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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL/SMED/n° 003/2019 

    
                                                                           
 
 
 
 
 
 
O Município de Santa Teresa, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, com 
endereço na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa, Espírito Santo, telefone (27) 
3259-3887 e 3259-1249, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, com 
vistas à seleção de profissional para atuar como coordenador de Polo UAB, de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital, nas instruções da Portaria Capes nº. 183/2016, Portaria 
Capes nº. 15/2017, Portaria Capes nº. 153/2018, Portaria Capes nº. 102/2019 e na legislação 
vigente. 
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 Todas as informações oficiais referentes ao Processo Seletivo Simplificado regulamentado 
pelo presente Edital serão divulgadas no Diário Oficial dos Municípios – DOM e no site 
www.santateresa.es.gov.br. 
 
1.2 É condição essencial para inscrever-se neste Processo Seletivo Simplificado o 
conhecimento e aceitação das instruções e normas contidas neste Edital e legislação vigente. 
 
1.3 Ao realizar a inscrição, o candidato deve certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo pleiteado. 
 
1.4 É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente os prazos e todas as 
publicações referentes a este Processo Seletivo Simplificado. 
 
1.5 Fica instituída em Portaria, por ato próprio da Secretária Municipal de Educação, uma 
Comissão, que terá como atribuições a execução, o monitoramento e a avaliação das ações 
referentes ao Processo Seletivo Simplificado. 
 
2 DA VAGA 
01 (uma) vaga de Coordenador de Polo UAB. 
 
3 DOS REQUISITOS DO CARGO 
3.1. Possuir curso superior completo; 
 
3.2. Ser docente efetivo da Educação Básica Pública, com experiência mínima de 3 (três) anos 
no magistério;  
 
3.3 Residir no município de Santa Teresa; 
 
3.4. Dedicação exclusiva ou de pelo menos 25 horas semanais de trabalho no Polo UAB (Ver 
Art. VI Portaria nº.15/2017 e Art. 7 da Portaria Capes nº.153/2018). 
 
4 DA FUNÇÃO 
4.1 Função: Coordenador de Polo UAB. 
 

ESTABELECE NORMAS PARA SELEÇÃO 
DE COORDENADOR DE POLO UAB 
PARA ATUAR NO POLO UAB DE SANTA 
TERESA /ES – CENTRO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES. 
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4.2 Descrição das atividades:  
 
4.2.1. O Coordenador do Polo possui atividades típicas de gestão administrativa e pedagógica, 
relacionadas ao espaço do Polo implantado no município no âmbito da formação inicial e 
continuada de profissionais das mais diferentes áreas de atuação: educação, gestão, saúde, 
dentre outros; 
 
