
 
 

EDITAL 01/2017 – ÁREA DA EDUCAÇÃO 
 

 
 

Processo Seletivo Simplificado para convocação de Professores da Educação  In fant i l  e  Ensino Fundamental ,  

suplentes ,  temporár ios ,  das Carreiras do Magistério Municipal, da Administração Direta do Poder Executivo do 

Município de Ponta Porã. 

 
De ordem do Exmo. Sr. Prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo Filho , torna público que estarão abertas, conforme subitem 

4.2, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para a convocação de PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, com vínculo temporário para o ano letivo de 2018, de acordo com os ditames do 

Inciso II do art. 31 da Lei Complementar nº 029, de 04 de janeiro de 2006 e dos dispositivos legais da Lei Complementar nº. 

62, de 25 de janeiro de 2010. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado pela ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PONTAPORANENSE-AESP 
(Faculdades Magsul), em todas as suas etapas, visando o cadastro reserva de vagas de professores temporários para os 
cargos dispostos no ANEXO I, de acordo com a necessidade e a conveniência do Poder Executivo do Município de Ponta 
Porã. 
 
1.1.1 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria n.º 310/2017, publicada no 
Diário Oficial do Município em 31/10/2017, acompanhará toda a execução do certame. 

 
1.2. O Processo Seletivo Simplificado constará de 1 (uma) etapa: 

 
ETAPA DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

Única Prova Objetiva de Múltipla Escolha Eliminatório e Classificatório 

 
 

1.3. A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA 
PORÃ, www.pontapora.ms.gov.br, por meio do link correspondente às inscrições do Edital 01/2017 - Educação, no período 
compreendido entre 08h00 do dia 13/11/2017 e 23h59min do dia 27/11/2017, considerando como horário oficial o do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

 
1.4. O nome da função, a habilitação exigida, a área de atuação, a jornada de trabalho e o vencimento inicial estão 
estabelecidos no ANEXO I que integra este Edital. 
 
1.5. Os conteúdos programáticos para a prova estão dispostos no ANEXO II que integra este edital. 

 

1.6. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, regido por este Edital cumprirão jornada de trabalho 
estabelecida no ANEXO I e terão sua relação de trabalho regida pela Lei Complementar n. 029, de 04 de janeiro de 2006 – 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Municipal da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, 
vinculado à Administração Direta. 

 

1.7. O candidato poderá obter o Edital regulador do concurso e seus respectivos Anexos no Diário Oficial do Município - 
DOM e no endereço eletrônico www.pontapora.ms.gov.br  

 
2. DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

 

2.1 Professor Municipal - as atribuições são entre outras: planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e 
projetos pedagógicos; ministrar aulas, promovendo o processo de ensino e aprendizagem; participar da avaliação do 
rendimento escolar; atender às dificuldades de aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos com deficiência; elaborar e 
executar projetos em consonância com a proposta pedagógica da Rede Municipal de Educação; participar de reuniões 
pedagógicas e demais reuniões programadas pelo Colegiado  Escolar ou pela direção da escola; participar de cursos de 
atualização e/ou aperfeiçoamento programados pela Secretaria Municipal de Educação e pela Administração, participar de 



 
atividades escolares que envolvam a comunidade; elaborar relatórios; promover a participação dos pais ou responsáveis 
pelos alunos no processo de avaliação do ensino e aprendizagem; esclarecer sistematicamente aos pais e responsáveis 
sobre o processo de aprendizagem; elaborar e executar projetos de pesquisa sobre o ensino da Rede Municipal de 
Educação; participar de programas de avaliação escolar ou institucional da Rede Municipal de Educação; desempenhar  
outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas. 

 
3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA DA FUNÇÃO 

 

3.1 O candidato aprovado, quando convocado no processo seletivo simplificado de que trata este Edital será investido na 
função para o qual optou, se atendidas às seguintes exigências na data da convocação: 

a) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado, na forma estabelecida este Edital; 

b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de 
Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no 
art. 12 § 1º da Constituição Federal/88, combinado com o Decreto Federal n. 70.436/72; 

c) estar quite com as obrigações eleitorais; 

d) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 

e) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da convocação,  

f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função para o qual concorreu e se classificou, 
comprovadas junto à perícia médica oficial. 

g) possuir a habilitação exigida para a função  estabelecida, conforme ANEXO I; 

h) apresentar os documentos discriminados previamente pelo setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
Educação(SEME). 

