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EDITAL Nº 003/2022 - SEMED 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PSICÓLOGO E ASSISTENTE 
SOCIAL PARA ATUAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE - TOCANTINS 

 
A Secretária Municipal de Educação, Célia Marques da Silva, no uso de suas atribuições legais, e, considerando a 
necessidade da Secretaria Municipal de Educação, de suprir demandas de excepcional interesse público, torna público 
para conhecimento dos interessados a realização do Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 003/2022 - SEMED, 
destinado a selecionar para contratação temporária através de contrato administrativo de direito público para prestação 
de serviços essenciais temporários, 1 (um) PSICÓLOGO para contratação imediata e 1 para Cadastro de Reserva  e   
1 (um)  ASSISTENTE SOCIAL para contratação imediata e 1 para Cadastro de Reserva. 
O presente Processo Seletivo Simplificado é realizado no intuito de atender aos princípios da impessoalidade e 
publicidade, primando pela transparência das contratações e não se confundindo com concurso público, previsto no art. 
37 inciso II, da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo Seletivo Simplificado será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, executado pela 

Comissão Permanente de Seleção conforme Decreto Municipal nº 096/2022, de 4 de Fevereiro de 2022, publicado no 

portal da Prefeitura https://miranorte.to.gov.br/uploads/diariooficial/Edicao-n-610-de-08-de-Janeiro-de-2021.pdf. 

1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem prejuízo de outros, os 

princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República. 

1.3 O Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado e demais atos serão publicados integralmente no Diário 
Oficial da Prefeitura Municipal, no endereço eletrônico https://miranorte.to.gov.br.  
1.4 O Processo seletivo Simplificado ocorrerá conforme o cronograma de atividades disposto no Quadro I a seguir: 

QUADRO I - CRONOGRAMA GERAL 

ETAPA  DATA  

Publicação do Edital  08/04/2022 

Inscrições  11/04/2022 a 18/04/2022 

Período de Análise Documental 19/04/2022 e 20/04/2022 

Resultado Preliminar da Análise Documental 20/04/2022 

Recursos/Convocação para Entrevista 25/04/2022 

Entrevista 26/04/2022 

Resultado Final  27/04/2022 

Recursos 28/04/2022 

Homologação do Resultado Final 29/04/2022 

 
2. DOS PRE - REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES 

2.1 Possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Psicologia e Serviço Social, 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação com registro no respectivo conselho 
de classe;  
2.2 Ter idade mínima de 20 anos de idade na data da admissão;  
2.3 Possuir a documentção exigida para contratação; 
2.4 Gozar de boa saúde física e mental, estando apto para o exercício da função, sem qualquer restrição. 
 

https://miranorte.to.gov.br/uploads/diariooficial/Edicao-n-610-de-08-de-Janeiro-de-2021.pdf
https://miranorte.to.gov.br/
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3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

3.1  A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao exercício das seguintes 

atividades:  

 

PSICÓLOGO   

3.2 Desenvolver ações interventivas para a superação de dificuldades observadas em relação ao aluno e a família, 

visando, assim, o bem-estar emocional e um bom relacionamento entre alunos, pais e escola. 

3.3 Avaliar as características da pessoa com deficiência, para orientar a aplicação de programas especiais de 

ensino; 

3.4 Apoiar o desenvolvimento de estratégias para a formação e orientação de professores e demais servidores da 

educação municipal; 

3.5 Contribuir formando novas habilidades e dando orientações aos professores para que possam desenvolver de 

forma mais efetiva seu trabalho; 

3.6 Trabalhar questões reflexivas sobre o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos estudantes da rede 

municipal; 

3.7 Desenvolver propostas específicas, voltadas para as questões extremamente importantes, como as questões 

das drogas, perconceitos e das violências, trabalhando assim de forma preventiva.  

3.8 Trabalhar com projetos direcionados aos professores e funcionários da educação, com foco em suas relações, 

tal como orientar os professores quanto à abordagem com os pais e desenvolvimento dos trabalhos escolares. 

3.9 Atender as demandas que envolvem as questões emocionais e relacionais entre alunos, pais, professores de 

servidores municipais da educação em geral; 

3.10   A carga horária será de 40 horas semanais e será desenvolvida diariamente, de acordo com horário definido 

pela autoridade competente mediante ato próprio. 