4.2.2 O Coordenador do Polo desenvolverá suas atividades no polo de educação à distância no 
município ao qual ele foi selecionado para atuar, sendo suas tarefas voltadas para atividades 
típicas de gestão administrativa do espaço do polo e pedagógica dos cursos implantados no 
município no âmbito do Sistema UAB, sendo elas: 
I. Apoiar as ações gerenciais da Capes e as acadêmicas das IPES; 
II. Acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do polo; 
III. Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das instalações para a 
realização das atividades dos diversos cursos; 
IV. Garantir a prioridade de uso da infraestrutura do polo às atividades da UAB quando for o 
caso; 
V. Articular-se com o mantenedor do Polo com o objetivo de prover as necessidades materiais 
de pessoal e de ampliação do polo; 
VI. Acompanhar as atividades de ensino presenciais no que diz respeito às necessidades 
administrativas; 
VII. Acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo; 
VIII. Dialogar e trabalhar de forma integrada e colaborativa com o assistente à docência, os 
tutores e os alunos; 
IX. Em parceria com o assistente à docência, atuar na organização de toda a estrutura de 
atendimento da tutoria presencial incluindo definição de horários e escala das sessões, 
coordenação, aplicação das avaliações e atividades presenciais e posterior acompanhamento. 
X. Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das instalações para a 
realização das atividades dos diversos cursos; 
XI. Articular com os respectivos sistemas dos municípios de atuação do polo as ofertas e 
reofertas dos editais vigentes; 
XII. Planejar, em conjunto com as IPES, a edição e reedição de cursos; 
XIII. Realizar eventos acadêmicos e de integração do polo à comunidade; 
XIV. Conhecer a estrutura de funcionamento do polo e das IPES atuantes no mesmo; 
XV. Participar das atividades de Capacitação e atualização conforme a competência de cada 
ator; 
XVI. Elaborar e encaminhar à COAP/DED/CAPES e a IPES relatórios periódicos de acordo 
com definições da Diretoria de Educação a Distância - DED; 
XVII. Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador de curso e à Capes; 
XVIII. Organizar, a partir de dados das IPES presentes no polo, calendário acadêmico e 
administrativo que regulamente as atividades nos diversos cursos; 
XIX. Receber e prestar informações no que couber aos órgãos do MEC ou correspondente no 
caso de polos estaduais; 
XX. Promover ações de permanência dos estudantes no curso visando o aproveitamento e a 
diminuição da evasão; 
XXI. Participar e colaborar com o processo de acolhimento dos alunos nos Polos UAB; 
XXII. Estabelecer contato permanente com os alunos, divulgando as ações sob sua 
responsabilidade no polo, buscando saber as suas dificuldades e razão de ausências, a fim de 
promover a sua permanência e aproveitamento no curso; 
XXIII. Estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas e das atividades no polo a 
cada semestre; 
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XXIV. Articular-se com a DED/CAPES com o objetivo de realizar a gestão do polo de acordo 
com suas orientações. 
 
4.3 Horário de trabalho: de segunda-feira a sábado, de acordo com a demanda de trabalho do 
polo e da carga horária disponibilizada para a função; 
 
4.4 Regime de Trabalho: 25 horas a 40 horas semanais de trabalho no Polo UAB. 
 
5 DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO 
5.1 Para fins de enquadramento salarial, o profissional selecionado terá sua remuneração de 
acordo com seu cargo e função efetivos, podendo ter extensão de carga horária de até 15 
(quinze) horas, conforme necessidade da Administração; 
 
5.2 A jornada de trabalho será de 25 (vinte e cinco) horas semanais podendo se estender a 40 
(quarenta) horas semanais;  
 
5.3 Após a seleção, caso seja constatada qualquer irregularidade nas informações prestadas 
ou na documentação apresentada pelo candidato, serão anulados todos os atos decorrentes, 
sendo os fatos comunicados às autoridades competentes. 
 
5.4 O coordenador de polo selecionado poderá receber Bolsa conforme legislação vigente e 
regulamentação da Diretoria de Educação a Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (DED/CAPES); 
 
6 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
6.1 O Processo Seletivo Simplificado compreenderá as seguintes etapas:  
6.1.1 Primeira etapa (fase eliminatória): conferência de documentos. O candidato convocado 
deverá comparecer com documentação original acompanhada obrigatoriamente de cópias 
simples ou cópias autenticadas em cartório, conforme declarado no ato da inscrição, para 
conferência da autenticidade, de acordo com a Lei 13.726/2018. 
6.1.2 Segunda etapa (fase classificatória): análise de documentos, classificação e convocação, 
nos termos deste Edital e conforme cronograma (ANEXO I). 
 
6.2 Para fins da conferência e análise de documentos, o candidato deverá, obrigatoriamente, 
apresentar a documentação comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (ANEXO 
II) e caso não sejam comprovados, será eliminado.  
 
6.3 A atribuição de pontos para a prova de títulos e exercício profissional obedecerá aos 
critérios definidos no ANEXO III deste Edital. 
 