 

3.2 Os requisitos descritos no subitem 3.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação do 

atendimento deverá ser feita na convocação por meio de documento original e cópia. 

 

3.3 A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 3.1 deste Edital impedirá a 
convocação do candidato. 

 
3.4 Após a convocação, o candidato deverá comparecer no dia, horário e local indicados pela Gerência de Recursos 
Humanos. 
 
3.5 Para ser convocado, o candidato deverá passar por perícia médica nas datas e locais, a serem definidas pelo 
Recursos Humanos da SEME.  

 

3.6 O candidato considerado INAPTO no exame médico admissional, resguardado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, estará impedido da convocação 

 
4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1 Disposições Gerais sobre as inscrições: 
 

4.1.1  A inscrição do candidato neste processo seletivo simplificado implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 
4.1.2  Objetivando evitar desgaste desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de somente efetuar a inscrição 
após tomar conhecimento do disposto neste Edital e seus anexos, e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos para a função. 

 
4.1.3  As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
eximindo-se a PMPP e as Faculdades Magsul de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informação incorreta, endereço 
inexato ou incompleto ou opção incorreta referente a função pretendida fornecidos pelo candidato. 

 
4.1.4  Declarações falsas ou inexatas constantes do Formulário Eletrônico de Inscrição determinarão o cancelamento da 
inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  



 
 

4.1.5  No ato da inscrição não se exigirá do candidato cópia de nenhum documento, sendo de sua exclusiva responsabilidade 
a veracidade dos dados informados no Formulário Eletrônico de Inscrição, sob as penas da lei. 
 
4.1.6  A inscrição é pessoal e intransferível. 
 
4.1.7  Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem ao estabelecido neste Edital. 
 
4.1.8  O candidato deverá efetuar uma única inscrição no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital. 

 
4.1.9  O candidato que efetuar mais de uma inscrição terá somente a última inscrição validada, sendo as demais canceladas. 

 

4.2 Dos Procedimentos para Inscrição: 

 
4.2.1. As inscrições para este Processo Seletivo Simplificado serão realizadas pela internet, no endereço eletrônico da PMPP, 
www.pontapora.ms.gov.br, no período das 08h00 do dia 13/11/2017 às 23h59min do dia 27/11/2017, considerando como 
horário oficial o do Estado do Mato Grosso do Sul. 

 
4.2.2. Para inscrever-se neste Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá, durante o período das inscrições, efetuar 
sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 
a) ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição; 
b) preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela Internet, providenciando a impressão do 
comprovante de Inscrição Finalizada; 

 
4.2.3. A inscrição para o Processo Seletivo Simplificado é gratuita. 
 
4.2.4. As Faculdades Magsul e o Poder Executivo do Município de Ponta Porã não se responsabilizam, quando os motivos de 
ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, 
bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados. 
 
4.2.5. A formalização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento de todos os campos do Formulário 
Eletrônico de Inscrição pelo candidato. 
 
4.2.6. O descumprimento das instruções para a inscrição pela internet implicará a não efetivação da inscrição.  

 
4.2.7. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no D.O.M., no endereço eletrônico 
http://pontapora.ms.gov.br/v2/diario-oficial no dia 30/11/2017. 
 
4.2.8. Em caso da não publicação da inscrição deferida, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Candidato, pelo telefone (67) 3926-6752 até o dia 05/12/2017 das 09h às 17h, para verificar o ocorrido. 

 
4.2.9. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de identidade, data de 
nascimento, sexo e CPF utilizado na inscrição, deverão, obrigatoriamente, serem atualizados pelo candidato no dia de 
realização da prova com o fiscal de sala em formulário específico. 
 