3.11  Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o vencimento fixado em R$ 2.800,00 (dois 

mil e oitocentos reais). 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

3.12 Planejar e executar programas ou atividades no campo do serviço social;  

3.13 Selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência; 

3.14 Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; 

3.15 Preparar programas de trabalho referente ao serviço social;  

3.16 Realizar e interpretar pesquisas sociais;  

3.17 Orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação Profissional;  

3.18 Encaminhar servidores da educação, estudantes ou pais, à dispensários e hospitais acompanhando o 

tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares;  

3.19 Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias;  

3.20 Fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação com visitas buscando a solução 

adequada do problema; 

3.21 Estudar os antecedentes da família, orientar a seleção socioeconômica para a concessão de bolsas de estudos 

e outros auxílios do Município;  

3.22 Fazer levantamentos socioeconômicos, com visitas, à planejamento habitacional, nas comunidades, pesquisar 
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problemas relacionados com o trabalho;  

3.23 Supervisionar e manter registros dos casos investigados; 

3.24 Prestar serviços em escolas, creches e similares;  

3.25 A carga horária será de 30 horas semanais e será desenvolvida diariamente, de acordo com horário definido 

pela autoridade competente mediante ato próprio. 

3.26  Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o vencimento fixado em R$ 2.600,00 (dois 

mil e seiscentos reais). 

 

4.  DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições para participar do processo seletivo serão realizadas no período de 11/04/2022 a 18/04/2022 pelos 

meios abaixo:  

4.1.1 Pessoalmente, mediante a entrega da documentação exigida no item 4.6 deste Edital, na Sede da Secretaria 

Municipal de Educação, situada à Av. Bernardo Sayão, Nº 226, Centro de Miranorte-TO, das 8 h às 13 h; 

4.1.2 Por e-mail, mediante envio da documentação exigida no item 4.6 (em formato PDF) para: 

comissaoprocessoseletivo.semed@gmail.com  

4.2 Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

4.3 Não será aceita entrega de documentos após o ato da inscrição; 

4.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções e normas 

estabelecidas neste Edital. 

4.5  As inscrições serão gratuitas. 

4.6      No ato da inscrição, o candidato deverá entregar pessoalmente ou enviar por e-mail a seguinte documentação: 

a.  Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada - ANEXO I; 

b.  Cópia do documento de identidade oficial com foto (frente e verso),  

c. Documento oficial que comprove o registro profissional no respectivo Conselho de Classe; 

d. Comprovante de quitação das obrigações eleitorais e militares (quando for o caso); 

e. Currículo profissional de acordo com modelo apresentado no ANEXO II; 

f. Cópia do Diploma de Graduação; 

g. Declaração - ANEXO III, devidamente preenchida e assinada; 

h.  Barema para avaliação documental preenchido com a pontuação declarada e assinado pelo candidato - ANEXO IV; 

i. Documentos (títulos) de comprovação da pontuação do Barema, regularmente resgistrados. 
4.7 Os Anexos I, II, III e IV serão disponibilizados para impressão na página inicial do site da Prefeitura de Miranorte-TO.  

5. DA SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1 A seleção se dará em duas etapas classificatória e eliminatória, realizada por meio da análise de currícular e 

entrevista, cuja pontuação máxima será de 100 (cem) pontos, conforme o ANEXO IV desse edital; 

5.2 A Comissão procederá à análise curricular, segundo critérios objetivos de pontuação, mediante somatório dos 

pontos obtidos na análise conjunta dos itens do Barema para avaliação documental desse edital - ANEXO IV; 

5.3 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que 
atenderem os critérios definidos neste Edital. 
5.4 Para receber a pontuação relativa à experiência profissional o candidato deverá apresentar: 
5.4.1 Formação acadêmica devidamente comprovada, com identificação dos títulos, certificados e a carga horária dos 
cursos; 
5.4.2 Declaração/certidão/atestado de tempo de serviço, no caso de experiência no serviço público, em papel timbrado 
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e com o CNPJ, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a função, com a descrição das atividades 
desenvolvidas; 

5.4.3 O documento para a comprovação de participação em simpósios, congressos, seminários e capacitações nas 
áreas de atuação, deverá ser apresentada em cópia de frente e verso. 
5.4.4 Nenhum título receberá dupla valoração. 
5.5  Caso a documentação apresentada não cumpra as exigências estabelecidas neste edital, os pontos não serão 
apurados. 
5.6 Os candidatos selecionados na primeira etapa serão convocados para a segunda etapa, Entrevista, que será 
realizada no dia 26/04/2022, na sede da Secretaria Municipal de Educação, no horário das 7h às 11 h e 13 h às 17h. 
 
6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

6.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá 

preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 

6.1.1 Apresentar idade maior; 

6.1.2 Persistindo o empate, terá preferência o candidato que apresentar maior tempo de experiência profissional 

comprovada. 
 
