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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA O 
CARGO DE EDUCADOR INFANTIL ESPECIALIDADE EDUCADOR INFANTIL II.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, XX, da Lei Delegada nº 043, de 
5 de junho de 2009 e com fundamento no art. 5º da Lei Municipal nº 9.626, de 22 de outubro de 2007 e suas alterações, no art. 

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. Ao se inscrever o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, que constituem as normas que regem 
o Processo Seletivo, não podendo delas alegar desconhecimento.

1.2. As inscrições serão gratuitas e realizadas via internet, a partir das 12h00min do dia 28/12/2015 com encerramento às 
17h00min do dia 07/01/2016, por meio do site www.uberlandia.mg.gov.br.

1.3. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site www.uberlandia.mg.gov.br, localizar o link correlato ao Processo Seletivo 

para a contratação.

1.5. A partir do dia 11/01/2016, o candidato poderá conferir a regularidade do registro de dados de inscrição, em lista de 
homologação de inscrição a ser divulgada no site www.uberlandia.mg.gov.br.

14/01/2016, no Centro Administrativo, na Diretoria de Desenvolvimento Humano, na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600 

da pertinência da reclamação.

caso o nome do candidato não conste na lista divulgada no dia 11/01/2016, o candidato não fará a prova.

neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
na prova objetiva, no caso de o fato ser constatado posteriormente à realização de qualquer uma das fases do processo seletivo.

1.9. Não haverá inscrição por qualquer outro meio não estabelecido neste Edital.

1.10. O preenchimento do formulário de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato.

1.11. O Município de Uberlândia não se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e endereços 
incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato.

decorrentes de problemas técnicos em microcomputadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linhas de transmissão 
ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

2. DOS REQUISITOS 

2.1.1. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou português com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor 

2.1.7. ter a escolaridade mínima e a formação exigida para o cargo, conforme quadro abaixo: 

CARGO ESPECIALIDADE REQUISITO

Educador Infantil Educador Infantil II

-*Ensino Médio, na modalidade normal;
- ou Curso Normal Superior ou 

Pedagogia.
* Ensino Médio, na modalidade normal, é 

o equivalente ao Magistério.

usuario
Realce
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2.1.8. não ter sido contratado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento 

3. DA DOCUMENTAÇÃO

3.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão apresentar, no ato da contratação, cópia e original dos seguintes 
documentos:

3.1.3. título de eleitor, e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (certidão de quitação eleitoral – emitida pelo Cartório 
Eleitoral ou pelo site 

3.1.5. carteira de trabalho

3.1.14. ter disponibilidade para o horário de trabalho, o qual deverá atender as necessidades do órgão requisitante.

3.2. Não ocorrerá a contratação do candidato que não comprovar a documentação exigida neste Edital e assinalada no ato da 
inscrição, mesmo que aprovado no processo seletivo.

4. DO CARGO, DA ESPECIALIDADE, DAS VAGAS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO

CARGO ESPECIALIDADE VAGAS JORNADA DE 
TRABALHO

VENCIMENTO 
MENSAL

Educador Infantil Educador Infantil II 01

*30 horas semanais
*Jornada reduzida para 

25  horas conforme 
Decreto nº 15.176 de 

29/09/2014.

R$ 1.336,50

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD

5.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, VIII, da Constituição Federal, no art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 040, 
de 5 de outubro de 1992 e suas alterações, na Lei Municipal nº 5.286, de 16 de julho de 1991 e suas alterações, 10% (dez por 

apresentada é compatível com o exercício da especialidade.

nº 5.286, de 1991 e suas alterações, e demais normas legais aplicáveis à matéria.

portador, sob pena de exclusão do benefício.

à Diretoria de Desenvolvimento Humano e informar de quais condições necessita, as quais serão atendidas segundo critério de 
viabilidade e razoabilidade.
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estrabismo e congêneres.

especialidade pertinente.

