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ERRATA N.º 004/2021 

 

ALTERAÇÃO ANEXO II DO EDITAL 013/2021 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 

legais, comunica ERRATA N.º 004/2021 ao EDITAL SEMED N.º 13/2021, para alteração no 

Anexo II- Quadro III, IV e V e Anexo III, para nele fazer constar que:  

 

ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO II- QUADRO DE PONTUAÇÃO 

QUADRO III: 

Pontuação válida para os cargos de Auxiliar de Creche  

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Experiência profissional no cargo pretendido na 

Prefeitura de São Pedro da Aldeia. 

2 (um) ponto por ano 

Máximo de 10 (cinco) pontos 

Experiência profissional no cargo pretendido em 

outras redes ou instituições. 

1 (um) ponto por ano 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Contratação temporária no Município de São 

Pedro da Aldeia rescindida no ano de 2020 em 

razão da suspensão do funcionamento das 

escolas municipais devido a pandemia Covid-19 

2 (dois) pontos  

Máximo 2 (dois) pontos. 

Cursos na área de educação, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta horas, por certificado) 

2 (dois) pontos por curso 

Máximo de 10 (dez) pontos 

Cursos na área de educação especial com 

documento comprobatório de conclusão, com 

carga horária mínima de 4 (quatro horas), por 

documento.  

1 (um) ponto por curso 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

 



 

 

Rua Francisco dos Santos Silva, n.º 479 - Nova São Pedro - São Pedro da Aldeia/RJ – CEP 28.941-096 

2 de 7 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 

SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO 

 

 

 

QUADRO IV: 

Pontuação válida para o ProfessorDocente II 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Experiência profissional no cargo pretendido na 

Prefeitura de São Pedro da Aldeia. 

2 (um) ponto por ano 

Máximo de 10 (cinco) pontos 

Experiência profissional no cargo pretendido em 

outras redes ou instituições. 

1 (um) ponto por ano 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Contratação temporária no Município de São 

Pedro da Aldeia rescindida no ano de 2020 em 

razão da suspensão do funcionamento das 

escolas municipais devido a pandemia Covid-19 

2 (dois) pontos  

Máximo 2 (dois) pontos. 

Cursos na área de educação com documento 

comprobatório de conclusão, com carga horária 

mínima de 4 (quatro horas), por documento.  

1 (um) ponto por curso 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Cursos na área de educação, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta horas, por certificado) 

1 (um) ponto por curso 

Máximo de cinco (cinco) pontos 

Pós-Graduação Lato Sensu área de Educação 3 (três) pontos 

Máximo de 3 (três) pontos 

Pós-Graduação Strictu Sensu – Mestrado na 

área de Educação 

5 (cinco) pontos 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Pós-Graduação Strictu Sensu – Doutorado na 

área de Educação 

8 (oito) pontos 

Máximo de 8 (oito) pontos 
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QUADRO V: 

Pontuação válida para os Docentes I, Orientador Educacional, Supervisor Pedagógico e Inspetor 

Escolar, Docente I- Educação Artística 1º ao 5º Enf/ Eni e Psicopedagogo. 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Experiência profissional no cargo pretendido na 

Prefeitura de São Pedro da Aldeia. 

2 (um) ponto por ano 

Máximo de 10 (dez) pontos 

Experiência profissional no cargo pretendido em 

outras redes ou instituições. 

1 (um) ponto por ano 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Contratação temporária no Município de São 

Pedro da Aldeia rescindida no ano de 2020 em 

razão da suspensão do funcionamento das 

escolas municipais devido a pandemia Covid-19 

2 (dois) pontos  

Máximo 2 (dois) pontos. 

Cursos na área de educação, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta horas, por certificado) 

2 (dois) pontos por curso 

Máximo de 10 (dez) pontos 

Pós-Graduação Lato Sensu área de Educação 3 (três) pontos 

Máximo de 3 (três) pontos 

Pós-Graduação Strictu Sensu – Mestrado na 

área de Educação 

5 (cinco) pontos 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Pós-Graduação Strictu Sensu – Doutorado na 

área de Educação 

8 (oito) pontos 

Máximo de 8 (oito) pontos 
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LEIA-SE: 

ANEXO II- QUADRO DE PONTUAÇÃO 

QUADRO III: 

Pontuação válida para os cargos de:Auxiliar de Creche  

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Experiência profissional no cargo pretendido na 

Prefeitura de São Pedro da Aldeia. 

2 (dois) ponto por ano 

Máximo de 10 (cinco) pontos 

Experiência profissional no cargo pretendido em 

outras redes ou instituições. 

1 (um) ponto por ano 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Contratação temporária no Município de São 

Pedro da Aldeia rescindida no ano de 2020 em 

razão da suspensão do funcionamento das 

escolas municipais devido a pandemia Covid-19 

2 (dois) pontos  

Máximo 2 (dois) pontos. 

