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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR TEMPO DETERMINADO PARA 

CRIAÇÃO DE UM BANCO DE TUTORES PARA ATUAREM NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DE ARARENDÁ. 

 

EDITAL Nº 04/2022 

 
   O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais atendendo ao que dispõe o Art. 37, IX, da 

Constituição Federal, a Lei nº 15.276, de 28 de dezembro de 2012 que "disciplina regras 

adicionais à lei nº 14.026, de 17 de dezembro de 2007”, nº 17.632, de 16 agosto de 2021 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 34.258 de 23 de setembro de 2021, que trata de Bolsas 

no âmbito do PACTO PELA APRENDIZAGEM, com o objetivo de aprimorar a educação 

municipal e minimizar os impactos na área, decorrentes da pandemia do novo corona vírus, 

torna público a realização de Processo Seletivo Simplificado de Cadastro de Reserva para 

eventual contratação por tempo determinado de bolsistas para atuarem como TUTORES na 

gestão e fortalecimento da aprendizagem dos estudantes da rede pública municipal de ensino do 

município de Ararendá, na forma do Art. 2° da Lei Municipal Nº 016/98, de 23 de fevereiro de 

1998. 
 

QUADRO DE VAGAS 
 

 

Nº DE 
VAGAS 

VALOR DA 
BOLSA R$ 

JORNADA 

SEMANAL 

 
PERÍODO 

20 500,00 4 horas De 01/04/2022 a 31/12/2022 
 

1. DA SELEÇÃO 
 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado, será composto de 2 (duas) etapas: Análise de Currículo 

com comprovação documental e Entrevista. 
 

1.2. A relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, será publicada no 

site oficial da Prefeitura Municipal de Ararendá e serão lotados de acordo com a ordem de 

classificação. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e 

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

2.2. A Inscrição para a Seleção ocorrerá na sede da Secretaria Municipal da Educação, 

localizada na Rua Henrique Soares nº 453, Centro, Ararendá – Ceará, sob a coordenação da 
própria Secretaria. 
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2.3. No ato da inscrição o candidato deverá entregar: 
 

a) A Ficha de Inscrição / requerimento de inscrição, constante no Anexo II, devidamente 

preenchida com todos os dados solicitados sem emendas e/ou rasuras. As informações 

prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a 

Administração Pública no direito de excluí-lo da seleção, caso seja comprovada inveracidade 

nos dados fornecidos na ficha de inscrição, ou o não preenchimento de informações requeridas 

na mesma. 
 

b) Fotocópias nítidas e autenticadas pelo responsável pela inscrição, ou em Cartório, dos 

seguintes documentos: 
 

- Identidade (frente e verso), no mesmo lado da cópia; 

- C.P.F.; 

- Título de Eleitor e comprovante que está em dia com as obrigações eleitorais; 

- Certificado de Reservista (se do sexo masculino); 
 

2.3.1. Serão indeferidas inscrições com grafia do nome do candidato ilegível ou abreviado. 
 

2.3.2. O candidato declarará, na ficha de inscrição que tem ciência e aceita que, caso aprovado, 

entregará os documentos comprobatórios exigidos para exercer o cargo por ocasião da 

contratação por tempo determinado. 
 

2.4. Será permitida a inscrição por procuração específica para esse fim, mediante a entrega do 

respectivo instrumento de mandato procuratório com firma reconhecida em Cartório, 

acompanhado de cópia do documento de identidade do candidato, e apresentação de identidade 

do procurador. 
 

2.4.1. Deverá ser apresentado um instrumento de procuração para cada candidato, ficando o 

referido documento retido. 
 

2.4.2. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 

prestadas por seu procurador na ficha de requerimento de inscrição, arcando com as 

consequências advindas de eventuais erros, omissões e declarações inexatas ou inverídicas no 

preenchimento daquele documento. 
 

2.5. Não serão aceitos documentos após o recebimento da inscrição. 
 

2.6. No ato da inscrição, será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de 

inscrição na Seleção. 
 

2.7. Do Currículo - entregar anexado ao Currículo Vitae, as devidas comprovações 

(frente e verso) de escolarização e experiências (Diploma, Certificado, Certidões,   

Declarações etc.). 
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3. DA CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO MENSAL 
 

3.1. A carga horária de trabalho do Tutor contratado por tempo determinado será no máximo de 

4 (quatro) horas semanais de acordo com a necessidade do trabalho. 
 

3.2. A Bolsa será no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. 
 

4. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR TEMPO DETERMINADO PARA 

CRIAÇÃO DE UM BANCO DE TUTORES PARA ATUAREM NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DE ARARENDÁ. 
 

4.1. O Processo Seletivo Simplificado, será composto de 2 (duas) etapas: Análise de Currículo 

com comprovação documental e Entrevista com pontuação máxima de 100 pontos. 
 

5. DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 
 

5.1 Os candidatos serão informados sobre o resultado final da seleção pública através da 

divulgação na sede da Secretaria Municipal de Educação por meio do endereço eletrônico 

www.ararenda.ce.gov.br. 
 

5.2. Caso ocorra empate na nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato: 
 

• Com a maior idade. 
 

6. DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO 
 

6.1. Será excluído da Seleção o candidato que: 

a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) Descumprir quaisquer das instruções contidas no Edital; 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido. 
 