6. DA RESERVA DE VAGAS AOS NEGROS 

6.1. Em conformidade ao disposto na Lei 12.300 de 20 de novembro de 2015, 20% (vinte por cento) das vagas serão destinadas 
aos candidatos negros.

(três).

que 0,5 (zero vírgula cinco), obedecendo o disposto no art. 1º, §2º da Lei 12.300 de 20 de novembro de 2015.

6.3. Somente serão considerados candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, conforme quesito cor ou 

6.4. Constatada a falsidade da declaração, a que se refere o tem 5.3., será o candidato eliminado do Processo Seletivo e, se houver 

o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

sob pena de exclusão de sua participação na concorrência de vagas reservadas.

6.5.1. A autodeclaração somente terá validade se efetuada no momento da inscrição.

6.6. Os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos participarão deste processo seletivo em igualdade de condições com 
os demais candidatos.

6.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de 

efeito do preenchimento das vagas reservadas.

6.9. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro 

remasnecentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a 

6.11. Será eliminado da lista de candidatos negros, o candidato cujo autodeclaração assinalada na Ficha de Inscrição não se 

6.12. A autodeclaração terá validade, exclusivamente, para este processo seletivo, não podendo a mesma ser utilizada para outros 
processos de quaisquer natureza.

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO

7.1. DO EDUCADOR INFANTIL II
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7.1.7. Auxiliar na solução de problemas individuais dos alunos, encaminhando ao especialista os casos em que seja necessária 

7.1.11. Auxiliar nas atividades de promoção da integração escola-família-comunidade, por meio de reuniões com pais, professores 

7.1.12. Socorrer a criança em casos de pequenos acidentes e de emergência, tomando as providências necessárias, segundo 

7.1.13. Organizar todo material referente às atividades com as crianças, assim como roupas, toalhas, produtos de higiene pessoal 

7.1.14. Executar atividades de higienização das crianças, como banho, troca de fraldas, escovação de dentes, limpeza das mãos, 

7.1.16. Auxiliar na organização e promoção de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e vocacional ou recreativo, 
conscientizando os educandos e orientando para incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorrer para a socialização e 

7.1.18. Executar outras atribuições da mesma natureza e responsabilidade.

8. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

8.1. Não será permitido o ingresso de candidato, em hipótese alguma, no estabelecimento em que serão realizadas as provas, após 
o fechamento dos portões.

8.2. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver previamente inscrito e munido do original de seu documento 

de Reservista, se do sexo masculino, passaporte dentro da validade, Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo – com foto) 
e cédulas de identidade expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe.

no subitem 7.3. deste Edital.

8.8. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, emenda ou rasura, ainda que 
legível.

8.9. A não assinatura por parte do candidato na Folha de Resposta implicará na eliminação automática do mesmo.

8.10. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas 

8.12. A candidata que se encontrar na condição de que trata o subitem 8.11  e não levar acompanhante, não poderá fazer a prova.
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que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições estabelecidas, não havendo compensação desse período no tempo 
de duração da prova.

8.14. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas ou falta de alternativa correta, estas serão consideradas 
corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, 
independente de recurso.

8.15.  Não será permitida, durante a realização das provas, a utilização de chapéus, bonés ou similares, óculos escuros, a 
comunicação entre os candidatos, o porte ou utilização de aparelhos celulares ou similares, de fones de ouvido, de Pager, de 
máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho elétrico ou eletrônico, ou parte deles, de relógios, de 
livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, bem como o porte de qualquer tipo de arma, sendo 
eliminado do processo seletivo o candidato que descumprir esta determinação.

8.16. Não será permitido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos ou cachimbos, ou de quaisquer produtos fumígeros, derivados 
ou não do tabaco, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei 9.294/1996, bem como o porte ou consumo de bebidas alcoólicas nas 
dependências do local de realização das provas, sendo eliminado o candidato que descumprir esta determinação.

