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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Edital nº 03/2022 

O Centro de Educação Infantil Vicentino Nossa Senhora da Conceição, no uso de suas atribuições 
legais e mediante as condições estipuladas neste Edital, 

TORNA PÚBLICA 

A abertura de inscrições para a realização do Processo Seletivo Simplificado (nº 03/2022), com o 
objetivo de prover 10 (dez) vagas, sendo 5 (cinco) para Auxiliar de Sala de Aula, 1 (uma) para 
contratação imediata e 4 (quatro) vagas para cadastro de reserva; e 5 (cinco) vagas para cadastro 
de reserva para atuar como Coordenadora Pedagógica. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1. Dos cargos 

Cargo  
 

Requisitos Atribuições Gerais CH Sem Salário Base Vagas 
Exigidos  Desejáveis     

 
 
1. Auxiliar de 
Sala de Aula 

 
Ensino Médio  
 
 
 
*Não ser 
servidor(a) ou 
empregado(a) 
pública, salvo 
exceções. 

 
Magistério 
 
 
 
Experiência na 
área com 
crianças de  
2 a 5 anos. 
 
 

Auxiliar o(a) professor(a) 
nas Atividades diárias, 
Oficinas e Seminários 
Recreativos; 
Auxiliar o(a) professor(a) 
nos momentos de ida ao 
banheiro com as 
crianças, orientando na 
higienização das 
mesmas; 
Colaborar com o 
professor(a) no 
momento das refeições 
das crianças, auxiliando-
as e incentivando-as para 
uma boa alimentação e 
autonomia; acompanhar 
as crianças no horário do 
Soninho; 
Habilidade no 
relacionamento com 
os(as) professores(as), as 
crianças e suas famílias. 

 
20 hs 

 
R$ 834,41 

 
1 (uma) 
vaga + 4 
(quatro) CR 

 
 
 

 
2.Coordenadora  
pedagógica 

 
Curso de 
Pedagogia 
 
*Não ser 
servidor ou 
empregado 
público, salvo 
exceções. 
 

 
Experiência na 
área de 
Educação 
Infantil 6 (seis) 
meses. 
 
Atualização na 
área de 
Educação. 

Assessorar, acompanhar 
e avaliar a ação 
profissional do educador 
individualmente, bem 
como da totalidade do 
corpo docente; 
Prestar contínua 
assistência didático-
pedagógica aos 
educadores. 

 
40 
horas 

 
R$ 3.433,00  

 
5 (cinco) 
CR  
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Prestar apoio e 
assistência ao educando 
no que se refere à 
aprendizagem; 
Promover reuniões com 
os pais para integrá-los à 
comunidade escolar e 
orientá-los sobre 
assuntos de caráter 
educacional; 
Executar outras tarefas 
compatíveis com as 
exigências para o 
exercício da função. 
Cumprir o disposto no 
Regimento Escolar da 
Instituição. 

 

* Tal impedimento dar-se-á em atenção ao art. 45, II da Lei 13.019/2014 e art. 37 da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, tendo em vista que será utilizado recurso público para o 
custeio de salários e/ou encargos dos empregados contratados. 
1.2. A sigla “CH” significa Carga Horária. 
1.3. A sigla “CR” significa Cadastro Reserva.  
1.4. O presente Processo Seletivo Simplificado consistirá em análise de títulos de escolaridade e 
aperfeiçoamento profissional, conforme disposto no item 4 deste Edital.  
1.5. A contratação ocorrerá em Regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (Decreto-Lei no 
5.452/1943) e o empregado será avaliado no período de até 90 dias, conforme parágrafo único do 
artigo 445 da CLT, podendo este ser dispensado por inadequação ao cargo. 
1.6. Os candidatos classificados permanecerão em cadastro de reserva pelo período de 1 (um) ano, 
podendo ser prorrogado por igual período. 
 

2. DO CRONOGRAMA E DAS ETAPAS: 

Datas  Etapas 
01/08/2022   a 12/08/2022/2022/07/2022 Habilitação (Entrega de Currículos e Cópia de Títulos) 
15/08/2022 Publicação da Listagem Geral de Classificação e convocação 

para entrevista (via telefone) 
16/08/2022 Entrevista individual 
17/08/2022 Publicação geral da classificação 
18/08/2022 a 19/08/2022 Prazo para protocolo de Recursos. 
22/08/2022 Convocação (via telefone) para entrega de documentação e 

efetivação do contrato conforme a necessidade da 
Instituição. 

 Havendo Recurso será publicada nova lista de classificação 
 

2.1. A divulgação das Etapas ocorrerá via Internet, através da página do Facebook no 
perfil da Instituição (Centro de Educação Infantil Vicentino N. Sra. da Conceição 
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2.2. DA HABILITAÇÃO: 

3.1. A habilitação implicará o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas neste 
Edital e das demais normas do processo, dos quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento ou discordância.  
3.2. A entrega de currículos e títulos dar-se-á no Centro de Educação Infantil Vicentino N. Sra. 
Conceição, localizada na Rua Otávio Portes, 156 - Morumbi II - Foz do Iguaçu, ou via Internet, 
através do endereço eletrônico ceivnsc@hotmail.com, no período de 01/08/2022 a 12/08/2022 
(dias uteis), das 08:00 às 17:30 

3. DA PONTUAÇÃO 

4.1. O processo seletivo será classificatório e eliminatório. 
4.2. A pontuação e análise do currículo e títulos dar-se-á da seguinte forma: 
 
 Auxiliar de Sala: 

Título (Descrição) Pontuação por Título Pontuação Máxima 
Curso de formação - 
Ensino Médio  

2 (dois) pontos 2 (dois) pontos  

Magistério 1 (um) ponto 1 (um) ponto 

Experiência na área 
(com crianças de 2 a 
5 anos) 

1 (um) ponto para cada 6 (seis) 
meses de comprovação 

2 (dois) pontos 

Total  5 (cinco) pontos  
 

Coordenadora Pedagógica: 

Título (Descrição) Pontuação por Título Pontuação Máxima 
Graduação em 
Pedagogia 

1 (um) ponto 1 (um) ponto  

Cursos de 
Capacitação ou 
aperfeiçoamento 
em Educação  

1 (um) ponto para cada seis meses de 
comprovação. 