6.4 Os pontos que ultrapassarem os limites previstos em cada item do ANEXO III serão 
desconsiderados. 
 
6.5 Não serão computados pontos aos itens exigidos como pré-requisitos. 
6.6 A convocação dos candidatos será regulamentada e divulgada por meio do endereço 
eletrônico www.santateresa.es.gov.br. 
 
7 DA INSCRIÇÃO 
7.1 Documentos para inscrição: 
7.1.1 Formulário de Inscrição devidamente preenchido, impresso e assinado. 
7.1.2 Curriculum Lattes impresso; 
7.1.3 Cópia do Diploma de graduação e Histórico Escolar Final; 
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7.1.4 Comprovante de endereço; 
7.1.5 Comprovante de Docente efetivo da Educação Básica Pública e experiência de no 
mínimo três anos no magistério; 
 
7.2 O candidato deverá entregar sua inscrição (ANEXO II) acompanhada de cópia simples dos 
documentos comprobatórios do pré-requisito e títulos em envelope lacrado, com identificação 
de nome completo do candidato e a listagem completa dos documentos contidos em seu 
interior, à Comissão responsável pelo Processo Seletivo Simplificado, no protocolo da 
Prefeitura Municipal de Santa Teresa situado à Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa 
Teresa/ES, no período de 28 a 30 de outubro de 2019, no horário de 8h às 11h e das 12:30h às 
15h30min, considerando o horário oficial de Brasília/DF. 
 
7.3 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento completo e correto 
dos dados pessoais, de títulos e de certificação, incluindo a pontuação total na Ficha de 
Inscrição (sem rasuras, com letra legível ou digitado), a veracidade das informações 
declaradas, bem como a confirmação da inscrição, não sendo possível realizar correções após 
efetivada a inscrição. 
 
7.4 A Comissão deste Processo Seletivo Simplificado não se responsabilizará por eventuais 
prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição ou pela má impressão 
da Ficha de Inscrição. 
 
7.5 O candidato que entregar a documentação incompleta ou fora do prazo de inscrição, terá 
sua inscrição anulada.  
 

7.6 Os candidatos que apresentarem declarações falsas, inexatas ou ainda que não possam 
satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como apresentarem falsos 
documentos, serão desclassificados, além da imputação das penalidades legais. 
 

8 DOS DOCUMENTOS PARA PRÉ REQUISITO, AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO 
8.1 A ordem classificatória dar-se-á por meio da somatória dos pontos do Anexo III deste Edital, 
ou seja, na Formação Acadêmica e no Exercício Profissional, no âmbito da educação, não 
sendo admitido fracionamento. 
 
8.1.1 O Exercício Profissional na área da Educação deverá ser comprovado conforme o padrão 
especificado abaixo: 
 

Órgão Público 

Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, original, em papel timbrado, 
emitido pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração, 
especificando cargo e função, carga horária prestada, as etapas/modalidades de ensino, as 
disciplinas, o período de atuação ou  

declaração original contendo carimbo da Instituição de Ensino e do diretor, datada e assinada 
pelo diretor da Instituição de Ensino onde atuou, especificando cargo e função, carga horária 
prestada, as etapas/modalidades de ensino, as disciplinas e período de atuação. 

Empresa Privada 

Cópias da Carteira de Trabalho das páginas de identificação com foto, de dados pessoais e 
do(s) registro(s) do(s) contrato(s) de trabalho e declaração do diretor da Instituição de Ensino, 
em papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
especificando cargo e função, carga horária prestada, as etapas/modalidades de ensino, as 
disciplinas e período de atuação.  

 
8.1.2 Na contagem de tempo de Exercício Profissional no âmbito da educação, não serão 
computados: 
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a) o tempo de estágio, auxiliar de professor, monitoria, bolsa de estudo, atividade como 
voluntário, profissional autônomo e na qualidade de proprietário/sócio de empresa;  
b) o tempo de serviço prestado concomitantemente, em mais de um cargo, emprego ou função; 
c) o tempo já computado para aposentadoria; 
d) o tempo de serviço prestado como educador social e educador físico, realizados nos âmbito 
de outras instituições, associações, organizações não-governamentais, dentre outras que não 
sejam de ensino. 
 
