
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

ERRATA Nº 001 

EDITAL Nº 003/2019 

A Secretária Municipal de Educação do Município de Piúma, no uso das atribuições legais e 

delegadas, por intermédio da Comissão do Processo seletivo instituída pela Portaria nº 050 de 18 de 

novembro de 2019, torna pública a errata do Edital 003/2019. 

 

ONDE SE LÊ: 

3.1 As vagas destinadas a contratação através deste Processo Seletivo são as descritas no ANEXO IV, de acordo 

com a Lei 2.335/19. 

 

LEIA-SE: 

3.1 As vagas destinadas à contratação através deste Processo Seletivo são as descritas neste item, de acordo 

com a Lei 2.335/19. 

QUADRO I 

CARGO QUANTIDADE VAGAS CARGA HORÁRIA 

PROFESSOR MAPA 75 ATÉ 25 H 

PROFESSOR MAPB 45 ATÉ 25 H 

PROFESSOR MAPP 14 40 H 

 

ONDE SE LÊ: 

3.6 O número de vagas do ANEXO IV poderá ser alterado conforme excepcional interesse público da Secretaria, 

aferida no decorrer do ano letivo por aumento de matrículas, licenças, aposentadorias ou desistências do 

pessoal já Contratado, sendo que o presente Processo Letivo servirá para compor Quadro de Cadastro de 

Reserva e as vagas que surgirem serão ocupadas de acordo com a lista classificatória. 

LEIA-SE: 

3.6 O número de vagas do QUADRO I poderá ser alterado conforme excepcional interesse público da Secretaria, 

aferida no decorrer do ano letivo por aumento de matrículas, licenças, aposentadorias ou desistências do 

pessoal já contratado, sendo que o presente Processo Seletivo servirá para compor Quadro de Cadastro de 

Reserva e as vagas que surgirem serão ocupadas de acordo com a lista classificatória. 

ONDE SE LÊ: 
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4.1 Para efeito de remuneração será observado o disposto nos Artigos 48, 49 e 50 e no Anexo III da Lei Municipal 1.969, 

de 19 de dezembro de 2013 e suas atualizações.     

LEIA-SE: 

4.1 Para efeito de remuneração foi observado o disposto nos Artigos 48, 49 e 50 e no Anexo III da Lei Municipal 1.969, de 

19 de dezembro de 2013 e suas atualizações sendo que a remuneração em vigor para o cargo até 31/12/2019 é a 

discriminada no item 4.2 deste Edital 

ONDE SE LÊ: 

4.2                                                                   QUADRO 1 

CARGO/FUNÇÃO NÍVEL HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR MAPA 

PROFESSOR MAPB 

PROFESSOR MAPP 

 

 

IV 

Portador de Curso de 

Licenciatura e Programa 

Especial de Formação 

Pedagógica para Docentes 

 

 

 

V 

Portador de Curso de 

Licenciatura acrescido de Pós-

Graduação “lato sensu” na 

área de Educação com 

aprovação de Monografia.  

 

 

 

VI 

Portador de Curso de 

Licenciatura acrescido de Pós 

Graduação "Stricto Sensu" 

Mestrado na área de Educação 

 com defesa e 

aprovação da dissertação. 

 

 

 

VII 

Portador de Curso de 

Licenciatura acrescido de Pós 

Graduação "Stricto Sensu" 

Doutorado na área de 

Educação  com defesa e 

aprovação da tese. 

 

LEIA-SE: 

4.2                                                                QUADRO II  
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CARGO/FUNÇÃO/ 

CARGA HORÁRIA 

NÍVEL REMUNERAÇÃO PARA 25H HABILITAÇÃO 

 

 

 

PROFESSOR 

MAPA – até 25 H 

PROFESSOR 

MAPB – até 25H 

PROFESSOR 

MAPP – 40 H 

 

 

IV 

 

 

R$ 1.929,16 

 

Portador de Curso de 

Licenciatura e Programa 

Especial de Formação 

Pedagógica para Docentes 

 

 

 

V 

 

 

 

R$ 2.102,80 

Portador de Curso de 

Licenciatura acrescido de 

Pós-Graduação “lato sensu” 

na área de Educação com 

aprovação de Monografia.  

 

 

 

VI 

 

 

R$ 2.683,20 

Portador de Curso de 

Licenciatura acrescido de 

Pós Graduação "Stricto 

Sensu" Mestrado na área de 

Educação  com 

defesa e aprovação da 

dissertação. 

