ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
CNPJ: 08.999.682/0001 – 08
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº01/2022
O Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba, tendo em vista o
Edital 03/2022 do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária por
Excepcional Interesse Público, torna pública as alterações dos itens conforme
estabelecido abaixo:
Onde se lê:
1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se ao preenchimento de 19
(dezenove) vagas existentes, em caráter temporário, cuja escolaridade e
especificidades estão descritas nos Anexos I e II deste Edital.
1.9 O presente Edital é complementado nos anexos discriminados abaixo, que orientam
no detalhamento de informações no que tange ao objeto do Processo Seletivo
Simplificado para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público:
Anexo I – Cargo, Escolaridade/Habilitação, Das Atribuições da Função, Carga
Horária, Vagas e Vencimento;
Anexo II - Conteúdos Programáticos;
Anexo III - Requerimento de tratamento diferenciado para Portadores de
Necessidades Especiais;
Anexo IV - Formulário para a interposição de recurso
Anexo V - Quadro de atribuições de pontos para a avaliação de títulos
Anexo VI – Formulário da relação de títulos
Anexo VII – Cronograma de Execução do Processo Seletivo Simplificado para
Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público.
2. O Processo Seletivo será constituído de;
2.1 Prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
2.2 Texto dissertativo, de caráter eliminatório e classificatório;
2.3 Prova de títulos, classificatório.
2.1 Serão preenchidas vagas para Professor de Educação Física, Monitor Escolar e
Monitor do Transporte Escolar.
7.3 As provas para as vagas contempladas neste Processo Seletivo Simplificado para
Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público obedecerão à seguinte
estrutura, conforme os quadros a seguirem:
Cargos: Professor de Educação Física e Monitor Escolar
DISCIPLINA
Nº DE QUESTÕES
Conhecimentos
Texto dissertativo - 01
Específicos

PONTOS
70
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Língua Portuguesa
TOTAL

10
11

Cargo: Monitor do Transporte Escolar
DISCIPLINA
Nº DE QUESTÕES
Conhecimentos
07
Específicos
Língua Portuguesa
07
Matemática
06
TOTAL
20

03
100
PONTOS
05
05
05
100

ANEXO I
CÓDIGO, FUNÇÃO, VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS, NÍVEL
DE ESCOLARIDADE E SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES
CÓD

FUNÇÃO

01

Professor de
Educação
Física

VAGAS
AMPLA
02

VAGAS
PCD*

CARGA
HORÁRIA
40h

VENCIMENTOS
1.212,00

NÍVEL DE
ESCOLARIDADE
Curso Superior Licenciatura
em
Educação Física.

SÍNTESE DAS
ATRIBUIÇÕES
Participar
da
Capacitação
para
Professores
e
Gestores; manter em
boas condições o
espaço
físico
e
materiais esportivos;
monitorar
a
frequência e motivar a
permanência
dos
educandos; elaborar o
planejamento
Pedagógico,
estudando
as
necessidades e a
capacidade física dos
educandos, de acordo
com
suas
características
individuais; instruir
os
educandos sobre os
exercícios e jogos
programados,
avaliando o processo
de
ensinoaprendizagem;
estabelecer
boas
relações
com
os
educandos e com a
equipe de trabalho;
avaliar o processo de

Rua Francisca Tomaz da Silva, SN - Centro, São José da Lagoa Tapada - Paraíba | CEP: 58815-000
Telefone: (83) 3538-1059 e 3538-1014 | www.saojoselt.pb.gov.br

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
CNPJ: 08.999.682/0001 – 08

02

Monitor
Escolar

10

40

1.212,00

Curso Superior Licenciatura - ou
ser Graduando
matriculado no
mínimo no 7°
período.

ensino-aprendizagem
dos
educandos;
fomentar
boas
práticas
de
convivência (direitos,
deveres
e
advertências), junto
com os educandos;
zelar pela segurança
dos
educandos
durante as práticas
esportivas
e
permanência
nas
instalações
físicas;
promover atividades
que resultem em
interação
com
a
comunidade; reunirse, periodicamente e
sempre
que
necessário, com os
pais e/ou responsáveis
pelos educandos.
Auxiliar
no
planejamento
e
acompanhar
o
processo
de
aprendizagem
dos
educandos; ser um
facilitador do acesso
do
aluno
ao
conhecimento;
realizar
os
planejamentos,
registros e relatórios
solicitados;
encaminhar relatórios
e frequência mensal
dos alunos para a
Secretaria Municipal
de
Educação;
participar,
necessariamente, da
Formação Inicial e
Continuada; participar
ativamente
das
reuniões
com
a
comunidade escolar,
reuniões
de
planejamento
pedagógico e cursos
de
capacitação;
realizar
atividades
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03

Monitor do
Transporte
Escolar

07

40

1.212,00

Formação de Nível
Médio completo.