2 (dois) pontos 

Experiência na área 
1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses de 
comprovação 

2 (dois) pontos 

Total  5 (cinco) pontos  5 (cinco) pontos 
 

4.3. Somente será avaliada documentação enviada dentro do prazo estabelecido neste edital. 
4.4. Será publicada Listagem Geral e Classificação. 
4.5. A pontuação e análise da entrevista e/ou dinâmica de grupo dar-se-á da seguinte forma: 
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Auxiliar de Sala: 
 

 
Coordenadora pedagógica: 
 

Critério a ser avaliado Pontuação por Critério Pontuação Máxima 
Apresentação das experiências 
informadas no currículo 

1 (um) ponto para cada 
apresentação 

2 (dois) pontos 

Exploração de experiências com trabalho 
pedagógico 

1 (um) ponto 1 (um) ponto 

Exploração de conhecimentos referente à 
educação de crianças de 02 a 04 anos 

1 (um) ponto 2 (dois) pontos 

Total   5 (cinco) pontos 
   

 
4.6. Em caso de empate na pontuação final terá preferência o candidato que, na seguinte 
ordem:  
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste 
Processo Seletivo, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003 (Estatuto do Idoso), desde que a natureza do cargo assim permita; 
 b) obtiver maior pontuação na Etapa Habilitatória; 
 c) obtiver maior pontuação na Entrevista Individual ou Coletiva/Dinâmica de Grupo;  
 d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade, exceto os casos 
previstos na alínea “a” deste item, considerando o ano, o mês, o dia e o horário de nascimento. 

Critério a ser avaliado Pontuação por Critério Pontuação Máxima 
Apresentação das experiências 
informadas no currículo. 

1 (um) ponto para cada apresentação. 2 (dois) pontos  

Exploração de experiências com 
trabalho em equipe e resolução de 
problemas 

1 (um) ponto.  1 (um) ponto 

Exploração de conhecimentos 
referente ao trabalho com crianças de 
2 a 5 anos. 

1 (um) ponto.  2 (dois) pontos 

Total  5 (cinco) pontos 
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5. DA CONTRATAÇÃO: 
5.1. Para efetivação da contratação o(a) candidato(a) deverá ter sido aprovado nas etapas 
mencionadas anteriormente e apresentar os seguintes documentos: 

 1 foto 3x4; 
 Carteira de Trabalho; 
 Cópia da Cédula de Identidade (RG); 
 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 Cópia do cartão do PIS e/ou Cédula de cadastramento emitida pela Caixa 

Econômica Federal;  
 Cópia do comprovante de residência; 
 Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos (0 a 14 anos); 
 Cópia da Carteira de vacinação dos filhos (0 a 2 anos); 
 Declaração Escolar dos filhos (7 a 14 anos); 
 Certificado de Conclusão do Ensino Médio. (Auxiliar de sala de aula) 
 Certificado de Conclusão do curso de Pedagogia (coordenadora) 
 Exame médico admissional; 

  
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1. As despesas decorrentes da participação nas etapas do Processo Seletivo correrão por 
conta do candidato.  
6.2. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no 
processo seletivo, valendo para esse fim, a homologação publicada.  
6.3. O candidato classificado deve manter atualizado seu contato (número de telefone e e-mail) 
e endereço junto à Instituição, durante o período de validade do Processo Seletivo. 
6.4. Será desclassificado o candidato que:  
a) Não apresentar todos os documentos exigidos no prazo estipulado pela Instituição.  
b) Não comparecer em uma das fases do processo.  
c) Não atender à convocação para assinatura do contrato individual de trabalho.  
d) Recusar-se a ocupar vaga ofertada. 
e) Expressar-se formalmente pela não contratação.  
6.5. É de inteira responsabilidade do candidato a interpretação deste Edital, bem como o 
acompanhamento da publicação de todos os atos, instruções e comunicados ao longo do 
período em que se realiza este Processo Seletivo, não podendo deles alegar desconhecimento. 
 6.6. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser realizadas por 
intermédio de um aditamento ao Edital.  
6.7. Comprovada a qualquer tempo ilegalidade nos documentos apresentados, o candidato em 
fase de avaliação ou após a contratação, será excluído do Processo Seletivo Simplificado e terá 
seu contrato rescindido, respectivamente, sem prejuízo de representação criminal.  
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6.8. A contratação de que trata este Edital não gera estabilidade, podendo ser rescindida nos 
seguintes casos:  
a) prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da CLT; 
b) acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 
6.9. O Processo de Seleção Simplificado disciplinado por este Edital tem validade de 1(um) ano, 
prorrogável por igual período, observada a devida motivação.  
 
                 
  
 

Foz do Iguaçu, 01/08/2022 
 
 

Maria Mendes 
Diretora 


