
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 

Rua Nico de Oliveira, 476 – Fone: (53) 3248-3503 
 
 

EDITAL N° 021/2017  
 

    
      O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO, no uso de 
suas atribuições legais, torna publico que estão abertas as inscrições para a  
SELEÇÃO PÚBLICA para monitores que irão atuar no programa “Novo Mais 
Educação”. 

O Programa Novo Mais Educação, foi instituído pela Portaria nº 
1.144 de 10 de outubro de 2016.  

O programa visa à ampliação da jornada escolar de crianças e 
adolescentes, no turno e contraturno escolar e deverá ser implantada por meio da 
realização de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e 
do desenvolvimento de atividades no campo das artes, cultura, esporte e lazer. 

Em 2017, o Programa Novo Mais Educação acontecerá em 03 
escolas da sede e 02 escolas rurais. As oficinas serão realizadas na própria escola. 

 
1 - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 
 
Os concorrentes serão selecionados por uma comissão designada, 

através do Edital nº 01 de 29 de março de 2017, assinada pelo Secretário Municipal 
da Educação, Cultura e Desporto a qual obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Para as Oficinas de atividades no campo das artes, cultura, 
esporte e lazer, a partir dos 16 anos; 

b) Para as oficinas de acompanhamento pedagógico, possuir mais 
de 18 anos; 

c) Para as Oficinas de atividades no campo das artes, cultura, 
esporte e lazer, ter no mínimo comprovante de participação em alguma das 
atividades mencionadas, estudantes universitários e concluintes.  

d) Para as oficinas de acompanhamento pedagógico: Magistério, 
Estudante Universitário, de formação específica de desenvolvimento das atividades, 
concluintes em Licenciatura Plena em Letras e Matemática. 

e) Professores que possuem contrato emergencial no corrente ano 
letivo que tenham compatibilidade de horário. 

 
2- DO PRAZO PARA ENTREGA DOS CERTFICADOS 
 
Os concorrentes deverão apresentar Currículo com cópia da 

documentação comprobatória, declaração de disponibilidade de horário e preencher 
a ficha de Inscrição. 

A seleção será dividida em duas etapas: Entrega de Documentação 
e Entrevista. 

Entrega de documentação, no período de 03 a 06 de abril de 2017, 
das 8h30min às 11h e das 13h30min às 16h, na Secretaria Municipal da Educação, 
Cultura e Desporto. 

Entrevistas no período de 07 a 10 de abril de 2017, na Secretaria 
Municipal da Educação, Cultura e Desporto, conforme horário agendado, no 
momento da inscrição. 

As vagas para monitores serão distribuídas conforme o projeto 
pedagógico elaborado para cada Escola: 
 

 



-EMEF Avelino de Assis Brasil: 
 
-Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa 
-Acompanhamento Pedagógico – Matemática 
-Cultura e Artes –Iniciação Música/Banda/Canto/Coral 
-Cultura e Artes –Dança 
-Esporte e lazer – Futsal 
 
-EMEF Dois de Maio: 
 
-Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa 
-Acompanhamento Pedagógico – Matemática 
-Cultura e Artes –Leitura 
-Cultura e Artes –Dança 
-Esporte e lazer – Capoeira 
 
-EMEF Manoel Lucas Prisco: 
 
-Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa 
-Acompanhamento Pedagógico – Matemática 
-Cultura e Artes –Iniciação Música/Banda/Canto/Coral 
-Esporte e lazer – Futsal 
-Esporte e lazer – Capoeira 
 
-EMEF São João Batista: 
 
-Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa 
-Acompanhamento Pedagógico – Matemática 
 
-EMEF Senador José Ermírio de Moraes: 
 
-Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa 
-Acompanhamento Pedagógico – Matemática 
-Cultura e Artes –Dança 
-Cultura e Artes –Iniciação Música/Banda/Canto/Coral 
-Esporte e lazer – Futsal 
 
 

Pinheiro Machado, 30 de março de 2017. 
 
 
 
 
                                                               Jose Antonio Duarte Rosa  
                                                                      Prefeito Municipal  
  

 
 
 

       Registre-se e Publique-se  
 
 
 
       Leonardo Nunes Morais 
Secretário Municipal da Educação, 
        Cultura e Desporto 