pedagógicas
planejadas,
propiciando
aprendizagens
significativas para os
alunos; propor ações
de
incentivo
à
permanência
dos
estudantes na escola.
Acompanhar alunos
desde o embarque no
transporte escolar até
seu desembarque na
escola de destino,
assim
como
acompanhar os alunos
desde o embarque, no
final do expediente
escolar,
até
o
desembarque
nos
pontos
próprios;
verificar se todos os
alunos
estão
assentados
adequadamente
dentro do veículo de
transporte
escolar;
orientar e auxiliar os
alunos,
quando
necessário
a
colocarem o cinto de
segurança; orientar os
alunos quanto ao risco
de acidente, evitando
colocar partes do
corpo para fora da
janela; zelar pelo
patrimônio e pela
limpeza do veículo
durante e depois do
trajeto; identificar a
instituição de ensino
dos
respectivos
alunos e deixá-los
dentro
do
local;
auxiliar os alunos a
subir e descer as
escadas dos veículos
(ônibus
escolares);
verificar a segurança
dos
alunos
no
momento
do
embarque
e
do
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desembarque;
verificar os horários
dos
transportes,
informando aos pais e
alunos; conferir se
todos
os
alunos
frequentes no dia
estão retornando para
os lares; ajudar os
pais
de
alunos
especiais
na
locomoção
dos
alunos;
registrar
ocorrências
no
decorrer do transporte
e comunicar aos pais
e/ou a equipe gestora
as
ocorrências
presenciadas
no
decorrer
do
deslocamento; tratar
os
alunos
com
urbanidade e respeito,
comunicar casos de
conflito
ao
responsável
pelo
transporte de alunos;
ser pontual e assíduo,
ter postura ética e
apresentar-se
com
vestimentas
confortáveis
e
adequadas para o
melhor atendimento
às necessidades dos
alunos,
executar
tarefas afins, bem
como outras tarefas
correlatas que lhe
forem determinadas
pelo
superior
imediato.
*PcD - Pessoa com deficiência

ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CARGOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E MONITOR ESCOLAR
Português
Interpretação de texto; Regência nominal e verbal; Ortografia oficial brasileira; Uso da
crase; Colocação pronominal; 6. Pontuação.
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Redação Dissertativa Argumentativa
A redação dissertativa argumentativa deverá ser escrita conforme normas gramaticais
da língua portuguesa, cujos critérios estarão descritos na folha de redação da prova
escrita.
CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Português
Interpretação de texto; concordância verbal e nominal; ortografia oficial brasileira;
acentuação; colocação pronominal e pontuação.
Matemática
Números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão, medidas: comprimento,
área, volume, tempo e massa; operações numéricas, raciocínio lógico, raciocínio
sequencial; orientações espacial e temporal e discriminação de elementos.
Conhecimentos Específicos:
Disciplina e vigilância dos alunos; Controle e movimentação do aluno; Observação e
orientação aos setores, sobre o comportamento dos alunos; Primeiros socorros aos
alunos; Outras tarefas auxiliares; Estatuto da Criança e do Adolescente - Artigos 1º ao
140; Telefones de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros;
Sinalização de trânsito, uso do cinto de segurança; Conhecimentos e manuseio de
extintor de incêndio de autos; Conhecimentos básicos da função baseada na atribuição
de cargo constante do presente Edital.

Leia-se:
1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se ao preenchimento de 17
(dezessete) vagas existentes, em caráter temporário, cuja escolaridade e
especificidades estão descritas nos Anexos I e II deste Edital.
1.9 O presente Edital é complementado nos anexos discriminados abaixo, que orientam
no detalhamento de informações no que tange ao objeto do Processo Seletivo
Simplificado para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público:
Anexo I – Cargo, Escolaridade/Habilitação, Das Atribuições da Função, Carga
Horária, Vagas e Vencimento;
Anexo II - Conteúdos Programáticos;
Anexo III - Requerimento de tratamento diferenciado para Portadores de
Necessidades Especiais;
Anexo IV - Formulário para a interposição de recurso
Anexo V – Cronograma de Execução do Processo Seletivo Simplificado para
Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público.
1.10 O Processo Seletivo será constituído de;
1.10.1 Prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
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1.10.2 Texto dissertativo, de caráter eliminatório e classificatório;
2.1 Serão preenchidas vagas para Monitor Escolar e Monitor do Transporte Escolar.
7.3 As provas para as vagas contempladas neste Processo Seletivo Simplificado para
Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público obedecerão à seguinte
estrutura, conforme os quadros a seguirem:
Cargo: Monitor Escolar
DISCIPLINA
Conhecimentos
Específicos
Língua Portuguesa
TOTAL

Nº DE QUESTÕES
Texto dissertativo - 01

PONTOS
70

10
11

03
100

Cargo: Monitor do Transporte Escolar
DISCIPLINA
Nº DE QUESTÕES
Conhecimentos
07
Específicos
Língua Portuguesa
07
Matemática
06
TOTAL
20

PONTOS
05
05
05
100

ANEXO I
CÓDIGO, FUNÇÃO, VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS, NÍVEL DE
ESCOLARIDADE E SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES
CÓD

FUNÇÃO

01

Monitor
Escolar

VAGAS
AMPLA
10

VAGAS
PCD*

CARGA
HORÁRIA
40

VENCIMENTO
S
1.212,00

NÍVEL DE
ESCOLARIDADE
Curso Superior Licenciatura - ou
ser Graduando
matriculado no
mínimo no 7°
período.

