos menores de 18 anos). 

5.12- Persistindo o empate, mesmo após aplicados os respectivos critérios de 
desempate previstos no itens deste Capítulo deverá ser feito sorteio na presença dos 
candidatos envolvidos no processo.  

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


5.13- A classificação no presente Processo Seletivo não gera aos candidatos direito à 
contratação para a função, cabendo a Prefeitura Municipal de Cesário Lange o direito 
de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não 
havendo obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos aprovados no 
Processo Emergencial, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não 
lhes garante escolha do local de trabalho. 

 

6. Dos recursos 

6.0- O candidato que desejar interpor recursos disporá de dois (2) dias uteis 
ininterruptos para fazê-lo com inicio no dia seguinte a publicação do resultado, o qual 
deverá ser endereçado à Secretaria Municipal de Educação.  

6.1- O recurso deverá ser realizado de forma individual, em formulário próprio de 
acordo com Anexo III deste edital. 

 

7. Da Contratação:  

7.0- A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação 
dos candidatos aprovados, observada a necessidade da Secretaria da Educação de 
Cesário Lange, dentro do prazo de validade do certame.  

7.2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa 
de direito à contratação.  

7.3. A Secretaria da Educação de Cesário Lange reserva-se o direito de proceder às 
contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro 
do prazo de validade do Processo Emergencial.  

7.4 Os candidatos que vierem a ser convocados pelo Departamento Pessoal da 
Prefeitura para contratação, assinarão contrato de trabalho que se regerá pelos 
preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.   

7.5. A convocação será realizada por correspondência com Aviso de Recebimento, 
devendo o candidato apresentar-se à Prefeitura Municipal de Cesário Lange no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da convocação 

7.6- Para a contratação o candidato aprovado deverá apresentar a documentação 
comprobatória seguinte: 

Carteira de trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das paginas onde está a 
foto e o nº da CTPS, bem como da qualificação civil; Inscrição no PIS/PASEP, certidão 
de nascimento, (quando solteiro) ou quando casado certidão de casamento, Titulo de 
Eleitor, Certidão de quitação Eleitoral, certificado de reservista ou dispensa de 
Incorporação, quando do sexo masculino, RG ou RNE, 1 foto 3x4 recente, CPF; 
comprovante de residência recente; comprovante de escolaridade requerida pela 
função, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais dos últimos 5 anos ( com data de 
emissão de até 60 dias); Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos, 
quando possuir; Caderneta de vacinação dos filhos menores de 14 anos; certidão 
expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor publico, afirmando que 
não sofreu qualquer penalidade no desempenho do Serviço Público. Outras 
declarações necessárias a critério da Prefeitura. 



7.7- No ato da contratação, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce 
ou não, outro cargo, função ou emprego público remunerado, em outro órgão público 
da administração pública direta ou indireta de qualquer ente federativo, e se é 
aposentado por regime próprio de previdência social em âmbito municipal, estadual 
ou federal.  

7.8- Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Cesário Lange poderá solicitar 
outras declarações e documentos complementares.  

7.9- Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos 
exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.  

7.10- Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados e que 
comprovarem os requisitos mínimos da forma definida neste Edital, serão submetidos 
a exame-médico, que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das 
tarefas pertinentes ao emprego a que concorrem.  

7.11- As decisões do Serviço Médico indicado pela Prefeitura Municipal de Cesário 
Lange, de caráter eliminatório para efeito da contratação, são soberanas,  assegurado 
o contraditório e a ampla defesa do candidato. 

 7.12- O não comparecimento ao exame médico admissional, bem como à assinatura 
do contrato de trabalho, nas datas agendadas pela Prefeitura Municipal de Cesário 
Lange caracterizarão sua desistência e consequente eliminação do Processo 
Emergencial.  

7.13- O descumprimento de prazos estabelecidos neste Edital e aqueles determinados 
pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange acarretarão na exclusão do candidato deste 
Processo.  

7.14. O candidato que não comparecer à Prefeitura Municipal de Cesário Lange, 
conforme estabelecido no subitem e no prazo estipulado pela Prefeitura Municipal de 
Cesário Lange ou que não for localizado pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT, ou, ainda, que manifestar sua desistência por escrito será 
considerado desclassificado, perdendo os direitos decorrentes de sua classificação no 
Processo Emergencial. 

7.15-O candidato que não comprovar os requisitos mínimos será eliminado deste 
Processo Emergencial, não cabendo recurso.  

7.16- O candidato classificado no Processo Emergencial que não aceitar a vaga para a 
qual foi convocado será eliminado do mesmo.  

7.17- No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma 
vaga, o fato será formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência. 

 

 

 

 

 

 

 



8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 8.0. Todas as convocações, avisos, resultado provisório e outras informações 
referentes exclusivamente às etapas do presente Processo Emergencial serão 
publicados na sede da Prefeitura Municipal, na Secretaria da Educação de Cesário 
Lange e no endereço eletrônico www.cesariolange.sp.gov.br. É de responsabilidade 
do candidato acompanhar estas publicações.  