8.18. Poderá ser eliminado o candidato que incorrer em comportamento considerado inadequado, ofensivo ou que cause 
transtornos a outros candidatos ou à equipe de aplicação durante a realização das provas, cabendo à coordenação geral do 
Processo Seletivo deliberar sobre cada caso.

8.19. Os candidatos deverão permanecer no local de realização das provas durante o período de sigilo de, no mínimo 60 (sessenta) 

de sigilo, será automaticamente eliminado do processo seletivo.

prova ou o período para sua realização tenha se expirado.

9. DO PROCESSO SELETIVO

9.1.3. 10 (dez) questões de Língua Portuguesa no valor de 2,0 (dois) pontos cada, totalizando 20 (vinte) pontos.

Edital.

9.3.  A duração da prova será de 03h30mim (três horas e trinta minutos).

9.4. Será aprovado o candidato que obtiver 60% (sessenta) por cento, ou seja, 60 (sessenta) pontos.

9.5. O dia, o local e o horário da prova será divulgado no site  www.uberlandia.mg.gov.br, sendo que o candidato deverá 

conforme subitem 8.3.

9.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo.

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

que:

10.1.1. tiver idade mais elevada, no caso de se enquadrar na condição de idoso, conforme art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º 

10.2. Persistindo o empate, maior idade entre as idades inferiores a 60 (sessenta) anos.

11. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO



35 Nº 4796, terça-feira, 22 de dezembro de 2015.

site da Prefeitura 
Municipal de Uberlandia, www.uberlandia.mg.gov.br
Humano/SMA.

12. DO RECURSO 

12.2. O candidato poderá interpor recurso contra as questões das provas objetivas, indicando com precisão a questão ou as 

12.3. O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.

12.4. Os recursos serão analisados pelas respectivas Bancas Examinadoras, que darão decisão terminativa, constituindo-se em 

12.5. A interposição de recurso administrativo independe de caução, nos termos do art. 56 da Lei Municipal nº 8.814, de 30 de 
agosto de 2004 e suas alterações.

13. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

da área de atuação, do tempo de contratação, a lotação, o horário de trabalho, a jornada de trabalho, do início de seu exercício, 
bem como da assinatura do contrato.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Não haverá inscrição fora da data prevista neste Edital.

14.2. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão chamados para o desempenho de suas atribuições de acordo com a 

ou qualquer outro motivo, não assumir a vaga oferecida no momento da convocação, perderá o direito à vaga e dará direito à 

14.4. Não poderão participar do processo seletivo candidatos não habilitados para a especialidade.

aqueles que forem julgados aptos física e mentalmente para o exercício da especialidade.

14.7. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço, na forma do 
subitem 14.6.

a vaga.

14.9. O Processo Seletivo terá validade  de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação do resultado, prorrogável uma 
vez, por igual período, de acordo com o interesse e necessidade do Município de Uberlândia.

14.10. O candidato que vier a ser contratado celebrará termo de contrato temporário regido pelas normas do Direito Administrativo 
não se aplicando as normas contidas na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

14.11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 18 de dezembro de 2015.

Abel Melo Borges
Diretor de Desenvolvimento Humano

Lílian Machado de Sá
Secretária Municipal de Administração

MRFS/mrfs



36Nº 4796, terça-feira, 22 de dezembro de 2015.

ANEXO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO EDUCADOR INFANTIL ESPECIALIDADE EDUCADOR INFANTIL II: 

A infância na perspectiva histórico-cultural. Currículo na educação infantil. O cuidar e educar na educação infantil. A importância 

tempo e do espaço na educação infantil. O brincar e sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Relação 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil.

BIBLIOGRAFIA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO DE EDUCADOR INFANTIL ESPECIALIDADE 

EDUCADOR INFANTIL II:

BARBOSA, M. C. S. & HORN, M. G. da. Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Porto Alegre. Artmed. 2008.

de Educação - EDUCERE, III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia. PUC-PR, 2009. Acesso em 08/09/2015 http://www.

pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/2571_1158.pdf 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica – Resolução 5/2009 – Fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil. Brasília, 2009. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil - 

Volume 1. MEC/SEB, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil - 

Volume 2. MEC/SEB, 2006.