7. DOS RECURSOS 
 

7.1. Caberá interposição de recurso administrativo à Secretaria Municipal da Educação. 
 

a) Indeferimento de inscrição; 

b) Análise de currículo; 

c) Resultado final da Seleção. 
 

7.2. Todo recurso deverá ser obrigatoriamente assinado pelo candidato e encaminhado à 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. 
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7.3. Os recursos deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Educação, conforme 

cronograma no horário das 07h30 às 13h30. 
 

7.4. O prazo será de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do primeiro dia útil da 

divulgação do resultado final no site da Prefeitura Municipal de Ararendá-CE. 
 

7.5. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, sendo as respectivas decisões 

individualizadas. 
 

8. DA CONTRATAÇÃO 
 

8.1. A contratação, emergencial e por tempo determinado, dar-se-á mediante Termo de Contrato 

assinado entre as partes (contratante e contratado), a critério da Administração Pública e 

obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados; 
 

8.2. Para ser contratado o candidato deverá satisfazer, cumulativamente, aos seguintes 

requisitos: 
 

a) ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado; 

b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida igualdade, nas 

condições previstas no Art. 12, Inciso II, Parágrafo 1º da Constituição Federal/88; 

c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

d) estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 

e) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da contratação; 

f) não ferir o disposto no artigo 2° da Lei Municipal Nº 016/98, de 23 de fevereiro de 1998; 

g) declarar que não está cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer Órgão 

Público da esfera federal, estadual ou municipal; 
 

8.3. Os candidatos aprovados na seleção, quando convocados, deverão se apresentar na 

Secretaria Municipal da Educação conforme cronograma, das 07h30 às 13h30. 
 

9. CRONOGRAMA 
 

EVENTO PERÍODO 

Divulgação do Edital nº 02/2022 no site da Prefeitura de Ararendá 15/03/2022 

Inscrições 16 a 18/03/2022 

Análise dos currículos 21/03/2022 

Divulgação do resultado da análise dos currículos 22/03/2022 

Entrevistas 23 a 24/03/2022 

Divulgação do resultado das entrevistas 28/03/2022 

Início do prazo para recursos 28 a 29/03/2022 

Divulgação do resultado final 30/03/2022 

Convocação e Assinatura do Termo de Compromisso 31/04/2022 
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10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. A aprovação e a classificação final na seleção a que se refere este Edital não assegura aos 

candidatos a contratação, mas tão somente a expectativa de ser contratado, obedecida à rigorosa 

ordem de classificação; a existência de carência temporária; o interesse e a conveniência 

administrativa. 

 

10.2. A Seleção terá um prazo de validade de 2 (dois) anos podendo ser prorrogado por igual 

período. 

 

10.3. Os casos omissos e não previstos no presente Edital serão resolvidos pela comissão 

responsável pela organização da seleção. 

 
 

Ararendá, 14 de março de 2022. 

 

 

 

 
JOSÉ FELICIO DA SILVA 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 22.0103.02/2022 
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ANEXO I 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR TEMPO DETERMINADO PARA CRIAÇÃO 

DE UM BANCO DE TUTORES PARA ATUAREM NO ÂMBITO DO PROGRAMA PACTO 

PELA APRENDIZAGEM, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARARENDÁ 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

DADOS PESSOAIS 

NOME: _____________________________________________________________________________ 

NOME SOCIAL: _____________________________________________________________________  

DATA DE NASCIMENTO  /  /    SEXO: (  ) M ( ) F ( ) OUTRO (    ) 

ENDEREÇO: _______________________________________ BAIRRO: ________________________ 

CIDADE: ____________________________________ ESTADO: ___________ CEP: ______________  

TELEFONE: _________________________ E-MAIL: _______________________________________ 

 

RG: ___________________________ ORG.EXP.: ___________ DATA: _____/___________/_______ 

 

CPF: ____________________________________ PIS/PASEP: ________________________________ 

 

TÍTULO DE ELEITOR:      SEÇÃO:                          ZONA:                 

 

CERTITIFICADO DE RESERVISTA: ____________________________________________________  

 
DADOS SOBRE ESCOLARIDADE 

ESCOLARIDADE: 
 

ENSINO MÉDIO: (     ) COMPLETO 

ENSINO SUPERIOR: ( ) COMPLETO ( ) INCOMPLETO 

ANO DE CONCLUSÃO:    

 

 

Ararendá-CE de de 2022. 
 

 
Assinatura do/a candidato/a 
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CURRICULUM VITAE 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR TEMPO 

DETERMINADO EDITAL Nº 02/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO DE ARARENDÁ 

 

 
1. INFORMAÇÕES PESSOAIS: 

1.1 Nome completo: 

1.2 Data de nascimento: 

1.3 Estado Civil: 

1.4 Nº da carteira de identidade: 

1.5 Nº do CPF: 

1.5 Endereço residencial completo: 

1.6 Telefones de contato (com código de área): 

 
2. FORMAÇÃO: 

2.1 Graduação: (curso; instituição; ano de conclusão) 

2.2 Especialização: (curso; instituição; ano de conclusão) 

 
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: listar as atividades 

pedagógicas e cursos mais importantes (período; instituição/empresa; cargo/função; principais 

atividades desenvolvidas) 

 

 

Ararendá-CE, de de    

 

 

 

 
Assinatura 

. 

 
 

CURRICULUM VITAE - ANEXO II 
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