SÍNTESE DAS
ATRIBUIÇÕES
Auxiliar
no
planejamento
e
acompanhar o processo
de aprendizagem dos
educandos;
ser um
facilitador do acesso do
aluno
ao
conhecimento; realizar
os
planejamentos,
registros e relatórios
solicitados; encaminhar
relatórios e frequência
mensal dos alunos para
a Secretaria Municipal
de
Educação;
participar,
necessariamente,
da
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02

Monitor do
Transporte
Escolar

07

40

1.212,00

Formação de Nível
Médio completo.

Formação Inicial e
Continuada; participar
ativamente
das
reuniões
com
a
comunidade
escolar,
reuniões
de
planejamento
pedagógico e cursos de
capacitação;
realizar
atividades pedagógicas
planejadas, propiciando
aprendizagens
significativas para os
alunos; propor ações de
incentivo
à
permanência
dos
estudantes na escola.
Acompanhar
alunos
desde o embarque no
transporte escolar até
seu desembarque na
escola de destino,
assim
como
acompanhar os alunos
desde o embarque, no
final do expediente
escolar,
até
o
desembarque
nos
pontos
próprios;
verificar se todos os
alunos estão assentados
adequadamente dentro
do
veículo
de
transporte
escolar;
orientar e auxiliar os
alunos,
quando
necessário a colocarem
o cinto de segurança;
orientar os alunos
quanto ao risco de
acidente,
evitando
colocar partes do corpo
para fora da janela;
zelar pelo patrimônio e
pela limpeza do veículo
durante e depois do
trajeto; identificar a
instituição de ensino
dos respectivos alunos
e deixá-los dentro do
local; auxiliar os alunos
a subir e descer as
escadas dos veículos
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(ônibus
escolares);
verificar a segurança
dos alunos no momento
do embarque e do
desembarque; verificar
os
horários
dos
transportes,
informando aos pais e
alunos; conferir se
todos
os
alunos
frequentes no dia estão
retornando para os
lares; ajudar os pais de
alunos especiais na
locomoção dos alunos;
registrar ocorrências no
decorrer do transporte e
comunicar aos pais
e/ou a equipe gestora
as
ocorrências
presenciadas
no
decorrer
do
deslocamento; tratar os
alunos com urbanidade
e respeito, comunicar
casos de conflito ao
responsável
pelo
transporte de alunos;
ser pontual e assíduo,
ter postura ética e
apresentar-se
com
vestimentas
confortáveis
e
adequadas
para
o
melhor atendimento às
necessidades
dos
alunos, executar tarefas
afins, bem como outras
tarefas correlatas que
lhe forem determinadas
pelo superior imediato.
*PcD - Pessoa com deficiência

ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CARGOS: MONITOR ESCOLAR
Português
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Interpretação de texto; Regência nominal e verbal; Ortografia oficial brasileira; Uso da
crase; Colocação pronominal; 6. Pontuação.
Redação Dissertativa Argumentativa
A redação dissertativa argumentativa deverá ser escrita conforme normas gramaticais
da língua portuguesa, cujos critérios estarão descritos na folha de redação da prova
escrita.
CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Português
Interpretação de texto; concordância verbal e nominal; ortografia oficial brasileira;
acentuação; colocação pronominal e pontuação.
Matemática
Números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão, medidas: comprimento,
área, volume, tempo e massa; operações numéricas, raciocínio lógico, raciocínio
sequencial; orientações espacial e temporal e discriminação de elementos.
Conhecimentos Específicos:
Disciplina e vigilância dos alunos; Controle e movimentação do aluno; Observação e
orientação aos setores, sobre o comportamento dos alunos; Primeiros socorros aos
alunos; Outras tarefas auxiliares; Estatuto da Criança e do Adolescente - Artigos 1º ao
140; Telefones de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros;
Sinalização de trânsito, uso do cinto de segurança; Conhecimentos e manuseio de
extintor de incêndio de autos; Conhecimentos básicos da função baseada na atribuição
de cargo constante do presente Edital.

São José da Lagoa Tapada/PB, 27 de abril de 2022.

Cláudio Antônio Marques de Sousa
Prefeito Municipal
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