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EDITAL Nº 001/2019 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 
MONITORES DO PROGRAMA “AMIGO DA EDUCAÇÃO” DO MUNICÍPIO DE 
DOUTOR SEVERIANO/RN.  

 

O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOUTOR SEVERIANO, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferida e 
em consonância com o a Lei Municipal nº 524/2019 que cria o Programa Amigos 
da Educação, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem 
conhecimento, que será realizado neste Município processo seletivo para o 
preenchimento, em caráter temporário, de Monitores, para atendimento das 
escolas da rede Municipal de Ensino.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente processo seletivo visa constituir quadro temporário de pessoas 
que demonstrem interesse em contribuir, sob a forma de voluntariado, com as 
atividades educacionais, artísticas e administrativa nas escolas e tenham aptidão 
para as áreas as quais se destinam o programa.  

1.2 As atividades desempenhadas pelo Monitor, serão consideradas de natureza 
voluntária na forma definida na Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 
sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do 
Voluntário.  

1.3 Os Monitores são responsáveis pela realização de atividades nos campos 
administrativo, das Linguagens, matemática, iniciação científica, Artes, Cultura, 
Esporte e Lazer. 

1.4 As atividades do Programa devem ser desempenhadas, preferencialmente 
por estudantes universitários e nas áreas de desenvolvimento das atividades ou 
por pessoas da comunidade com habilidades/habilitação apropriadas. 

1.5 O presente processo seletivo será realizado através da análise de currículo 
de caráter classificatório, de acordo com a(s) área(s) de(as) atividade(s) 
escolhida(s) pelo candidato no ato da inscrição. 

1.6. A Comissão Coordenadora do processo seletivo simplificado será 
constituída pelo Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e 
nomeada por Portaria do Secretário Municipal de Educação.  

1.7. A convocação para preenchimento de vagas nas escolas serão conforme 
necessidade seguindo a lista de classificados, conforme aptidão para a área a 
ser atendida na escola.  

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições deverão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de 
Educação de Doutor Severiano/RN, situada na Rua Padre Tertuliano Fernandes, 
Centro, no período de 28 março a 04 de Abril de 2019, no horário das 07:30 ao 
12:00 e 13:00 às 16:00 horas (em dias úteis).  

http://www.doutorseveriano.rn.gov.br/
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3.2. Somente será permitida apenas uma inscrição por candidato, sendo 
eliminado do processo seletivo simplificado aquele que realizar mais de uma 
inscrição, não cabendo recurso dessa decisão.  

3.3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ter pleno conhecimento do 
presente Edital.  

3.4. São requisitos para inscrever-se no processo seletivo simplificado:  

a) Ser brasileiro (a);  
b) Ser estudantes universitários;  
c) Residir preferencialmente em Dr. Severiano 
d) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;  
e) Estar quite com a Justiça Eleitoral;  
f) Possuir curso e/ou habilidade/experiência na atividade escolhida;  

3.5 São características desejáveis: Liderança; Capacidade de comunicação e 
diálogo; Trajetória de envolvimento participativo na comunidade; Capacidade de 
mobilização; Sensibilidade e abertura aos saberes comunitários; Acolhimento e 
escuta de crianças, adolescentes, jovens e Adultos.  

3.6. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário padrão 
com letra legível, não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de 
dados nele solicitados, devendo, ainda, fazer a juntada dos seguintes 
documentos:  

a) Cópias dos Documentos pessoais: RG, CPF;  
b) Cópias do Título de Eleitor, com comprovante de quitação eleitoral;  
c) Comprovante de Residência;  
d) 01 Foto 3 x 4 atual. 
e) Currículo Vitae comprovado;  
f) Diploma para candidatos graduados e Histórico atualizado, comprovante 

de matricula e declaração do Instituto Federal e/ou da Universidade, 
quando se tratar de estudantes universitários;  

g) No caso de conhecimentos específicos e ou experiencias de trabalho é 
necessário que o candidato (a) apresente documentos que comprovem.  

3.7. O formulário padrão de inscrição será disponibilizado pela Secretaria 
Municipal de Educação de Doutor Severiano/RN.  

3.8. Os candidatos deverão escolher no ato da inscrição as áreas qual pretende 
concorrer, podendo escolher no máximo 3(três) conforme a disponibilidade. 

a) Auxiliar de professor 
b) Reforço escolar Matemática 
c) Reforço escolar Língua Portuguesa 
d) Informática 
e) Oficinas nas áreas de Arte, cultura e cidadania 
f) Atividade prática de Educação Física e práticas esportivas 
g) Auxiliar de atividades administrativas e gerais 
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3.8. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, podendo a Comissão Coordenadora excluir do 
processo seletivo simplificado aquele que não preencher o formulário de forma 
completa, correta e legível.  

3.9. O formulário de inscrição devidamente preenchido deverá ser anexado ao 
envelope com os documentos, o qual será lacrado na presença do candidato, no 
momento da inscrição.  