Cursos na área de educação, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta horas, por certificado) 

2 (dois) pontos por curso 

Máximo de 10 (dez) pontos 

Cursos na área de educação especial com 

documento comprobatório de conclusão, com 

carga horária mínima de 4 (quatro horas), por 

documento.  

1 (um) ponto por curso 

Máximo de 5 (cinco) pontos 
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QUADRO IV: 

Pontuação válida para o ProfessorDocente II 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Experiência profissional no cargo pretendido na 

Prefeitura de São Pedro da Aldeia. 

2 (dois) ponto por ano 

Máximo de 10 (cinco) pontos 

Experiência profissional no cargo pretendido em 

outras redes ou instituições. 

1 (um) ponto por ano 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Contratação temporária no Município de São 

Pedro da Aldeia rescindida no ano de 2020 em 

razão da suspensão do funcionamento das 

escolas municipais devido a pandemia Covid-19 

2 (dois) pontos  

Máximo 2 (dois) pontos. 

Cursos na área de educação, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta horas, por certificado) 

2 (dois) ponto por curso 

Máximo de 10 (dez) pontos 

Cursos na área de educação com documento 

comprobatório de conclusão, com carga horária 

mínima de 4 (quatro horas), por documento.  

1 (um) ponto por curso 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Pós-Graduação Lato Sensu área de Educação 3 (três) pontos 

Máximo de 3 (três) pontos 

Pós-Graduação Strictu Sensu – Mestrado na 

área de Educação 

5 (cinco) pontos 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Pós-Graduação Strictu Sensu – Doutorado na 

área de Educação 

8 (oito) pontos 

Máximo de 8 (oito) pontos 
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QUADRO V: 

Pontuação válida para os Docentes I, Orientador Educacional, Supervisor Pedagógico e Inspetor 

Escolar, Docente I- Educação Artística 1º ao 5º Enf/ Eni e Psicopedagogo. 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Experiência profissional no cargo pretendido na 

Prefeitura de São Pedro da Aldeia. 

2 (dois) ponto por ano 

Máximo de 10 (dez) pontos 

Experiência profissional no cargo pretendido em 

outras redes ou instituições. 

1 (um) ponto por ano 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Contratação temporária no Município de São 

Pedro da Aldeia rescindida no ano de 2020 em 

razão da suspensão do funcionamento das 

escolas municipais devido a pandemia Covid-19 

2 (dois) pontos  

Máximo 2 (dois) pontos. 

Cursos na área de educação, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta horas, por certificado) 

2 (dois) pontos por curso 

Máximo de 10 (dez) pontos 

Cursos na área de educação com documento 

comprobatório de conclusão, com carga horária 

mínima de 4 (quatro horas), por documento.  

1 (um) ponto por curso 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Pós-Graduação Lato Sensu área de Educação 3 (três) pontos 

Máximo de 3 (três) pontos 

Pós-Graduação Strictu Sensu – Mestrado na 

área de Educação 

5 (cinco) pontos 

Máximo de 5 (cinco) pontos 

Pós-Graduação Strictu Sensu – Doutorado na 

área de Educação 

8 (oito) pontos 

Máximo de 8 (oito) pontos 
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ONDE SE LÊ: 

I. AUXILIAR DE CRECHE 

Descrição sintética: atender aos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, preferencialmente em sala de aula comum, individualmente ou em 

grupo; observar o aluno e , quando necessário, intervir no contexto social (sala de vídeo, recreação, 

sala de leitura, eventos escolares em geral); elaborar e assinar, junto com o professor da turma, os 

relatórios referentes ao desenvolvimento do aluno; participar do processo de avaliação, do conselho 

de classe e das reuniões pedagógicas junto com o professor; possibilitar a permanência, facilitando o 

sucesso dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação matriculados na rede municipal de ensino; promover a inclusão do aluno 

junto à comunidade escolar, proporcionando oportunidades para o exercício da cidadania; colaborar 

no planejamento pedagógico de forma conjunta com o professor da turma;exercer as demais 

atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que concernem a especificidade de sua 

função. 

Habilitação:  Ensino Fundamental completo 

Carga horária: 20h/s (vinte horas semanais) 

Vencimentos: R$1.176,84 (hum mil cento e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) 

 

LEIA-SE: 

I. AUXILIAR DE CRECHE 

Descrição sintética: compreende os cargos se destinam a executar, sob orientação, atividades 

auxiliares e de apoio nas creches municipais, centros comunitários, promovendo atividades 

recreativas e zelando pela higiene, segurança e saúde dos menores. 

Habilitação:  Ensino Fundamental completo 

Carga horária: 20h/s (vinte horas semanais) 

Vencimentos: R$1.176,84 (hum mil cento e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) 

 

São Pedro da Aldeia, 21 de junho de 2021. 

 

Elias Valadão da Mota 

Secretário Municipal de Educação 
 