4.2.10. O candidato que não fizer ou solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do subitem 4.2.9 deste Edital 
deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 

 
5. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 

5.1 É garantido ao candidato com deficiência o direito de se inscrever neste processo seletivo simplificado, desde que as 
atribuições e aptidões específicas estabelecidas para o cargo/disciplina pretendido sejam compatíveis com a deficiência 
que possui. 

 

5.2 Serão reservados 10% (dez por cento) das vagas oferecidas, em decorrência deste processo seletivo simplificado, aos 
candidatos com deficiência, a partir da 10º (décima) vaga ofertada para cada cargo. 

http://pontapora.ms.gov.br/v2/diario-oficial


 
 

5.3 Respeitada a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, o candidato deficiente que pretenda 
concorrer às vagas reservadas por força de lei deverá declarar essa condição no Formulário Eletrônico de Inscrição, 
observado o disposto no subitem 5.4 deste Edital. 

 

5.4 O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Formulário Eletrônico, além de observar o descrito no 
item 5 e seus subitens, deverá proceder da seguinte forma: 

a) informar se possui deficiência; 

b) especificar a deficiência; 

c) informar se necessita de atendimento especializado para a realização da prova; 

d) manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 

 

5.5  O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Formulário Eletrônico e não cumprir o 
determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar 
posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 

 

5.6 O candidato com deficiência que desejar concorrer somente às vagas destinadas à ampla conco rrência poderá fazê-
lo por escolha e responsabilidade pessoal, informando a referida opção no Formulário Eletrônico de Inscrição, não 
podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para os candidatos com deficiência, conforme disposição lega l. 

 

5.7 O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência e necessitar 
de atendimento especializado deverá encaminhar ou entregar no período da inscrição os documentos a seguir: 

 
a) Cópia do comprovante de inscrição para identificação do candidato; 

b) Laudo Médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de Notas), expedido nos 
últimos 12 (doze) meses anteriores ao término das inscrições, o qual deverá atestar a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, com a 
provável causa da deficiência. 

c) Requerimento para atendimento especializado (ANEXO III) devidamente preenchido e assinado, para assegurar 
previsão de adaptação da sua prova, quando for o caso. 

 
5.8 Para comprovar a solicitação prevista no subitem 5.7, o candidato deverá enviar ou entregar pessoalmente com 
referência no envelope “LAUDO MÉDICO” os documentos nos seguintes endereços: 
a) pessoalmente pelo candidato ou por terceiro, em envelope fechado, contendo na parte externa o n.º de inscrição, nome e 

cargo no endereço: Rua Guia Lopes, nº 663, Ponta Porã -  MS, no horário das 08h às 16h (exceto sábados, domingos e 
feriados),  dentro do prazo estabelecido no subitem 5.7; ou 
b) via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências dos Correios com custo por conta do 

candidato, endereçado a Prefeitura Municipal de Ponta Porã  –Coordenadoria de Recursos Humanos : Rua Guia 
Lopes, nº 663, Ponta Porã -  MS , CEP: 79904-654, com data de postagem conforme o prazo estabelecido no subitem 5.7 . 

 
5.9 O laudo médico citado no subitem 5.7 alínea “b” deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se 
enquadra a pessoa com deficiência de acordo com a classificação Internacional da Doença CID. 

 

5.10 O Laudo Médico será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n. 
3.298/1999 e suas alterações, e de acordo com as definições das categorias discriminadas no Decreto Federal n. 3.298, de 
20 de dezembro de 1999, com redação dada pelo Decreto Federal n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004, bem como na 
Súmula n. 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 

 

5.11 O Laudo Médico mencionado terá validade somente para este processo seletivo simplificado e não será devolvido, 
ficando a sua guarda sob a responsabilidade do Poder Executivo do Município de Ponta Porã. 

 

5.12 O candidato perderá o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com def iciência, mesmo que 
declarada tal condição no Formulário Eletrônico de Inscrição na falta do Laudo Médico ou por qualquer dos motivos 
listados abaixo: 



 
a) entregue fora do prazo definido em Edital; 

b) emitido com prazo superior ao determinado no subitem 5.7; ou 

c) ausência das informações indicadas no item 5 e seus subitens. 

