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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/SME/2016 

 

A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, pelos Secretários Municipais da Educação e da 

Administração, nos termos do disposto Lei Complementar n° 187 de 02 de julho de 1999, torna pública a 

abertura para as inscrições para o Processo Seletivo nº 003/SME/2016, destinado à contratação por 

prazo determinado para as funções de PROFESSOR I PRAZO DETERMINADO, PROFESSOR II 

PRAZO DETERMINADO, PROFESSOR EVENTUAL I E PROFESSOR EVENTUAL II, o qual será regido 

pelas seguintes disposições: 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo destina-se à contratação de Professor I Prazo Determinado, Professor II 

Prazo Determinado, Professor Eventual I e Professor Eventual II. 

1.2. A competência para atribuição de classes e aulas será: 

1.2.1. Da Coordenadoria Administrativa da Secretaria de Educação, para Professor I Prazo Determinado 

e Professor II Prazo Determinado nas seguintes hipóteses: 

a) classes e aulas excedentes disponíveis no ano de 2017; 

b) classes e aulas decorrentes de criação de novas salas; 

c) substituição de ausências e outros afastamentos de Professores I e II efetivos ou de Professores I e II 

prazo determinado, em regência de classe ou aula, iguais ou superiores a trinta dias; 

d) atendimento de necessidade imperiosa, devidamente justificada, surgida no prazo de validade deste 

edital. 

1.2.2. Do Diretor da respectiva Unidade Escolar, para professores eventuais, nas seguintes hipóteses: 

a) substituição de ausências e outros afastamentos de Professores I e II efetivos ou de Professores I e II 

prazo determinado, em regência de classe ou aula, inferiores a trinta dias; 

b) atendimento de necessidade imperiosa, devidamente justificada, surgida no prazo de validade deste 

edital. 

1.2. A contratação ocorrerá no ano de 2017, de acordo com as necessidades da Administração Pública 

Municipal, sob o regime administrativo estabelecido na Lei Complementar nº 187 de 02 de julho de 

1999.  

1.3. Aos contratados aplica-se, na conformidade com o disposto no § 13 do artigo 40 da Constituição 

Federal, o Regime Geral de Previdência Social, inclusive no tocante aos benefícios previdenciários.  

1.4. É proibida a contratação de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e 

controladas, excetuados os casos de acumulação permitida legalmente.  

1.5. Os requisitos de habilitação/autorização exigidos no Capítulo II deste Edital deverão ser 

comprovados no ato da atribuição, sob pena de desclassificação no processo de atribuição das classes 

e aulas oferecidas naquela data, não cabendo recurso de qualquer natureza.  

1.5.1. Os documentos de que tratam o item anterior deverão ser apresentados em cópias reprográficas 

autenticadas (frente e verso) ou originais.  

1.6. O candidato contratado deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Administração 

Municipal, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e feriados.  
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1.7. A Jornada de trabalho, em caso de acúmulo de funções, não poderá ultrapassar 65 horas 

semanais ou 78 horas-aula semanais.  

1.8. Integram este Edital os seguintes Anexos:  

ANEXO I – Cronograma do Processo Seletivo de Professor Eventual I e II e Professor Prazo 

Determinado I e II 

ANEXO II - Relação das Escolas Sedes Regionalizadas;  

ANEXO III – Modelo de Certidão para comprovação de tempo de serviço.  

 

CAPÍTULO II – DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

2.1. Os requisitos de habilitação/autorização exigidos para ministrar aulas neste edital seguem as 

Indicações de nº 01/06, 02/11, 02/14 do Conselho Municipal de Educação e Lei nº 6879 de 20 de 

setembro de 2005.  