8.2 Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de 
prioridade:  
I maior titulação apresentada;  
II maior tempo de exercício profissional com a Educação a Distância; 
III maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.  
 
8.3 Os cursos avulsos realizados no exterior só terão validade quando acompanhados por 
documento expedido por tradutor juramentado. 
 
8.4 Todos os Diplomas e certificados de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto 
Sensu entregues à Comissão do Processo Seletivo Simplificado deverão estar, 
obrigatoriamente, acompanhados de Histórico Escolar Final – cópia simples acompanhada de 
original ou cópia autenticada.  
 
8.5 O candidato que apresentar Declaração ou Certidão de conclusão dos cursos de 
Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, para fim de avaliação de títulos, 
relacionados nos campos do Anexo I deste Edital somente serão aceitos na versão original, 
acrescidas obrigatoriamente do respectivo Histórico Escolar Final (original e cópia simples ou 
autenticada), contendo título, carga horária, periodicidade da oferta, local de oferta, data de 
emissão, identificação da instituição, CNPJ (exceto a emitida por Instituição Pública de 
Educação Superior), assinatura e carimbo do responsável pela emissão. 
 
8.6 Para os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), exigir-se-á a 
Certidão/Declaração de Conclusão do Curso original acompanhada de documento que 
comprove a defesa e aprovação da dissertação/tese e Histórico Escolar Final (original e cópia 
simples ou autenticada).  
 
8.7 A documentação referente ao curso de Graduação e de Pós-Graduação Lato Sensu e 
Stricto Sensu deverá conter, obrigatoriamente, atos de autorização, reconhecimento, 
renovação de reconhecimento do curso, caso haja, e credenciamento da Instituição de 
Educação Superior. 
 
8.8 Os diplomas de cursos de Graduação e de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e 
expedida por órgãos estrangeiros somente terá validade, mediante processo de revalidação e 
de reconhecimento, por instituição de educação superior brasileira conforme legislação vigente.  
 
8.9 Na conferência e na análise de documentos, o profissional que apresentar o Certificado de 
Formação Pedagógica de Docentes, regulamentada pela Resolução CNE/CEB nº 02/97 deverá  
apresentá-lo, acrescido do Histórico Escolar Final e Diploma da Graduação realizada anterior a 
mesma e, caso não apresente será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado.  
 
8.9.1 Todos os documentos citados deverão ser apresentados na forma original e cópia 
simples ou cópia autenticada. 
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8.10 Para efeito de classificação de candidatos, a pontuação referente à titulação, considerar-
se-á apenas os títulos, excluindo os comprovantes de curso usados como pré-requisitos para a 
inscrição. 
 
8.11 Os Certificados do Curso do Programa Especial de Formação Pedagógica para Docentes, 
apresentados como pré-requisito (acrescido do Histórico Escolar Final e Diploma da Graduação 
realizada anterior a mesma – original e cópia simples ou autenticada em cartório), deverão 
atender ao disposto nas Resoluções CNE/CEB 02/1997 de 26/06/97 e CNE/CP 02/2015 de 
01/07/15 no que se refere inclusive à autorização da IES junto ao MEC, bem como Portaria do 
CEE/ES nº 014-R, publicada em 24/02/2016 para sua oferta. Caso não apresente será 
desclassificado deste Processo Seletivo Simplificado.  
                  
8.12 A veracidade dos documentos apresentados será averiguada a qualquer tempo, 
obedecendo ao previsto nos artigos 298, 299 e 304 constante no Código Penal - Decreto-lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, que trata dos crimes contra a fé pública e da falsidade 
documental. 
 