 

5.13 O Poder Executivo do Município de Ponta Porã designará uma Equipe Multiprofissional que analisará o Laudo 
Médico encaminhado pelo candidato, verificando se há correspondência entre a Classificação Internacional de Doença - 
CID - constante do respectivo laudo e as exigências do Decreto Federal n. 3.298/1999 e suas alterações, bem como na 
Súmula n. 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Em caso negativo, a inscrição como candidato com deficiência será 
indeferida e o candidato aprovado, nessas circunstâncias, será considerado no processo seletivo como candidato às vagas 
de ampla concorrência. 

 

5.14 O candidato com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição, atendimento especial izado para o dia de 
realização da prova, conforme procedimentos descritos no item 5, indicando as condições de que necessita, conforme 
previsto no art. 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n. 3.298/1999 e suas alterações.  

 

5.15 O candidato inscrito como deficiente, se classificado, além de figurar na lista geral de classificação, terá seu nome 
publicado em lista à parte, observada a respectiva ordem de classificação. 

 
5.16 A primeira convocação de candidato com deficiência, classificado no processo seletivo simplificado, dar-se-á para 
preenchimento da décima primeira vaga relativa a função de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 
vigésima primeira vaga, trigésima primeira vaga e assim, sucessivamente, durante o prazo de validade do processo 
seletivo simplificado, até a ocupação efetiva do quantitativo de vagas ofertadas, obedecidas as respectivas ordens de 
classificação e o disposto no subitem 5.2. 

 
5.17 Para convocação, os candidatos classificados como deficientes serão convocados para se submeter à perícia médica 
oficial promovida pela Prefeitura Municipal de Ponta Porã e análise de equipe multiprofissional designada por esta que 
atestará sobre a sua qualificação como deficiente, nos termos do art. 43 do Decreto Federal n. 3.298/1999 e suas 
alterações e sobre a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo público efetivo, decidindo de 
forma terminativa sobre a caracterização do candidato como deficiente. 

 

5.18 Concluindo a avaliação pela inexistência de deficiência ou por ser ela insuficiente para habilitar o candidato a ser 
convocado nas vagas reservadas, o candidato será excluído da lista de classificação de candidatos com deficiência, 
mantendo a sua posição na lista geral de classificação, observados os critérios do contraditório e da ampla defesa. 

 

5.19 O candidato convocado como deficiente será acompanhado por equipe multiprofissional designada pelo Poder 
Executivo do Município de Ponta Porã que avaliará a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo .  

 

5.20 As vagas destinadas aos candidatos com deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação 
no processo seletivo simplificado ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita 
observância da ordem classificatória. 

 

5.21 O tempo de realização de prova para os candidatos com deficiência poderá ser acrescido em até 1 (uma) hora a mais 
que o tempo estabelecido para os demais candidatos não portadores de deficiência. Para isso, o candidato com deficiência 
deverá solicitar condição especial requerendo especificamente o tempo adicional, com justificativa, acompanhado de parecer 
emitido por especialista da área de sua deficiência, conforme estabelecido neste subitem 5.7. 

 
6. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 

6.1 A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será aplicada na cidade de Ponta Porã/MS, na data provável de 17/12/2017, a 
ser confirmada por edital específico. 

 

6.2 A duração da Prova será de 04 (quatro) horas, incluído o tempo para leitura das instruções, preenchimento das 
folhas de respostas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido. 

 



 
6.3 O cartão de convocação para a prova contendo o local, a sala e o horário de realização serão disponibilizados no 
endereço eletrônico www.pontapora.ms.gov.br , a partir de 11/12/2017. 

 

6.3.1  Será publicado no D.O.M. o ato de convocação e confirmação do dia de aplicação da prova. 

 

6.4 Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 (sessenta) minutos antes do fechamento dos portões para 
realização da prova, munidos do original de documento de identidade oficial com foto, de caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta e preferencialmente com o cartão de convocação para a prova. 

 
6.4.1  Será eliminado deste processo seletivo simplificado, o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões. 

 
6.4.2  Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira expedida por 
Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CREA, CRA, etc.), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira de Motorista com 
foto e Passaporte válido. A não apresentação de qualquer desses documentos, não dará direito ao candidato de fazer as 
prova. 