2.2. Professor I Prazo Determinado e Professor Eventual I para atuação em Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental (curso regular e EJA) - HABILITADOS:  

a) ser portador de diploma do Curso Normal Superior, ou Licenciatura Plena em Pedagogia, ou 

Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (PEC), que contenham habilitação apostilada 

para o Magistério em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; ou  

b) ser portador de diploma do Curso Normal Superior, ou Licenciatura Plena em Pedagogia, ou 

Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (PEC), qualquer que seja a habilitação, e 

também habilitação em Magistério para Educação Infantil e para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, obtidas em curso de Nível Médio, na modalidade Normal; ou  

c) ser portador de diploma do Curso Normal Superior, ou Licenciatura Plena em Pedagogia, ou 

Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (PEC) e habilitação em Magistério para 

Educação Infantil e para os anos iniciais do Ensino Fundamental, obtida através de curso de 

Complementação de Estudos em Nível Superior, ou Pós-graduação Lato Sensu (especialização).   

2.3. Professor I Prazo Determinado e Professor Eventual I para atuação em Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental (curso regular e EJA) - AUTORIZADOS:  

a) ser portador de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, ou Curso Normal Superior, ou 

Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (PEC), com habilitação específica para a 

Educação Infantil ou para o Ensino Fundamental; ou  

b) ser portador de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, qualquer que seja a habilitação, com 

diploma de Curso Normal (Magistério) em Nível Médio para Educação Infantil ou para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental.   

2.4. Professor I Prazo Determinado para atuação na Educação Especial, além das habilitações exigidas 

nos itens 2.2. e 2.3., apresente ainda uma das seguintes condições: 

a) licenciatura em Educação Especial em uma de suas áreas específicas ou; 

b) pós-graduação em áreas específicas da Educação Especial, Educação Inclusiva ou Psicopedagogia. 

2.5. Professor II Prazo Determinado e Professor Eventual II para atuação nos anos finais do Ensino 

Fundamental (curso regular e EJA) - HABILITADOS:  

a) ser portador de diploma de Licenciatura Plena, com apostilamento da habilitação específica na 

respectiva área;  
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2.5.1. Os candidatos portadores de Licenciatura Plena na disciplina de Educação Física deverão 

apresentar, no ato da atribuição, registro profissional no Conselho Federal (CONFEF) ou Regional 

(CREF), de acordo com o artigo 1º da Lei nº 9.696/98, vigente à época da contratação. 

2.6. Professor II Prazo Determinado e Professor Eventual II para atuação nos anos finais do Ensino 

Fundamental (curso regular e EJA) - AUTORIZADOS: para a docência nos componentes que compõem 

o quadro curricular das Escolas Municipais de Ensino Fundamental:  

a) ser portador de Licenciatura Curta na disciplina a ser atribuída; ou  

b) ser portador de qualquer Licenciatura Plena, cujo histórico escolar comprove, no mínimo, 160 horas 

de estudos, dentre as cursadas, na disciplina específica do componente curricular a ser atribuído; ou  

c) ser portador de diploma de Curso Superior, cujo histórico escolar comprove, no mínimo, 160 horas de 

estudos, dentre as cursadas, na disciplina específica do componente curricular a ser atribuído;   

 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

3.1. O candidato deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a seguir, comprovando-os na data da 

contratação:  

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição 

Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;  

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da contratação;  

c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;  

d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;  

e) estar com o CPF regularizado;  

f) possuir os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício da função conforme 

previsto no capítulo II deste edital;  

g) não exercer outro cargo, função ou emprego público, em qualquer entidade estatal, inclusive 

fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, salvo nos casos de acumulação 

permitida pelo artigo 37, inciso XV da Constituição Federal.  

h) apresentar outros documentos que forem exigidos pela Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos;  

i) ter aptidão física e mental para o exercício das respectivas atribuições, comprovada em avaliação 

médica pelo Serviço de Medicina do Trabalho da Administração Municipal ou em local indicado pela 

Secretaria de Educação.  

3.2. O candidato que, na data da contratação, não reunir os requisitos estabelecidos no item 3.1 deste 

Capítulo perderá o direito à contratação e será desclassificado do processo seletivo.  

 

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES  

4.1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de 

desconhecimento.  