8.13 Caso seja constatada fraude de qualquer natureza, o candidato será eliminado do 
processo seletivo, independente de já estar trabalhando ou não, respondendo ainda pelo ato 
junto à Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES e autoridade policial. 
 
8.14 Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu serão considerados se 
cumpridas as exigências Lei Municipal nº 1.816/2007 de 06/12/2007 e de acordo com as 
Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) em que se enquadrarem na época de 
sua realização.  
 
LATO SENSU 
 
RES. CFE Nº 14/77 DE 23/11/1977 
RES. C.F.E. Nº 12/83 DE 06/10/1983  
RES. CES/CNE Nº 2/96 DE 20/09/1996  
RES. CES/CNE Nº 4/97 DE 13/08/1997  
RES. CES/CNE Nº 3/99 DE 05/09/1999  
RES. CNE/CES Nº 1/2001 DE 3/04/2001  
RES. CNE/CES Nº 24/2002 DE 18/12/2002  
RES. CNE/CES Nº 1/2007 DE 8/06/2007  
RES. CNE/CES Nº 5/2008 DE 25/09/2008 
RES. CNE/CES Nº 6/2009 DE 25/09/2009 
RES. CNE/CES Nº 2/2014 DE 12/02/2014 
RES. CNE/CES Nº 3/2016 DE 22/06/2016 

STRICTO SENSU 
 
RES. CNE/CES Nº 1/2001 DE 3/04/2001  
RES. CNE/CES Nº 2/2001 DE 3/04/2001  
RES. CNE/CES Nº 24/2002 DE 18/12/2002  
RES. CNE/CES Nº 2/2005 DE 9/06/2005  
RES. CNE/CES Nº 12/2006 DE 18/07/2006  
RES. CNE/CES Nº 5/2007 DE 4/09/2007  
RES. CNE/CES Nº 1/2008 DE 22/04/2008  
RES. CNE/CES Nº 6/2009 DE 25/09/2009  
RES. CNE/CES Nº 3/2011 DE 1º/02/2011 
RES. CNE/CES Nº 2/2014 DE 12/02/2014 
RES. CNE/CES Nº 3/2016 DE 22/06/2016 
 

 
9 DOS RECURSOS 
9.1 O recurso referente ao resultado parcial da classificação deverá ser solicitado no protocolo 
da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, durante o seu horário de funcionamento de 8h às 11h 
e das 12:30h às 15h30min em requerimento próprio, fornecido no local da solicitação, na data a 
ser informada por meio de comunicado no endereço eletrônico www.santateresa.es.gov.br, 
após a publicação do resultado parcial deste Processo Seletivo Simplificado, e dirigido a 
Comissão encarregada de analisar os processos de recurso do Processo Seletivo Simplificado. 
 
9.2 Devem constar no recurso: nome do candidato, nº de inscrição, nº do documento de 
identidade, endereço completo, e-mail, nº de telefone, questionamento e embasamento com as 
devidas razões do recurso, local, data e assinatura do candidato (ANEXO IV).  
 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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9.3 O candidato ou seu procurador devidamente constituído com procuração específica e com 
firma do outorgante reconhecida em Cartório, poderá apresentar recurso no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contados do 1º dia útil subsequente ao da divulgação do resultado. 
 
9.4 Na impetração do recurso, não serão aceitos novos documentos para conferência/análise 
e/ou alteração das informações prestadas pelo candidato na ficha de inscrição. O candidato 
não poderá incluir/marcar/preencher/ e nem excluir/retirar/desmarcar ou fazer alteração em 
nenhum item/documento. 
 
9.5 Não serão aceitos recursos fora dos prazos previstos, nem referentes ao reagendamento 
de convocações.  
 
9.6 Serão indeferidos os recursos interpostos por via postal, fax ou correio eletrônico, ou por 
outras formas e meios não estipulados neste Edital, bem como aqueles que não apresentarem 
fundamentação ou embasamento.  
 