7. RECURSOS 

7.1 Os recursos referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão protocolados pelo (a) candidato (a) na 
Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. Bernardo Sayão, nº 226 - Centro, no horário de 7 h às 13 h, 
conforme o cronograma  desse edital ou enviados através do e-mail comissaoprocessoseletivo.semed@gmail.com 
7.2  O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal. 
7.3 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, permitindo-se anotações. 
7.4 Havendo a reconsideração da decisão classificatória, o nome do candidato passará a constar no Resultado Final. 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

8.1 A Classificaçao Final será por ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos na Análise Curricular e 
Entrevista. 
8.2 A Homologação do Resultado Final do processo seletivo será divulgada no dia 29/04/2022, no Diário Oficial do 
município, no site da Prefeitura Municipal de Miranorte- Tocantins, https://miranorte.to.gov.br, conforme o cronograma 
desse edital. 
  
9.  DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

9.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado será convocado o primeiro colocado, para, no 

prazo de 2 (dois) dias, prorrogável uma única vez, à critério da Administração, comprovar o atendimento das seguintes 

condições: 

9.1.1 Ser brasileiro na forma da lei; 

9.1.2 Ter idade mínima de 20 anos; 

9.1.3 Apresentar atestado médico, no sentido de gozar de boa saúde física e mental. 

9.1.4 Ter nível de escolaridade mínima exigida para o cargo. 

9.1.5 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Município. 

9.2 A convocação do candidato classificado será realizada no mural de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, 

da Secretaria Municipal de Educação e no endereço eletrônico https://miranorte.to.gov.br. 

9.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das condições exigidas para a 

https://miranorte.to.gov.br/
https://miranorte.to.gov.br./
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contratação, serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem classificatória crescente. 

9.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado 

por mais 01 (um) ano a critério da Secretaria Municipal de Educação. 

9.5 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão contratual, poderão ser 

chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem 

classificatória. 

9.6 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, havendo ainda necessidade de contratações para 

a mesma função, novo processo seletivo deverá ser realizado. 

 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Será admitida a impugnação deste Edital no prazo de 1 (um) dia útil a partir do primeiro dia útil seguinte a sua 
publicação no Diário Oficial do Município de Miranorte. A impugnação deverá ser elaborada por escrito, devidamente 
fundamentada, e protocolada na sede da Secretaria Municipal da Educação de Miranorte até às 13 horas do último dia do 
prazo. 
10.2 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do candidato, valendo 

para esse fim a publicação do resultado final. 

10.3 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços e contatos 

telefônicos. 

10.4 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá haver a readequação das 

condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação local. 

10.5 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada. 
 

Miranorte-TO, 08 de abril de 2022. 
 
 

 
Célia Marques da Silva 

Secretária Municipal de Educação de Miranorte-TO 

Decreto Nº 006/2021, de 01 de janeiro de 2021 
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ANEXO I 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE: ______________________ 

 

Nome do Candidato (a): _____________________________________________________________________  

CPF nº: __________________________________________________________________________________  

Identidade nº   SSP _____________________________________                                                                                                                                                      

Data de Nascimento: _____/______/________      Telefone: _________________________________________ 

Nome da Mãe: _____________________________________________________________________________ 

Endereço:  ________________________________________________________________________________ 

Bairro:   Cidade:  ___________________________________ 

 

           Data ____/_____/_____. 
 
 

Assinatura do Candidato (a) 
 

 
Observação: 

Esta ficha deverá ser preenchida e assinada pelo (a) candidato (a) e ser entregue ou enviada por e-mail 

junto com os demais documentos no ato da inscrição. 

 

 
 
COMPROVANTE DO CANDIDATO 

Cortar 

Nome do candidato (a):    

Cargo:____________________________________________________________________________________ 

CPF.:   Identidade nº  

Telefone:     

Data: / /_______. 

 
 
 

Assinatura do Membro da Comissão Permanente de Seleção  
Responsável pelo recebimento da Inscrição 
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ANEXO II 

 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 

1. Dados Pessoais: 
 

1.1 Nome completo: _________________________________________________________________________  

1.2 Filiação: _______________________________________________________________________________ 

1.3 Nacionalidade:  _________________________________________________________________________  

1.4 Naturalidade: ___________________________________________________________________________ 

1.5 Data de Nascimento: _____________________________________________________________________ 

1.6 Estado Civil: ____________________________________________________________________________ 
 

2. Dados de Identificação: 
 

2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor:  __________________________________________________ 

2.2 Cadastro de Pessoa Física - CPF:    _______________________________________________________  

2.3 Endereço Residencial:  

2.4 Endereço Eletrônico: ___________________________________________________________________ 

2.5 Telefone: ____________________________________________________________________________  

 
 