4.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente no endereço eletrônico www.sjc.sp.gov.br, onde 

constam o edital e a ficha de inscrição on-line, a partir das 08h de 15 de agosto de 2016 até às 17h do 

dia 02 de setembro de 2016, ininterruptamente, considerando o horário oficial de Brasília/DF.  
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4.3. O processo de inscrição no endereço eletrônico é composto dos seguintes procedimentos: 

4.3.1. preencher a ficha de inscrição de acordo com a função pretendida; 

4.3.2. preencher uma ficha de inscrição para cada disciplina, em se tratando de Professor II, que 

pretenda lecionar mais de um componente curricular; 

4.3.3. indicar até 3 (três) Sedes para a prestação de seus serviços como Professor Eventual, conforme 

Anexo II; 

4.4. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos 

dados, sendo responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 

inscrição. 

4.5. Após o preenchimento da ficha de inscrição via internet, o candidato deverá obrigatoriamente 

imprimir o comprovante de inscrição. 

4.6. Poderá se inscrever o candidato que concluir o curso até julho de 2017, de acordo com a 

habilitação ou autorização nas áreas necessárias às finalidades previstas neste edital. 

4.6.1. No ato da atribuição, é imprescindível que o candidato apresente documento comprobatório da 

conclusão do curso e respectiva colação de grau, sob pena de desclassificação no processo de 

atribuição das classes e aulas oferecidas naquela data, não cabendo recurso ou alegação posterior. 

4.7. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições 

estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos 

dela decorrentes, mesmo que o candidato seja classificado neste Processo Seletivo.  

4.8. Informações inverídicas, mesmo que detectadas após a homologação deste Processo Seletivo, 

acarretarão a eliminação do candidato, importando em anulação da inscrição e dos demais atos 

praticados pelo candidato.  

4.9. O candidato aprovado em concurso público deste Município vigente no ano de 2017, para o cargo 

de Professor I ou Professor II, ainda não convocado para o exercício do cargo público de professor, tem 

preferência na contratação, tratada no item 1.1. deste Edital, na ordem da respectiva classificação, 

desde que se inscreva neste processo seletivo, sujeitando-se ao cumprimento de todas as regras 

disciplinadas neste edital, para que possa participar do processo de escolha e atribuição de classes e/ou 

aulas para Professor I Prazo Determinado, Professor II Prazo Determinado, Professor Eventual I e 

Professor Eventual II no ano de 2017.  

4.9.1. Para o exercício da preferência aqui tratada, o candidato aprovado em concurso público, deverá 

comprovar no ato da atribuição, ter a habilitação prevista na Lei nº 6879/05 e na Indicação CME 01/06. 

4.10.  O candidato concursado que não atender ao disposto no item 4.9. deste edital não participará do 

processo de escolha e atribuição de classes e/ou aulas para Professor I Prazo Determinado, Professor II 

Prazo Determinado, Professor Eventual I e Professor Eventual II no ano de 2017 sob qualquer hipótese 

e não poderá alegar a seu favor o desconhecimento da regra pública disciplinada neste edital. 

4.11. O acúmulo de cargo, emprego ou função pública poderá ocorrer nas hipóteses que seguem desde 

que haja compatibilidade de horário:  

a) dois cargos de professor;  

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.   

4.12.  A compatibilidade horário será analisada observando-se os seguintes fatores:  

a. respeito aos intervalos para repouso e alimentação; 
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b. à distância a ser percorrida entre o local de um emprego/cargo ou função e outro;  

c. comprovação de horários.  

4.13. O candidato que possuir outro vínculo público, no ato da admissão, deverá apresentar documento 

atualizado fornecido pelo órgão onde exerce a atividade, comprovando: cargo, emprego ou função, data 

de admissão, carga horária semanal e horário diário de trabalho.  

4.14. O candidato que já possuir vínculo público e que se inscrever como Professor Prazo Determinado e 

Professor Eventual, quando assumir vaga de Professor por Prazo Determinado terá rescindido 

automaticamente seu contrato de Professor Eventual e vice-versa, com prejuízo das verbas rescisórias 

de que trata o § 1º do art. 15 da LC nº 187/99.    