9.7 O questionamento apresentado no recurso não garante sua alteração, entretanto, se 
verificados equívocos, estes serão retificados em tempo. 
 
9.8 O resultado do recurso, bem como resultado final da classificação serão divulgados no 
Diário Oficial dos Municípios – DOM e no site www.santateresa.es.gov.br.  
 
9.9 Somente o candidato ou seu procurador poderá tomar ciência do motivo que ensejou o 
resultado proferido, após análise do recurso, para tanto, deverá ser apresentada cédula de 
identidade com foto e, quando procurador, a procuração. 
 
9.10 Não caberá novo recurso à avaliação procedida e em nenhuma hipótese serão aceitos 
pedidos de revisão de recursos. 
 
9.11 Após a análise dos recursos será publicado o resultado final com as eventuais alterações, 
se houver.  
 
10 DA CONVOCAÇÃO  
10.1 A aprovação neste processo seletivo não assegura ao candidato a sua nomeação, mas 
apenas a expectativa de ser nomeado seguindo rigorosa ordem de classificação, ficando a 
concretização deste ato condicionada à disponibilidade de vagas e ao excepcional interesse e 
conveniência do Município de Santa Teresa. 
 
10.2 A chamada dos classificados para o preenchimento da única vaga existente será efetuada 
pela Secretaria Municipal de Educação, obedecida a ordem de classificação final deste edital e 
seguindo as etapas desse processo. 
 
10.3 O candidato que no momento da chamada, por interesse próprio e decisão particular, não 
assumir a vaga deverá assinar desistência deste processo seletivo, sendo eliminado do 
certame. 
 
10.4 Os candidatos convocados deverão comparecer no dia, horário e local definidos em Edital 
de Convocação, munidos obrigatoriamente de toda a documentação original declarada na ficha 
de inscrição deste Edital para conferência e análise pela Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado.  
 
 
 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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10.5 Caso o candidato convocado não apresente qualquer documento exigido neste Edital para 
o cargo pleiteado ou não comparecer na chamada, conferência e análise de documentos será 
eliminado. 
 
10.6 O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de atender à convocação poderá 
fazê-lo por procurador legalmente habilitado com procuração simples, com firma registrada em 
cartório, bem como documento de identificação com foto, que deverá comparecer no mesmo 
dia, local e horário definidos em Edital de Convocação. 
 
10.7 Os poderes conferidos ao procurador restringem-se à apresentação de toda a 
documentação exigida neste Edital, não cabendo em hipótese alguma conferir-lhe a assunção 
do exercício.  
 
10.8 Caso o profissional não assuma exercício na data estabelecida previamente, este tornar-
se-á sem efeito e o mesmo estará sumariamente eliminado deste Processo Seletivo 
Simplificado, não cabendo reposicionamento na lista de suplentes e/ou recurso.   
 
10.9 Após a chamada inicial haverá continuidade do procedimento de chamada, em rigorosa 
ordem da lista de classificação final seguida da ordem de classificação na lista de suplentes, 
estabelecido no presente Edital, para suprimento da vaga, caso aconteça, no decorrer do ano 
letivo através dos meios de comunicação de correio eletrônico (e-mail) informado pelo 
candidato no ato da inscrição e do site: www.santateresa.es.gov.br. 
 
10.10 A atualização do número de telefone e endereço eletrônico (e-mail) junto à SMED é de 
inteira responsabilidade do candidato.  
 
10.11 Serão feitas 03 (três) tentativas consecutivas de contatos (por e-mail), não havendo 
retorno no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dar-se-á prosseguimento a listagem dos 
próximos classificados.  
 
10.12 Na convocação do candidato por e-mail será informada a data, o horário e o local que o 
candidato deverá se apresentar. 
    
11 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
11.1 Este Processo Seletivo Simplificado terá validade de 02 (dois) anos podendo ser 
prorrogado por até igual período, a critério da Administração. 
 