 

6.4.3  O documento de identificação deverá estar em perfeita condição a fim de permitir, com clareza, a identificação do 
candidato. 

 

6.4.4  Não serão aceitos documentos de identidade ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 

6.5 Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, Boletim de Ocorrência, Certidão de 
Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei Federal n. 9.503/97, Carteira de 
Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada, cópias dos documentos citados, ainda que 
autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.  

 

6.6 Não será permitido ao candidato prestar prova fora da data estabelecida, do horário ou do espaço físico 
determinado pela convocação mencionada no subitem 6.3. 

 

6.7 O não comparecimento às prova, por qualquer motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua 
eliminação deste Processo Seletivo Simplificado. 

 

6.8 O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante do seu documento de 
identidade, vedada a aposição de rubrica. 

 

6.9 Depois de identificado e acomodado na sala de prova, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer 
material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário de início da prova. 

 

6.10 Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio, 
acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe de aplicação de prova. 

 

6.11 Durante o período de realização da prova, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço 
fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman, 
notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro 
equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas 
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido anotação de informações relativas às suas respostas 
(copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou 
qualquer outro material literário ou visual. O descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato. 

 

6.12 Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova, deverão 
permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de 
prova. 

 

6.13 No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível a retirada da bateria, os mesmos 

http://www.ibfc.org.br/


 
deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos 
emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Processo Seletivo. 

 

6.14 O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qualquer um dos objetos espec ificados no 
subitem 6.11, incluindo os aparelhos eletrônicos citados, mesmo que desligados, será automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 

 

6.15 É vedado o ingresso de candidato na sala de prova portando arma de fogo ou objetos similares, mesmo que possua o 
respectivo porte. 

 

6.16 Será fornecido ao candidato os Cadernos de Questões e as Folhas de Respostas individualizadas para preenchimento 
dos dados do candidato e para aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das respostas.  

 

6.17 O candidato deverá preencher todos os seus  dados pessoais na  Folha de Respostas e conferir  em especial seu 
nome e número do documento de identidade. 

 

6.18 Somente será permitida a transcrição das respostas na Folha de Respostas da Prova feitas com caneta esfero gráfica 
de tinta azul ou preta, que será o único documento válido para a correção. 

 

6.19 O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a Folha de Respostas da 
Prova, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção. 

 

6.20 Não haverá substituição da Folha de Respostas da Prova por erro do candidato. 

 

6.21 Não serão computadas questões não respondidas, que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas 
esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 

 

6.22 Serão consideradas nulas as Folhas de Respostas da Prova que estiverem marcadas ou escritas, respectivamente, a 
lápis, bem como contendo qualquer forma de identificação ou sinal distintivo (nome, pseudônimo, símbolo, data, local, 
desenhos ou formas) produzido pelo candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade. 

 

6.23 O preenchimento da Folha de Respostas da Prova será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na capa do Caderno de Questões. 

 

6.24 Não haverá prorrogação do tempo de duração das prova, exceto em casos específicos, respeitando-se as condições 
previstas neste Edital. 

 

6.25 O gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será publicado no D.O.M., no endereço eletrônico 
www.pontapora.ms.gov.br, e disponibilizado no dia 19/12/2017. 

 
7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROVA 

 

7.1 A Prova Objetiva de Múltipla Escolha terão caráter eliminatório e classificatório e serão constituídas conforme o 
quadro a seguir: 

 
 

PROVA/ CONHECIMENTOS 
 

TIPO 

 

NÚMERO DE 

QUESTÕES 

 

VALOR DE CADA 

QUESTÃO 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
 

Língua Portuguesa e Interpretação de Texto Objetiva 10 2 20 

Matemática e Raciocínio Lógico Objetiva 10 2 20 

Legislação Educacional Objetiva 10 2 20 

Conhecimentos Pedagógicos Objetiva 10 2 20 

Conhecimentos Gerais e Atualidades Objetiva 10 2 20 

http://www.pontapora.ms.gov.br/


 
 

7.2 Da Prova Objetiva de Múltipla Escolha: 
 

7.2.1 Os conteúdos programáticos referentes à Prova Objetiva de Múltipla Escolha são os constantes do ANEXO II deste 

Edital. 