8.1. Para contagem dos prazos serão consideradas as publicações realizadas nos 
endereços acima.  

8.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que alcançarem 
classificação no Processo Emergencial.  

8.3. A Secretaria da Educação de Cesário Lange se eximem das despesas com viagens e 
estadia dos candidatos em quaisquer das fases do Processo Emergencial.  

8.4. A aprovação no Processo de Contratação Emergencial não gera direito à 
contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final. 

 8.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, 
mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da contratação, 
acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas 
decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.  

8.6. Caberá à Secretaria Municipal de Cesário Lange a homologação dos resultados 
finais do Processo Emergencial.  

8.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, 
até a data da respectiva providência ou evento, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso a ser publicado na Prefeitura Municipal, na Secretaria da Educação de 
Cesário Lange e no endereço eletrônico www.cesariolange.sp.gov.br. É de 
responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações. É de responsabilidade 
do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de 
validade do Processo de Contratação Emergencial, para viabilizar os contatos 
necessários, sob pena de quando for convocado, perder o prazo para contratação, 
caso não seja localizado.  

8.9. A Secretaria da Educação de Cesário Lange não se responsabiliza por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de:  

8.10- Endereço não atualizado.  

8.11- Endereço de difícil acesso.  

8.12- Correspondência recebida por terceiros.  

8.13- A Secretaria da Educação de Cesário Lange, por decisão motivada e justificada, 
poderá revogar ou anular o presente Processo Contratação Emergencial, no todo ou 
em parte, bem como alterar os quantitativos de vagas constantes na Tabela I, do 
Capítulo 1 deste Edital.  

8.14- Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados com duas casas 
decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou 
igual a cinco.  

8.15- A realização do Processo de Contratação Emergencial será feita sob 
responsabilidade da Secretaria da Educação de Cesário Lange,  
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES 

 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL- Executa, sob a supervisão, serviços de 
atendimento ás crianças em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, 
higiene e recreação. 

 

Descrição Detalhada: 

Auxilia as atividades recreativas das crianças nas creches, incentivando as brincadeiras em 
grupo como brincar de roda, pular corda e outros jogos, para estimular o desenvolvimento 
físico e mental das mesmas. 

Orienta as crianças quanto às condições de higiene, auxiliando-as no banho, vestir, troca de 
fraldas, calçar, pentear e guardar seus pertences, para garantir o seu bem-estar. 

Auxilia nas refeições, alimentando as crianças ou orientando-as sobre o comportamento à 
mesa. 

Controla os horários de repouso das crianças, preparando a cama, ajudando-as na troca da 
roupa, para assegurar o seu bem-estar e saúde. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas por seu superior imediato.  

 

Especificações: 

Escolaridade: Ensino Fundamental 
Experiência: Aptidão no tratamento com crianças  
Iniciativa/Complexidade: recebe instruções e orientação constantes  
Responsabilidade/Dados Confidenciais: nenhuma  
Responsabilidade/Patrimônio: nenhuma 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: pela integridade física das crianças. 
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ANEXO II – PROGRAMA 

 

PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

CONHECIMENTOS BÁSICOS: 

LINGUA PORTUGUESA: 

Interpretação textual; Pontuação; Ortografia; Plural e Singular em frases; Emprego dos 
porquês; Substantivos; Adjetivos; Verbos; Concordância Verbal e Nominal; 

 

MATEMÁTICA:  

Conjuntos Numéricos (Naturais, Inteiros e Racionais); Inequação de 1º grau: resolução 
– problemas de 1º grau; Operações envolvendo frações; Razão e Proporção; Grandezas 
Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Noção de 
Probabilidade; Princípio Fundamental da Contagem; Geometria Plana; Operação com 
números inteiros e fracionários; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, área. 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  

Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Site: http://www.planalto.gov.br/ 

Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das 
crianças / Maria Malta Campos e Fúlvia Rosemberg. – 6.ed. Brasília : MEC, SEB, 2009. 44 p. : il. 

Site: http://portal.mec.gov.br/ 

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais 
para a educação infantil / Secretaria de Educação Básica. – Brasília : MEC, SEB, 2010. 36 p. : il. 

Site: http://portal.mec.gov.br/ 
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ANEXO III- DO RECURSO 

 

CONTRATO EMERGENCIAL – EDITAL 01/2017 

 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

 

Contrato Emergencial nº 01/2017 – Prefeitura Municipal de Cesário Lange 
 

À comissão organizadora do Contrato Emergencial 

Dados do candidato: 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

FUNÇÃO: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

TELEFONE:  CELULAR:  

 

Assinale o tipo de recurso: 

JUSTIFICATIVA DO RECURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preencher em letra de forma legível ou à máquina. 

 

 

Cesário Lange,   de      de 2017. 

 

 

 

                        

        Assinatura do candidato                       Assinatura do Responsável p/ recebimento 