11.2 O candidato aprovado que assumir a função de coordenação do polo deverá participar de 
formações continuadas promovidas pela Secretaria Municipal da Educação e/ou por outras 
Instituições de Ensino na qual o polo estiver vinculado, desde que relacionadas aos interesses 
da educação a distância. 
 
11.3 Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho determinado pela 
Secretaria Municipal da Educação de Santa Teresa, em atendimento à excepcional 
necessidade do Município e na sua impossibilidade, o candidato estará eliminado. 
  
11.4 O candidato nomeado estará sujeito ao cumprimento do Calendário Escolar das 
Instituição/ões de Ensino na/as qual/is estiver localizado e na sua impossibilidade será 
formalizada a desistência da vaga e sua imediata substituição pelo candidato seguinte 
aprovado. 
  
11.5 Não será permitida a presença de acompanhantes em nenhuma das etapas deste 
Processo Seletivo Simplificado. 
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11.6 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou ainda, que não possa satisfazer 
todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como apresentar documentos falsos será 
eliminado deste Processo Seletivo Simplificado. 
 
11.7 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital 
 
11.8 Ao presente Edital, caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias, a contar do 1º dia útil 
subsequente ao da publicação do mesmo, que deverá ser encaminhado a Procuradoria 
Jurídica Municipal. 
 
11.9 O resultado final do processo seletivo deverá ser comunicado à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio dos sistemas eletrônicos de 
gestão da UAB, no prazo de até 30 (trinta) dias após sua conclusão. 
 
11.10 Os casos omissos serão analisados e julgados pela Secretaria Municipal de Educação, 
sob a orientação da Procuradoria Jurídica Municipal. 
  
Secretaria Municipal da Educação, Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 25 de 
setembro de 2019. 
 
 
 
 
 

MARIA MADALENA BARATELLA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO I 
CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA 

Publicação do Edital Data: 26 de setembro de 2019 
Local: www.santateresa.es.gov.br 

Recurso/impugnação ao Edital Data: 27 de setembro de 2019 
Horário: 8h às 11h – 12:30h às 15:30h 
Local: Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa 

Resultado do recurso/impugnação contra o 
Edital 

Data: 30 de setembro de 2019 
Local: www.santateresa.es.gov.br  

Dia, local e horário de entrega dos formulários 
de inscrição (ANEXO II) e cópia de 
documentos  

Período: 28 a 30 de outubro 
Horário: 8h às 11h – 12:30h às 15:30h 
Local: Secretaria Municipal de Educação  

Classificação parcial Data: 06 de novembro de 2019 
Local: www.santateresa.es.gov.br 

Recurso ao resultado parcial, dia e local para 
recurso 

Data: 07 e 08 de novembro de 2019 
Horário: 8h às 11h – 12:30h às 15:30h 
Local: Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa 

Análise de recurso Data: 11 de novembro de 2019 

Classificação final do Processo Seletivo após 
análise de recurso 

Data: 12 de novembro de 2019 
Local: www.santateresa.es.gov.br 

Homologação do Processo Seletivo Data: 13 de novembro de 2019 

Envio do resultado final DED/CAPES Data: 14 de novembro de 2019 

 
Os candidatos classificados deverão atentar-se à publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
que conterá as datas de apresentação, entrega e análise da documentação e escolha de vaga. 
 