4.15.  A inexatidão das informações prestadas nos termos previstos nos itens 4.13. deste edital são de 

inteira responsabilidade do candidato junto ao órgão fiscalizador do Poder Público, sujeitando-o às 

penalidades previstas em lei.   

4.16.  Em se tratando de Professor Eventual, a obrigação de exigir do candidato a apresentação do 

documento previsto no item 4.13 deste edital será do Diretor da Unidade Escolar e, na sua ausência, do 

membro da equipe gestora da Unidade Escolar presente, aos quais competem proceder à análise da 

compatibilidade de horário em caso de acúmulo de cargo e a desclassificação do candidato do 

respectivo processo seletivo, caso não comprovada a legalidade do acúmulo de cargo.   

 

CAPÍTULO V – DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

5.1. Entregar, caso possua, documento que comprove o tempo de experiência profissional em sala de 

aula no Magistério Público e/ou Particular, no cargo pretendido, não concomitante, expresso em número 

de dias, conforme modelo constante no anexo III deste Edital. 

5.2.  A entrega do documento de que trata o item anterior deverá ser efetuada em uma única Escola 

Sede Regionalizada, conforme o Anexo II, no período de 05 de setembro a 12 de setembro de 2016, em 

dias úteis, no horário compreendido entre 8h30 às 11h30 e 13h30 às 17h.  

5.2.1. Na hipótese do candidato efetuar a entrega do documento em mais de uma Sede, será aceita 

apenas a primeira, sendo anulada, automaticamente, as posteriores. 

5.3. Para fins de classificação não será considerado o tempo de serviço prestado já computado para 

efeito de aposentadoria do candidato. 

5.4. Não será admitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos. 

 

CAPÍTULO VI – DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

6.1. As Listas de Classificação Provisória serão elaboradas na seguinte forma: 

a) Lista de Classificação Provisória Geral de Professor I Prazo Determinado: contendo todos os 

candidatos classificados;  

b) Lista de Classificação Provisória de Professor Eventual I: contendo todos os candidatos classificados 

por Sede de acordo com a inscrição efetuada;  

c) Lista de Classificação Provisória Geral de Professor II Prazo Determinado: contendo todos os 

candidatos classificados por disciplina/componente curricular em que se deu a inscrição;  

d) Lista de Classificação Provisória de Professor Eventual II: contendo todos os candidatos classificados 

por Sede e pela respectiva disciplina/componente curricular em que se deu a inscrição.  
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6.2. A Lista de Classificação Provisória Geral de Professor I Prazo Determinado, contendo todos os 

candidatos classificados, será elaborada observando-se os seguintes critérios por ordem de preferência:  

a) ter sido aprovado no concurso público deste Município vigente no ano de 2017 para o cargo de 

Professor I, ainda não convocado, desde que inscrito neste Processo Seletivo e habilitado nos termos 

previstos no item 2.2. do Capítulo II deste Edital;  

b) possuir uma das habilitações previstas no item 2.2. do Capítulo II deste Edital;  

c) possuir a autorização prevista na letra “a” do item 2.3. do Capítulo II deste Edital;  

d) possuir a autorização prevista na letra “b” do item 2.3. do Capítulo II deste Edital;  

e) possuir o maior número de dias, não concomitantes e comprovados, de experiência profissional em 

sala de aula no Magistério Público e/ou Particular, como Professor I, computando-se para tal finalidade o 

período compreendido até 30 de junho de 2016, desconsiderando-se para esta finalidade o tempo de 

serviço prestado computado para aposentadoria.  

6.3. A Lista de Classificação Provisória de Professor Eventual I, contendo todos os candidatos 

classificados por Sede de acordo com a inscrição efetuada, será elaborada observando-se os critérios 

por ordem de preferência estabelecidos no item 6.2 deste Capítulo e respectivo subitem.  

6.3.1 Quando da identificação da Escola Sede deverá constar todas as escolas que a integram nos 

termos do Anexo II deste Edital.  