 

7.2.2 A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de 50 (cinquenta) questões distribuídas pela 
prova/conhecimento, conforme quadro constante do subitem 7.1, sendo que cada questão conterá 5 (cinco) alternativas 
com uma única resposta correta, valendo 2,0 (dois pontos) cada questão, totalizando um máximo de 100 (cem) pontos. 

 

7.2.3 A correção do gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha de todos os candidatos será de responsabilidade das 
Faculdades Magsul. 

 

7.2.4 Estará eliminado deste processo seletivo o candidato que não perfizer o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do 
total de pontos atribuídos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

 

7.2.5 A prova será organizada pelo banco de questões das Faculdades Magsul que contém questões inéditas e também 
de outros certames nacionais de domínio público. 

 
8. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

8.1 Será considerado aprovado no Processo Seletivo Simplificado o candidato que obtiver a pontuação e a classificação 
mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital. 

 

8.2 O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será aferido pelos pontos obtidos na Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha. 

 

8.3 Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos para fins de classificação, terá preferên cia o candidato que 
tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n.º 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 

 
8.3.1  O candidato citado no subitem anterior deverá ter completado 60 (sessenta) anos até o último dia de inscrições. 
 
8.3.2  Havendo o empate, o desempate beneficiará o candidato que: 

a) tiver maior número de pontos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha; 

b) tiver mais idade, levando-se em consideração o ano, mês e dia do nascimento. 
 

8.4 Nos casos em que o empate persistir mesmo depois de aplicados todos os critérios de desempate previstos no 
subitem 8.3.2, o Poder Executivo do Município de Ponta Porã realizará Sorteio Público, a ser acompanhado pela 
Controladoria do Município. 

 

8.5 No Resultado Final deste Processo Seletivo, os candidatos aprovados constarão na ordem crescente de classificação. 

 

8.6 Será publicada no D.O.M. e divulgada no endereço eletrônico o resultado final do Processo Seletivo, em duas listas, a 
saber: 

a) a primeira lista conterá a classificação de todos os candidatos (ampla concorrência), incluindo aqueles inscritos como 
candidatos com deficiência; 

b) a segunda lista conterá especificamente a classificação dos candidatos inscritos como candidatos com deficiência. 

 

8.7 O candidato não aprovado será excluído do Concurso Público e não constará da lista de Classificação Final. 

 
9. DOS RECURSOS 

 



 
9.1 Caberá interposição de recurso fundamentado a PMPP no prazo de 03 (três) dias úteis, no horário das 08h do 
primeiro dia às 16h do último dia, ininterruptamente, a contar do dia útil imediato à data de publicação do objeto do 
recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como nas 
seguintes situações: 

a) contra questões da prova objetiva de múltipla escolha e gabaritos preliminares; 

b) contra a totalização dos pontos obtidos na prova objetiva de múltipla escolha, desde que se refira a erro de cálculo das 
notas; 

c) contra o somatório das notas e classificação preliminar dos candidatos no processo seletivo. 

 

9.2 O formulário de recursos devidamente assinado, deverá ser encaminhado em envelope fechado contendo na parte 
externa o n. de inscrição, nome, cargo/disciplina e os dizeres “RECURSO - EDUCAÇÃO – PONTA PORÃ” (especificar o 
objeto do recurso), das seguintes formas: 

a) pessoalmente pelo candidato ou por terceiro, no endereço: Rua Rua Guia Lopes, nº 663, Ponta Porã -  MS, no horário 
das 08h às 16h (exceto sábados, domingos e feriados); ou 

b) via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências dos Correios com custo por conta 
do candidato, endereçado a Prefeitura Municipal de Ponta Porã no endereço: Rua Guia Lopes, nº 663, Ponta Porã -  
MS, CEP: 79904-654 , com data de postagem conforme o prazo estabelecido no subitem 9.1. 