3.10. Ao candidato com necessidade especial é assegurado o direito de se 
inscrever no presente processo seletivo simplificado, desde que as atribuições 
da oficina pleiteada seja compatível com a necessidade especial que apresenta, 
sendo-lhe reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, 
desde que a fração obtida deste cálculo seja superior a 0,5% (cinco décimos).  

3.11. O candidato que desejar concorrer às vagas definidas no subitem anterior 
deverá, no ato da inscrição, declarar a necessidade especial que apresenta.  

3.12. O candidato que, no ato de inscrição, se declarar possuir necessidade 
especial, se classificado no processo seletivo simplificado, além de figurar na 
lista geral de classificação, terá seu nome publicado em relação à parte, 
observado a respectiva ordem de classificação.  

3.13. As vagas destinadas aos candidatos com necessidades especiais que não 
forem providas por falta de candidatos ou por eliminação no certame serão 
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.  
3.14 A inscrição não poderá ser feita por procuração; 

3.15 Não será cobrada taxa de inscrição 

3.16. A responsabilidade pela escolha dos documentos juntados ao formulário 
de inscrição será exclusiva do candidato. 

4. DOS RESULTADOS  

4.1 Os resultados gerais classificatórios resultarão da análise de currículo e 
documentação apresentada.  

4.2 Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte 
ordem de prioridade:  

a) o candidato com maior idade;  

b) o candidato com o maior nível de escolaridade.  

4.3. As listas contendo os resultados gerais classificatórios, serão ordenadas 
decrescentemente, ou seja, da maior para a menor pontuação, devendo ser 
divulgadas até 5(cinco) dias uteis após a conclusão do período de inscrição, no 
prédio da Secretaria Municipal de Educação de Doutor Severiano/RN e no portal 
da Prefeitura Municipal http://doutorseveriano.rn.gov.br/.  

4.4. Poderá haver recurso para a revisão de pontos obtidos no processo.  

http://www.doutorseveriano.rn.gov.br/
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4.5. O recurso deverá ser interposto pelo candidato, por escrito, à Comissão 
Coordenadora do Processo seletivo simplificado, até 24h após a publicação de 
resultado. 

4.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.  

4.7. O recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor 
desrespeite a Comissão Coordenadora do certame serão preliminarmente 
indeferidos.  

4.8. Os possíveis pedidos de recursos serão julgados pela Comissão 
Coordenadora, dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de seu 
recebimento.  

4.9. Não será aceito recurso encaminhado via correio eletrônico.  

4.10. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.  

4.11. Caso o recurso interposto seja acolhido pela Comissão Coordenadora, 
será divulgada nova lista de resultados gerais, devidamente retificada, no prazo 
máximo de até 24 (vinte e quatro) horas de prolatada a decisão do recurso.  

4.12. Caso o recurso interposto não seja acolhido pela Comissão Coordenadora, 
o candidato recorrente será pessoalmente notificado da decisão denegatória do 
recurso, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas de prolatada a citada 
decisão. 

5. DA CONVOCAÇÃO  

5.1 Competirá à Secretaria Municipal de Educação realizar a convocação dos 
candidatos Classificados, em observância à ordem classificatória por área, 
conforme aptidão para a área desejada e encaminhá-los à Coordenação do 
Programa para assumirem os cargos de Monitores conforme plano escolar.  

6. DA VIGÊNCIA DO VOLUNTARIADO E RESSARCIMENTO   

6.1. O Candidato(a) classificado(a) poderá ser convocado(a) para assumir a 
vaga pelo período de duração do Calendário letivo Escolar.  

6.2 O convocado no exercício do voluntariado recebera uma ajuda de custo para 
despesas de transporte e alimentação conforme os valores e regras 
estabelecidas em Decreto Municipal específico do programa. 

6.3. O Monitor voluntário de que trata este processo seletivo, em obediência ao 
descrito no art.3º da Lei Municipal 482/2017, não cria vínculo empregatício de 
qualquer natureza.  

7. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

7.1. O presente Processo Seletivo terá validade de 01(um) ano podendo ser 
prorrogado por igual período, a contar da data da homologação do Resultado 
Final, publicado no Diário Oficial do Município de Doutor Severiano/RN 
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7.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora, 
observados os princípios e normas dos programas estabelecidos na resolução e 
portaria.  

7.3. Toda a documentação entregue pelo candidato, conforme solicitado neste 
Edital, não será devolvida, ficando arquivada nos autos do referido processo 
seletivo simplificado.  

7.4. O candidato classificado deverá manter seu endereço, número de telefone 
e endereço eletrônico atualizado junto à Secretaria Municipal de Educação, 
visando a eventuais convocações durante o prazo de validade do processo 
seletivo simplificado, não lhe cabendo qualquer reclamação, caso não seja 
possível convocá-lo devido a endereço e telefones desatualizados.  

7.5. O monitor, poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de prática de 
atos de indisciplina, maus tratos desabonadores e conduta pessoal e 
profissional.  

7.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
todas as disposições em contrário.  

Doutor Severiano/RN, 27 de Março de 2019. 

 

 

 
JOSÉ NILTON DE SOUZA 

Secretário Municipal de Educação 
Doutor Severiano/RN 
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