6.4. A Lista de Classificação Provisória Geral de Professor II Prazo Determinado, contendo todos os 

candidatos classificados por disciplina/componente curricular em que se deu a inscrição, será elaborada 

observando-se os seguintes critérios por ordem de preferência:  

a) ter sido aprovado no concurso público deste Município vigente no ano de 2017 para o cargo de 

Professor II no(a) respectivo(a) componente curricular/disciplina, ainda não convocado, desde que 

inscrito neste Processo Seletivo e habilitado nos termos previstos na letra “a” do item 2.5 do Capítulo II 

deste Edital;  

b) possuir a habilitação prevista na letra “a” do item 2.5 do Capítulo II deste Edital;  

c) possuir a autorização prevista na letra “a” do item 2.6. do Capítulo II deste Edital; 

d) possuir a autorização prevista na letra “b” do item 2.6. do Capítulo II deste Edital;  

e) possuir a autorização prevista na letra “c” do item 2.6. do Capítulo II deste Edital.  

f) possuir o maior número de dias, não concomitantes e comprovados, de experiência profissional em 

sala de aula no Magistério Público e/ou Particular, como Professor II, computando-se para tal finalidade 

o período compreendido até 30 de junho de 2016, desconsiderando-se para esta finalidade o tempo de 

serviço prestado computado para aposentadoria.  

6.5. A Lista de Classificação Provisória Professor Eventual II, contendo todos os candidatos 

classificados por Sede e pela respectiva disciplina/componente curricular em que se deu a inscrição, 

será elaborada observando-se os critérios por ordem de preferência estabelecidos no item 6.4 deste 

Capítulo e respectivo subitem.  

6 5.1. Quando da identificação da Escola Sede deverá constar todas as escolas que a integram nos 

termos do Anexo II deste Edital.  

6.6. Na hipótese de empate entre 02 (dois) ou mais candidatos serão utilizados, sucessivamente, os 

seguintes critérios de desempate:  
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a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos 

demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;  

b) maior número de dependente menor de 18 anos de idade que não exerça atividade remunerada, à 

exceção do maior de 18 anos de idade declarado inválido ou incapaz;  

c) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 

6.6.1. Para efeito de critérios de desempate, deverá ser considerado o último dia da inscrição.  

6.7. A divulgação da classificação provisória será efetuada no dia 07 de novembro de 2016, no endereço 

eletrônico www.sjc.sp.gov.br e por meio de edital a ser publicado no Boletim do Município. 

 

CAPÍTULO VII – DOS RECURSOS  

7.1. Da emissão das listas classificatórias provisórias caberá recurso, devidamente fundamentado, 

interposto pelo candidato, ou mediante a apresentação de documento original de procuração, com firma 

reconhecida, específica para a finalidade de que trata este item, o qual deverá ser protocolado na Sede 

da Secretaria Municipal de Educação, no período compreendido entre 07 e 11 de novembro de 2016, 

das 08h30 às 11h30 e das 13h00 às 16h30.  

7.2. Os recursos somente serão conhecidos desde que interpostos na forma e no prazo estabelecidos 

neste Edital.  

7.3. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail, ou por qualquer outro meio, além do 

previsto neste Capítulo.  

7.4. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 

eventualmente, alterar a classificação provisória obtida pelos candidatos para uma classificação superior 

ou inferior.  

7.5. Da decisão do recurso não caberá pedido de revisão ou outro recurso. 

7.6. O resultado da decisão dos Recursos será divulgado no dia 05 de dezembro de 2016, no endereço 

eletrônico www.sjc.sp.gov.br 

 

CAPÍTULO VIII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. Serão emitidas as seguintes listas classificatórias finais tendo por base os critérios estabelecidos no 

Capítulo VI deste edital:  

a) Lista de Classificação Final Geral de Professor I Prazo Determinado: contendo todos os candidatos 

classificados;  

b) Lista de Classificação Final Professor Eventual I: contendo todos os candidatos classificados por 

Sede de acordo com a inscrição efetuada;  

c) Lista de Classificação Final Geral de Professor II Prazo Determinado: contendo todos os candidatos 

classificados por disciplina/componente curricular em que se deu a inscrição;  

d) Lista de Classificação Final Professor Eventual II: contendo todos os candidatos classificados por 

Sede e pela respectiva disciplina/componente curricular em que se deu a inscrição.  