 

 

 

VII 

 

 

 

R$ 3.086,76 

Portador de Curso de 

Licenciatura acrescido de 

Pós Graduação "Stricto 

Sensu" Doutorado na área 

de Educação  com 

defesa e aprovação da tese. 

 

ONDE SE LÊ: 

4.3 Os candidatos contratados através desse Processo Seletivo serão remunerados pelo salário correspondente 

ao Padrão A do Nível do maior título apresentado no momento de sua contratação. Caso a banca examinadora 

tenha dúvidas quanto à titulação apresentada, o mesmo será enquadrado na referência do título exigido como 

requisito mínimo do Nível IV,  do Quadro I, do Ítem 4.2, por um período de até 90 (noventa) dias, até que a 

documentação seja auditada. Constatada a regularidade dos documentos, bem como se os títulos atenderem 

as exigências do edital, será feito a revisão do salário e será providenciado o pagamento retroativo à data início 

do contrato, correspondente ao Nível a que tiver direito. 
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LEIA-SE: 

4.3 Os candidatos contratados através desse Processo Seletivo serão remunerados pelo salário correspondente 

ao Padrão A do Nível do maior título apresentado no momento de sua contratação. Caso a banca examinadora 

tenha dúvidas quanto à titulação apresentada, o mesmo será enquadrado na referência do título exigido como 

requisito mínimo do Nível IV,  do Quadro II, do Ítem 4.2, por um período de até 90 (noventa) dias, até que a 

documentação seja auditada. Constatada a regularidade dos documentos, bem como se os títulos atenderem 

as exigências do edital, será feito a revisão do salário e será providenciado o pagamento retroativo à data início 

do contrato, correspondente ao Nível a que tiver direito. 

 

ONDE SE LÊ: 

4.4 a Carga horária dos cargos objeto de contratação desse Processo Seletivo é a apresentada no ANEXO IV 

deste Edital.    

4.4.1 – A carga horária de 25 horas constante no quadro apresentado no ANEXO IV para os cargos de 

Professor MAPA e MAPB serve apenas como indicador para cálculo do valor da remuneração.  

4.4.2 Ao candidato poderá ser disponibilizada carga horária menor ou igual a 25 horas, observando-se a 

quantidade de aulas semanais que o mesmo dará, sendo a cada duas aulas uma de planejamento. 

4.4.3 É prerrogativa EXCLUSIVA da Secretaria municipal de Educação a definição da carga horária a ser 

oferecida considerando-se sempre as necessidades das unidades escolares e o interesse público. 

4.4.4 O cálculo das Horas a serem contratadas será feito com a seguinte fórmula QTA x50:60 = THC, 

sendo QTA (quantidade total de aulas) e THC (total de horas contratadas). 

 

LEIA-SE: 

4.4  Com relação a carga horária em relação a remuneração do cargo:    

4.4.1 – A carga horária de 25 horas constante no quadro apresentado nos QUADROS I e II para os cargos 

de Professor MAPA e MAPB serve apenas como indicador para cálculo do valor da remuneração.  

4.4.2 Ao candidato poderá ser disponibilizada carga horária menor ou igual a 25 horas, observando-se a 

quantidade de aulas semanais que o mesmo dará, sendo a cada duas aulas uma de planejamento. 

4.4.3 É prerrogativa EXCLUSIVA da Secretaria Municipal de Educação a definição da carga horária a ser 

oferecida considerando-se sempre as necessidades das unidades escolares e o interesse público. 
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4.4.4 O cálculo das Horas a serem contratadas será feito com a seguinte fórmula QTA x50:60 = THC, 

sendo QTA (quantidade total de aulas) e THC (total de horas contratadas). 

4.4.3 O cargo de Professor MAPP será calculado com base em 40 horas semanais. 

 

ONDE SE LÊ: 

5.2 As inscrições para o presente processo seletivo serão realizadas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico, 

devendo o candidato acessar http://controladoria.piuma.es.gov.br/portal/selecao, no dia 28 de novembro a 

partir das 12h00min, encerrando-se no dia 08 de dezembro ás 23h59min, observando o fuso-horário de 

Brasília/DF, conforme Cronograma do ANEXO IV. 

LEIA-SE: 

5.2 As inscrições para o presente processo seletivo serão realizadas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico, 

devendo o candidato acessar http://controladoria.piuma.es.gov.br/portal/selecao, no dia 28 de novembro 

de a partir das 12h00min, encerrando-se no dia 08 de dezembro ás 23h59min, observando o fuso-horário de 

Brasília/DF, conforme Cronograma do ANEXO III. 