 

9.3 Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos q ue fizeram a prova 
e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de 
interposição de recursos.  

 

9.4 Alterado o gabarito oficial pela Banca do Processo Seletivo Simplificado, de ofício ou por força de provimento de 
recurso, a prova serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. 

 

9.5 A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no DOM e no endereços eletrônico: 
www.pontapora.ms.gov.br 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 As publicações e as divulgações referentes a este Processo Seletivo Simplificado serão realizadas da seguinte forma: 

 
10.1.1 Até a data e após a data de homologação, as publicações e divulgações serão feitas no D.O.M., no endereço 
eletrônico www.pontapora.ms.gov.br 

  

10.2 Não haverá publicação no D.O.M. da relação de candidatos eliminados, sendo que estes terão as notas 
disponibilizadas para consulta, no endereço eletrônico www.pontapora.ms.gov.br 

 

10.3 O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado é de 01 (um) ano, a contar da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério exclusivo do Poder Executivo do Município de Ponta Porã. 

 

10.4 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo 
justificativa para o seu não cumprimento. 

 

10.5 É da inteira responsabilidade do candidato acompanhar, pelo D.O.M. e/ou por meio da internet, no endereço 

eletrônico indicados no subitem 10.1.1 deste Edital. 

 

10.6 O Poder Executivo do Município de Ponta Porã não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de: 

a) endereço não atualizado; 

b) correspondência devolvida pelos Correios por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato; 

c) correspondência recebida por terceiros. 

 

http://www.pontapora.ms.gov.br/
http://www.pontapora.ms.gov.br/
http://www.pontapora.ms.gov.br/


 
Ponta Porã, 07 de novembro de 2017. 

 

 
 
 

Dulce Maria Silveira Manosso 
Secretária Municipal de Administração



                                         
 

ANEXO I 

FUNÇÃO, HABILITAÇÃO, VAGAS, ÁREA DE ATUAÇÃO, JORNADA 

 

 

Função Habilitação Exigida Total de Vagas 

Professor de Ciências 
Licenciatura em ciências com habilitação em 
ciências naturais. 

Cadastro Reserva 

Professor de Arte Licenciatura em arte ou educação artística. Cadastro Reserva 

Professor de História Licenciatura em História. Cadastro Reserva 

Professor de Matemática Licenciatura em matemática. Cadastro Reserva 

Professor de Língua Portuguesa 
Licenciatura em letras com habilitação em 
português. 

Cadastro Reserva 

Professor de Língua Estrangeira Espanhol 
Licenciatura em letras com habilitação em 
espanhol. 

Cadastro Reserva 

Professor de Educação Infantil 

Magistério de 4 (quatro) anos – normal médio 
Licenciatura em pedagogia com habilitação em 
educação infantil ou normal superior com 
habilitação em educação infantil. 

Cadastro Reserva 

Professor Anos Iniciais 

Magistério de 4 (quatro) anos  
Licenciatura em pedagogia com habilitação para 
docência nos anos iniciais do ensino 
fundamental ou normal superior. 

Cadastro Reserva 

Professor de Educação Física Licenciatura em educação física. Cadastro Reserva 

Professor de Geografia Licenciatura em geografia. Cadastro Reserva 

 

 

 

Área de Atuação Jornada de Trabalho 
Vencimentos (Nível II, Letra 

A) 

Professor da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de Educação 

20 Horas Semanais 

R$ 1.681,88 (Um mil 
seiscentos e oitenta e um 
reais e oitenta e oito 
centavos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         
 

ANEXO II 
 

Conteúdos Programáticos para a Prova Objetiva  
 

Disciplina  Conteúdos Gerais 

Língua Portuguesa e Interpretação de Texto 

Novo acordo Ortográfico, Morfologia, Fonética, Vocabulário; Ortografia; 
Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase, Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, 
Formação de Palavras. Análise Sintática;  
Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Uso dos Porquês, 
Interpretação de texto. 