8.2. A classificação final do candidato consubstancia apenas expectativa de direito em relação à 

contratação no ano de 2017. 

8.3. As listas classificatórias finais serão publicadas no dia 05 de dezembro de 2016, no endereço 

eletrônico www.sjc.sp.gov.br e por meio do edital a ser publicado no Boletim do Município. 
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8.4. Caberá à Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos a homologação dos resultados finais deste Processo Seletivo.  

 

CAPÍTULO IX - DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS  

9.1. Professor Prazo Determinado 

9.1.1. A atribuição de classes ou aulas para o Professor I Prazo Determinado e Professor II Prazo 

Determinado será efetuada de acordo com regulamentação própria; 

9.1.2. Excepcionalmente, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, as atribuições far-se-ão em 

dias e horários previamente divulgados em cronograma próprio que serão divulgados por meio 

comunicado às 2ª feiras ou 4ª feiras ou 6ª feiras no endereço eletrônico www.sjc.sp.gov.br.   

9.1.3. A atribuição de classes e aulas obedecerá rigorosamente à ordem da classificação final no 

processo seletivo. 

a) as disposições neste item não se aplicam às aulas de Enriquecimento Curricular, classes de 

Educação Especial e classes e aulas no Distrito de São Francisco Xavier. 

9.1.4. A atribuição para as aulas de Enriquecimento Curricular ministradas nos anos finais do ensino 

fundamental, seguirá os critérios estabelecidos na Portaria referente ao Processo de Atribuição de 

Classes e Aulas para o ano de 2017. 

9.1.4.1 Para efeito de desempate será considerado: 

a) dentre professores habilitados para o mesmo cargo ou componente curricular, a ordem de 

classificação geral do processo seletivo; 

b) dentre professores habilitados em cargos ou componentes curriculares distintos, o tempo de serviço 

no magistério público e/ou particular, constante da classificação final do processo seletivo. 

c) os documentos comprobatórios de habilitação nos cursos exigidos deverão ser apresentados pelos 

candidatos no momento da atribuição de aulas. 

9.1.5. As classes da Educação Especial serão atribuídas de acordo com as habilitações exigidas no item 

2.4. do Capítulo II deste Edital. 

9.1.5.1. Para efeito de desempate será considerado o maior tempo de docência na área específica de 

educação especial (classe especial, classe de apoio pedagógico institucional e/ou classe de 

atendimento educacional especializado), e, na sua inexistência, a Classificação Geral de Professor I 

Prazo Determinado. 

a) os documentos comprobatórios de que trata este subitem deverão ser apresentados no momento da 

atribuição de aulas. 

9.1.6. O candidato aprovado em concurso público deste Município vigente no ano de 2017, para o cargo 

de Professor I ou Professor II, ainda não convocado para o exercício do cargo público de professor, tem 

preferência na contratação, para as atribuições de classes ou aulas tratadas nos itens 9.1.4, 9.1.5 deste 

Capítulo e classes e aulas no Distrito de São Francisco Xavier. 

9.1.7. A ausência, em cada sessão, implicará na desistência tácita do candidato classificado neste 

certame para as classes e aulas oferecidas naquela data, não cabendo recurso de qualquer natureza. 

9.1.8. A atribuição de classes ou aulas se dará a título precário, sendo facultado à Secretaria Municipal 

de Educação o remanejamento e/ou transferência do contratado, prevalecendo sempre o interesse 

público.   
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9.1.9. O contratado como Professor Prazo Determinado não poderá exceder à carga horária de 44 

(quarenta e quatro) horas-aula semanais. 