 

ONDE SE LÊ: 

7.7.2 Caso, o documento expedido pelo RH VIA SISTEMA OU O CONTRATO DE TRABALHO não 

especifique a área que o candidato atuou de forma clara e na nomenclatura descrita no ítem 7.7.1 deste Edital, 

o candidato deverá anexar declarações que comprovem sua atuação na área pleiteada em papel timbrado 

expedida pelo RH, pelo Diretor da escola ou da Instituição onde atuou, contendo carimbo da unidade de 

ensino e assinatura do responsável, especificando o período compreendido e os cargos ou funções exercidas, 

comprovando a atuação no cargo/função pleiteada ou em cargo superior; conforme as nomenclaturas citadas 

acima. 

LEIA-SE: 

7.7.2 Caso o documento expedido pelo RH VIA SISTEMA OU O CONTRATO DE TRABALHO não 

especifique a área que o candidato atuou, de forma clara, e na nomenclatura descrita no item 7.7.1 deste 

Edital, o candidato deverá anexar declarações que comprovem sua atuação na área pleiteada em papel 

timbrado, expedida pelo RH, pelo Diretor da escola ou da Instituição onde atuou, contendo carimbo da 

unidade de ensino e assinatura do responsável, especificando o período compreendido e os cargos ou funções 

exercidas, comprovando a atuação no cargo/função pleiteada, conforme as nomenclaturas citadas acima. 
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ONDE SE LÊ: 

No item 10.3 

XXIV- Declaração de Não Acúmulo de Cargo Público, conforme Modelo do Anexo V;  

XXV- Declaração de que não sofreu penalidades conforme Modelo do Anexo VI. 

LEIA-SE: 

No item 10.3 

XXIV- Declaração de Não Acúmulo de Cargo Público, conforme Modelo do Anexo IV;  

XXV- Declaração de que não sofreu penalidades conforme Modelo do Anexo V. 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGO PÚBLICO 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________, 

Inscrito (a) no CPF sob o nº _______________________________________________________, 

DECLARO para os fins do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, sob pena de responsabilidade civil, penal, 

e administrativa, que NÃO EXERÇO NESTA DATA, cargo, emprego ou função pública em quaisquer esferas do governo, 

incluindo autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, nas situações proibidas pela legislação em vigor. 

 

Piúma, ____ de ___________ de 2020. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato (a) 

LEIA-SE: 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGO PÚBLICO 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________, 

Inscrito (a) no CPF sob o nº _______________________________________________________, 

DECLARO para os fins do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, sob pena de responsabilidade 

civil, penal, e administrativa, que NÃO EXERÇO NESTA DATA, cargo, emprego ou função pública em quaisquer 

esferas do governo, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, nas situações proibidas 

pela legislação em vigor. 

 

 

 

Piúma, ____ de ___________ de 2020. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato (a) 

 

 

 

ONDE SE LÊ: 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO SOFREU PENALIDADES DISCIPLINARES 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________,  

Inscrito no CPF sob o nº__________________________________________________________,  

DECLARO para o fim específico de Contratação Temporária no Município de Piúma-ES, que no exercício 

de cargo ou função pública, não sofri penalidades disciplinares incompatíveis com a investidura no cargo 

pleiteado, conforme legislação aplicável. 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Declaração. 

 

 

 

Piúma/ES, ___ de ______________ de 2020. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato (a) 

 

LEIA-SE: 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO SOFREU PENALIDADES DISCIPLINARES 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________,  

Inscrito no CPF sob o nº__________________________________________________________,  

DECLARO para o fim específico de Contratação Temporária no Município de Piúma-ES, que no exercício 

de cargo ou função pública, não sofri penalidades disciplinares incompatíveis com a investidura no cargo 

pleiteado, conforme legislação aplicável. 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Declaração. 

 

 

 

Piúma/ES, ___ de ______________ de 2020. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato (a) 
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ONDE SE LÊ: 

Secretária Municipal de Educação 

Dione Jenier Soares 

Portaria 233/2019 

LEIA-SE: 

Secretária Municipal de Educação 

Dione Jenier Soares 

Portaria 307/2019 

 

 

 

À Comissão, 

Secretaria Municipal de Educação 

Data: 03 de dezembro de 2019. 