Cooperação Técnica MEC/ Universidade Federal do Rio Grande do Sul para Construção de Orientações Curriculares para a 

Educação Infantil. Brasília, MEC/Secretaria de Educação Básica/ UFRGS, 2009.

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Volume 1. Disponível em HTTP://portal.mec.gov.br/seb/

arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf.

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Volume 2. Disponível em HTTP://portal.mec.gov.br/seb/

arquivos/pdf/volume2.pdf.

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Volume 3. Disponível em HTTP://portal.mec.gov.br/seb/

arquivos/pdf/volume3.pdf.

CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Literatura infantil: teoria e prática. São Paulo: Ática, 1992.

MELLO. S. A. Infância e Humanização: algumas considerações na perspectiva histórico-cultural. Revista Perspectiva, 

Florianópolis, vol. 25, nº 1, p. 83-104, 2007.

OSTETTO, Luciana Esmeralda. Educação infantil e arte: sentidos e práticas possíveis. Cadernos de Formação da UNIVESP. 

São Paulo: Cultura Acadêmica. 2011. 

VYGOTSKI, Lev, Pensamento e linguagem, V. N. Gaia, Estratégias Criativas, 2001.

ZABALZA, M. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre. 1998.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO LEGISLAÇÃO DO CARGO EDUCADOR INFANTIL ESPECIALIDADE EDUCADOR 

INFANTIL II: 1) Lei Municipal nº 11.444, de 24 de julho de 2013, Rede pelo Direito de Ensinar e Aprender. 2) Lei nº 12.288, de 

20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial.  Educação Nacional. 3) Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, 

que  institui a obrigatoridade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 4) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que instiui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 5) Lei 11.967, de 29 de setembro de 2014, que dispõe 
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providências 6) Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. 7) Lei 12.796 de 04 de 

na educação básica.

BIBLIOGRAFIA LEGISLAÇÃO DO CARGO DE EDUCADOR INFANTIL ESPECIALIDADE EDUCADOR INFANTIL II

BRASIL, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Lei que dispõe sobre O Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

 BRASIL, Lei 12.796 de 04 de Abril de 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/

l12796.htm

BRASIL. Lei 9.394 de 20 de dez. de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: HTTP://portal.mec.

gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf.

BRASIL, Lei 12.288, de 20 de julho de 2010 que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Disponível em: http://www.planalto.

gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm

Afro-Brasileira. Disponível em HTTP://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/lei10639.pdf.

Afro-Brasileira e Indígena. Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm

educação básica. Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/lei/L11769.htm.

UBERLÂNDIA, Lei 11.444 de 24 de julho de 2013. Lei que institui a Rede pelo Direito de Ensinar e Aprender no Município de 

Uberlândia. Disponível em http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/9242.pdf.

UBERLÂNDIA, Lei 11.967, de 29 de setembro de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores do quadro da 

mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/11610.pdf

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO LÍNGUA PORTUGUESA DO CARGO EDUCADOR INFANTIL ESPECIALIDADE 

Polissemia.

BIBLIOGRAFIA LÍNGUA PORTUGUESA DO CARGO DE EDUCADOR INFANTIL ESPECIALIDADE EDUCADOR 

INFANTIL II

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. 

Secretaria de Educação Básica. – Brasília : MEC, SEB, 2010.

CEREJA William Roberto e Thereza Magalhães Cochar. Português – Linguagens Volume Único. São Paulo, Editora Atual.

CUNHA, Celso e Lindley Cintra. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro, 6ª ed. Lexikon Editorial.

TRAVAGLIA Luís Carlos. Gramática: Ensino Plural. São Paulo: Cortês, 2003. 240p.

/mrfs