 

9.2. Professor Eventual   

9.2.1. A convocação para emissão de contrato administrativo de Professor Eventual I ou Professor 

Eventual II será feita por meio de telefone, pela Unidade Escolar, obedecida rigorosamente a ordem de 

classificação dos candidatos na respectiva Sede e na disciplina/componente curricular, em se tratando 

de Professor Eventual II, observadas as seguintes condições: 

a) Professor I, para ministrar aulas na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

(Curso Regular e EJA);  

b) Professor II, para ministrar aulas nos componentes curriculares nos anos finais do Ensino 

Fundamental (Curso Regular e EJA).  

9.2.2.É obrigação do candidato a atualização de seus dados cadastrais junto as Unidades Escolares em 

que estiver inscrito, devendo receber um protocolo para fins de comprovação da atualização requerida, 

não cabendo qualquer reclamação em decorrência de sua omissão.  

9.2.3. O não atendimento da convocação efetuada por telefone, no número cadastrado, implicará na 

convocação do próximo candidato classificado na lista.  

9.2.4. Na hipótese da não localização do candidato em tempo hábil ou não comparecimento no horário 

estabelecido para dar aula, a equipe gestora da Unidade Escolar atribuirá a(s) aula(s) para o professor 

eventual contratado que se encontrar presente.    

9.2.5. Para admissão como professor eventual, o candidato deverá ter disponibilidade de horário em 

conformidade com as necessidades da Unidade Escolar.  

9.2.6. O candidato admitido como Professor Eventual, ao ser convocado para ministrar aulas, deverá 

priorizar a Unidade Escolar emitente do Contrato Administrativo.  

9.2.7. O não atendimento ao que dispõe o subitem anterior poderá gerar demissão de acordo com o 

inciso V do art. 12 e § 2º do art. 15 da LC nº 187 de 02 de julho de 1999. 

9.2.8. O candidato admitido como Professor Eventual não poderá interromper a ministração das aulas 

numa Unidade Escolar para assumir aulas em outra Unidade Escolar. 

9.2.9. É facultada a Secretaria Municipal de Educação, quando esgotados os candidatos classificados 

na Unidade Escolar ou quando do não interesse dos candidatos em assumir as classes e/ou aulas 

oferecidas, o aproveitamento de candidato classificado em Unidade Escolar diversa, observado como 1º 

critério a região, sendo tal autorização e controle de responsabilidade da Divisão de Administração de 

Pessoal da Secretaria Municipal de Educação.  

9.2.10. O contratado como Professor Eventual não poderá exceder à carga horária de 44 (quarenta e 

quatro) horas-aula semanais. 

 

CAPÍTULO X – DA CONTRATAÇÃO   

10.1. Professor Prazo Determinado  

10.1.1. O candidato contratado por prazo determinado deverá submeter-se a exame médico no Serviço 

de Medicina do Trabalho da Administração Municipal.  
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10.1.2. Somente será contratado o candidato que for considerado apto física e mentalmente para o 

exercício da função.  

10.1.3. O Serviço de Medicina do Trabalho para subsidiar a decisão em relação à aptidão ou inaptidão 

para o exercício da função poderá requerer a apresentação de exames complementares.  

10.1.4. Da decisão proferida pelo Serviço de Medicina do Trabalho não caberá recurso administrativo. 

10.1.5. Para o candidato que possuir outro vínculo público, no ato da admissão, deverá apresentar 

documento atualizado fornecido pelo órgão onde exerce a atividade, comprovando: cargo, emprego ou 

função, data de admissão, carga horária semanal e horário diário de trabalho.  

10.1.6. O candidato contratado deverá assumir o exercício de suas funções dentro do prazo 

improrrogável de cinco dias, sob pena da nulidade do ato de admissão.  

10.1.7. O candidato que não comparecer para assinatura do contrato, após atribuição já lavrada em ata, 

será desclassificado do processo seletivo vigente.   

10.1.8. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, em especial 

por ocasião da contratação, acarretarão a sua nulidade com todos os seus efeitos, sem prejuízo das 

demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.   

10.1.9. Configurar-se-á como abandono de função a ausência intencional do contratado por mais de 5 

(cinco) dias consecutivos e a inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada por 5 

(cinco) dias, mesmo que interpoladamente, no período de 30 (trinta) dias.  