Matemática e Raciocínio Lógico 

- Números e problemas envolvendo as 04 operações. 
-Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa, 
ângulo, tempo;  
- Regra de Três e proporções/frações/equações 1º e 2º grau; 
- Juros simples e compostos; 
- Raciocínio quantitativo; 
- Lógico analítico; 
- Lógico crítico. 

Legislação Educacional 

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/Lei n. 9394/96; 
- Lei n. 8069 de 13/07/1990 ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
- Lei Complementar n. 29/2006; 
- Lei Complementar n. 121/2014; 
- Deliberação CME n. 129 de 17/08/2017; 
- Resolução CNE/CEB n. 05 de 17/12/2009 – Diretrizes Curriculares   
Nacionais da Educação Infantil; 
- Resolução CNE/CEB n. 04 de 13/07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental de 09 anos; 
- Deliberação CME/MS n. 074 de 07/05/2012 – Diretrizes Curriculares 
para a Educação Infantil do Sistema de Ensino; 
- Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC/2006;  
- Lei n. 10.436/02 que dispõe sobre a Língua brasileira de Sinais/Libras e 
dá outras providências; 
- Lei n. 10.098/94 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida e outras providências; 
- Deliberação n. 072 CME/MS de 20 de março de 2012; 
- Artigos da Constituição Federal referente à Educação; 

Conhecimentos Pedagógicos 

- Didática: conceituação e princípios, Didática como atividade pedagógica 
escolar; 
- Processos didáticos básicos: ensino e aprendizagem; 
- Planejamento de Ensino: importância e elaboração; 
- Métodos e Técnicas de Ensino; 
- Recursos de Ensino; 
- Processos de Avaliação e Recuperação: conceitos, modalidades, 
instrumentos e finalidades; 
- Tendências Pedagógicas;  
- Proposta Pedagógica da Escola - PP; 
- Temas Transversais ou multidisciplinares.  
- Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs; 
- Avaliação da Aprendizagem; 
- Noções sobre Currículo; 
- Avaliações externas da Educação Básica; 
- Educação Especial Inclusiva: deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação); 



                                         
 

Disciplina  Conteúdos Gerais 

- Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento;  
- Psicologia Educacional: conceituação, objetivo de estudo e métodos; 
- As contribuições da Psicologia à Educação; 
- Teorias psicológicas: o Behaviorismo, o Interacionismo de Vigotsky e a 
Psicologia Genética de Jean Piaget; 
- Políticas Educacionais: estruturas, conceitos e fundamentos da política 
educacional; 
- Base Nacional Comum Curricular – BNCC; 
- Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC; 
- Financiamento da Educação e as políticas educacionais no Brasil; 
- Sistema Nacional de Avaliação Educacional: Saeb, Enem, Prova Brasil; 
- Interdisciplinaridade, Transdisciplinaridade e Educação. 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 
- História e Geografia do Mato Grosso do Sul e do Brasil.  
- Atualidades do Brasil e do Mundo.  
- Conhecimentos Gerais do Mato Grosso do Sul e do Brasil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                         
 

ANEXO III 

 
Requerimento para Atendimento Especializado na realização da prova 

 

 
                        MODELO DE REQUERIMENTO – PROVA E/OU ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
 

 
 
 

 

EDITAL 01/2017 - ÁREA DA EDUCAÇÃO 
 

Processo Seletivo Simplificado para provimento do cargo público temporário de Professor Municipal da 
Carreira dos Servidores da Área da Educação do Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta do Poder 
Executivo do Município de Ponta Porã. 

 

Eu, Inscrição n.º , CPF. N.º , venho requerer o 

atendimento especial abaixo assinalado para as realizações da prova referentes ao Processo Seletivo 

regido pelo Edital 01/2017, para o cargo/especialidade de: . 
 

( ) – Prova em Braile ( ) – Prova Ampliada 

( ) – Prova com Ledor ( ) – Prova com Intérprete de Libras 

( ) – Outros:  
 

 

Em / / 20 . 
 
 

Assinatura do candidato (a) 
 
 
 
Obs.: A cópia do comprovante de inscrição laudo médico e a solicitação de condição especial (se for o 
caso) deverão ser postados até o dia 30/11/2017. 

 

 