O EDITAL DE CONVOCAÇÃO será publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM e no site 
da Prefeitura Municipal de Santa Teresa (www.santateresa.es.gov.br) 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome Completo  
CPF  

RG  
Estado Civil  

Data de Nascimento  

Endereço Residencial / 
Rua/ Cidade/ Estado 

 

Telefone de Contato:  
E-mail para Contato:  

 
Documento comprobatório do Curso Superior  (      )  Possui    (     ) Não Possui 

Documento comprobatório de curso de extensão e/ou 
aperfeiçoamento na área da Educação a Distância; 

 
(      )  Possui    (     ) Não Possui 

Documento comprobatório de docente efetivo da Educação 
Básica Pública, com experiência mínima de 3 (três) anos no 
magistério;  

 
(      ) Possui      (     ) Não 
Possui 
 

Documento comprobatório de residência no município de 
Santa Teresa; 

(      )  Possui    (     ) Não Possui 

Documento comprobatório de disponibilidade de para atuar 
pelo menos 25 horas semanais de trabalho no Polo 
UAB.(ANEXO V) 

(      )  Possui    (     ) Não Possui 
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ANEXO III 
TABELA DE PONTUAÇÃO 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS PONTUAÇÃO 

1 TITULAÇÃO ACADÊMICA Valor unitário Total de pontos do 
candidato 

Pós-graduação stricto sensu Doutorado em Educação e/ou 
em Educação à Distância - Máximo 1 título 

08  

Pós-graduação stricto sensu Mestrado em Educação e/ou 
em Educação à Distância - Máximo 1 título 

05  

Pós-graduação Especialização Lato Sensu na área da 
Gestão Educacional - Máximo 1título. 

04  

Pós-graduação Especialização Lato Sensu na área da 
Educação e/ou da Educação à Distância - Máximo 1título. 

03  

Curso de formação na área da Educação a Distância 
(mínimo de 60 horas) – Máximo 2 títulos 

02  

2 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Valor unitário Total de pontos do 
candidato 

Experiência Profissional no cargo pleiteado (Coordenação 
de Polo UAB) - Máximo de 10 (dez) anos, sem sobreposição 
de tempo, tendo como limite a data de publicação deste 
edital. 

02 
 

 

Experiência Profissional em gestão/coordenação de 
formação de professores - Máximo de 2 (dois) cursos 

02  

TOTAL   

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 
Atesto sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas nesta Ficha de Inscrição, 
bem como a veracidade e legalidade dos documentos citados, estando de acordo com as normas 
deste processo Seletivo. Declaro, ainda, ter conhecimento das exigências mínimas previstas no 
EDITAL SMED/N.º 003/2019 que regulamenta o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, com vistas à seleção de profissional para atuar como 
coordenador de Polo UAB, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, nas instruções 
da Portaria Capes nº. 183/2016, Portaria Capes nº. 15/2017, Portaria Capes nº. 153/2018, Portaria 
Capes nº. 102/2019 e na legislação vigente, e que aceito e atendo a todos os requisitos mínimos e 
condições estabelecidas para o exercício do cargo, comprometendo-me, ainda, à sua devida 
comprovação quando exigida. 
  
Santa Teresa, _____ de ____________ de 2019. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

______________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
________________________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL 

PELA INSCRIÇÃO 
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 ANEXO IV 
REQUERIMENTO DE RECURSO 

 
AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA ANÁLISE DE RECURSO DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO DE COORDENADOR DE POLO UAB, PARA ATENDIMENTO DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 
Nome:_______________________________________________________________________ 

Nº de inscrição:_______________________________________________________________ 

Documento de Identidade:______________________________________________________ 

Endereço Completo:___________________________________________________________  

E-mail:__________________________________________Tel.:(___)____________________ 

  

QUESTIONAMENTO: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________ 

 

EMBASAMENTO: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 
Santa Teresa-ES, ____ de ____________ de 2019. 
 
 
 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 
 
Eu,_________________________________________________________________________, 

portador/a do documento de identidade nº ______________, inscrito/a no CPF 

___________________ residente em 

________________________________________________________________________, 

DECLARO para os devidos fins e efeitos que tenho disponibilidade para atuar conforme carga 

horária estabelecida no item 5.2 do Edital nº 003/2019 do PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. 

 

 

 

Santa Teresa/ES, ___ de ___________ de 2019. 

 

 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 