3. Escolaridade: 
 

3.1 Graduação em: 
(   ) Psicologia  (   ) Serviço Social: 

Instituição de Ensino:                                                                                                                                       

Ano de conclusão:  

 

3.3 Pós - Graduação: 

Curso:   

Instituição de Ensino:  ______________________________________________________________________                                                                                                                                      

Ano de conclusão:   

 

3.4 Mestrado: 

Curso /área: __ 

Instituição de Ensino:                                                                                                                                        

Ano de conclusão:    
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3.5 Doutorado: 

Curso /área: __ 

Instituição de Ensino:                                                                                                                                        

Ano de conclusão:   

 

4. Curso de capacitação com duração mínima de 40 horas: 

 
Curso /área:    

Instituição de Ensino:  _                                                                                                                                   

Data de início: Data da conclusão:   

Carga horária:    

 

Curso /área:    

Instituição de Ensino:                                                                                                                                        

Data de início: Data da conclusão:   

Carga horária:   

 

Curso /área:   

Instituição de Ensino:                                                                                                                                       

Data de início: Data da conclusão:  

Carga horária:   

 

Curso/área:   

Instituição de Ensino:                                                                                                                                       

Data de início: Data da conclusão:  

Carga horária:   

 

Curso /área:   

Instituição de Ensino:                                                                                                                                     

Data de início: Data da conclusão:  

Carga horária:   

 

Curso /área:   

Instituição de Ensino:                                                                                                                                     

Data de início: Data da conclusão:  

Carga horária:   
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5. Participação em simpósios, congressos, seminários e capacitações na área de formação: 
 

Nome do Evento:______  _ 

Instituição Promotora do Evento                                                                                                                    

Data de início: Data da conclusão:   

Carga horária:    

 

Nome do Evento:    

Instituição Promotora do Evento                                                                                                                   

Data de início: Data da conclusão:   

Carga horária:     

 

Nome do Evento:    

Instituição Promotora do Evento  _________                                                                                                                 

Data de início: Data da conclusão:   

Carga horária:   

 

Nome do Evento:    

Instituição Promotora do Evento                                                                                                                   

Data de início: Data da conclusão:   

Carga horária:   

 

Nome do Evento:     

Instituição Promotora do Evento                                                                                                                      

Data de início: Data da conclusão:    

Carga horária:  __ 

 

6. Experiência Profissional na área de formação: 
 

Nome da Empresa ou Órgão público   

Área de Atuação:                                                                                                                                               

Data de início: Data da conclusão:  

 

 

Miranorte-TO, / /2022. 
 
 

 

Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO III 
 

 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Estou ciente: 

 
a) Da proibição de acumulação de cargos, empregos e funções públicas nos Poderes da União, Estados e 

Municípios, incluindo-se autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, à exceção das hipóteses 

previstas no art. 37, XVI e XVII da Constituição da República. 

 
b) Que o currículo e outros documentos apresentados para a seleção pelo candidato (a) poderá ser visto pelos 

demais candidatos (as), afim de garantir a ampla transparência deste Processo Seletivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do Candidato (a) 

  CPF nº:_____________________________ 

Dcto Identidade nº: ____________________ 



     

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Missão: “Contribuir para a melhoria das condições educacionais da população, asseguradas à universalidade e equidade na prestação dos serviços, 
visando à busca constante da excelência nos serviços prestados na educação”. 

Avenida Bernardo Sayão, nº 226, Centro - Cep: 77.660-000,  Miranorte-TO 
Telefone: (63) 3355-2901 - E-mail: semedmiranorte@gmail.com  

 
 

ANEXO IV 
 

 
BAREMA PARA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E ENTREVITA 

 Dados do (a) candidato (a): 

 Nome:_______________________________________________________________________________ 

 CPF:________________________________________________________________________________ 

 RG:______________________________________________________________SSP_______________ 

 

 

Item 
 

Número máximo 
a ser 

apresentado 

Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Total 

Pontuação 
aferida 

1) Titulação*   
 

 

  

Especialização 1 5  
30 Mestrado 1 10 

Doutorado 1 15 

2) Participação em 
simpósios,congressos, 
seminários e capacitações na 
área, nos últimos 5 anos; 

 
5 

 
2 

 
10 

 

3) Curso de capacitação  na 
área, com duração mínima 
de 40 horas, nos últimos 5 
anos. 

 
6 

 
5 

 
30 

 

Experiência Profissional na 
área de formação, a partir de 
12 meses. 

 

 
 

  
10 

 

Entrevista   20  

 
 
 *A pontuação máxima do item 1 é de 30 pontos, não serão contabilizados os itens 

ultrapassados da pontuação máxima do Barema. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do (a) Candidato (a) 
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