10.1.10. As infrações disciplinares atribuídas aos professores contratados nos termos deste edital serão 

apuradas em processo administrativo disciplinar, concluído no prazo de trinta dias, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

10.1.11. A extinção do contrato sob qualquer hipótese prevista no art. 12 da Lei Complementar nº 

187/99 implicará na desclassificação automática do candidato neste processo seletivo, não cabendo 

recurso. 

10.1.12. Não se aplicam ao subitem anterior os casos de término do contrato em decorrência de: 

a) professores efetivos ou prazo determinado que retornam de licenças e afastamentos previstos em lei; 

b) admissão de professores aprovados em concurso público. 

 

10.2. Professor Eventual  

10.2.1. Para a contratação do Professor Eventual se aplicam os critérios estabelecidos neste edital, no 

que couber.  

10.2.2. O professor Eventual deverá submeter-se a exame médico em local indicado pela Administração 

Municipal.  

10.2.3. Somente será contratado o candidato que for considerado apto física e mentalmente para o 

exercício da função.  

10.2.4. O médico avaliador para subsidiar a decisão em relação à inaptidão para o exercício da função 

poderá requerer a apresentação de exames complementares.  

10.2.5. Da decisão de inabilitação proferida não caberá recurso administrativo.  

10.2.6. O candidato que não comparecer para assinatura do contrato, após atribuição, será 

desclassificado do processo seletivo vigente.   
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10.2.7. A extinção do contrato sob qualquer hipótese prevista no art. 12 da Lei Complementar nº 187/99 

implicará na desclassificação automática do candidato neste processo seletivo, não cabendo recurso. 

 

CAPÍTULO XI – DO SALÁRIO 

11.1. O Professor Prazo Determinado I ou II perceberá salário-mensal de acordo com a jornada mensal 

a qual estiver sujeito, observando-se o valor da hora-aula correspondente ao grau A do nível 1 da Tabela 

de Vencimentos de que trata a LC nº 454, de 08 de dezembro de 2011, cujo valor hora-aula vigente 

corresponde a R$ 12,74 ( doze reais e setenta e quatro centavos).  

11.2. Professor Eventual I ou II perceberá salário-mensal correspondente as horas-aula efetivamente 

prestadas, observando-se o valor unitário da hora-aula correspondente ao grau A do nível 1 da Tabela 

de Vencimentos de que trata a LC nº 454, de 08 de dezembro de 2011, cujo valor hora vigente 

corresponde a R$ 12,74 ( doze reais e setenta e quatro centavos). 

 

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. O processo seletivo disciplinado por este Edital terá validade no decorrer do ano de 2017. 

12.2. Somente os professores classificados no processo seletivo de que trata este Edital poderão 

participar das atribuições de aula das Unidades Escolares que desenvolvam projetos especiais, desde 

que respeitados os demais requisitos previstos em regulamentação própria. 

12.3. Na hipótese de atribuição de aulas no Distrito de São Francisco Xavier, terá preferência para a 

contratação, o candidato residente naquele local.  

12.3.1. A preferência tratada neste artigo deverá ser comprovada no ato da atribuição de classes e 

aulas, sendo considerada para este fim, cópia legível de: contrato de locação ou conta de consumo 

recente (luz, gás, telefone fixo ou água), em nome do(a) candidato(a), cônjuge ou pais, ou fatura de 

cartão de crédito , esta somente no nome do(a) candidato(a). 

12.4. O candidato a Professor Eventual I, que possuir proficiência em LIBRAS com carga horária mínima 

de 120 (cento e vinte) horas, deverá marcar esta opção na ficha de inscrição e comprovar, 

documentalmente, a proficiência, no ato da convocação.  

12.4.1. O candidato que possuir a proficiência em LIBRAS indicada no item anterior terá preferência na 

contratação caso este requisito seja essencial para o preenchimento da vaga aberta, de acordo com as 

normas vigentes à época de sua ocorrência.  

12.5. O candidato a Professor Prazo Determinado I que pretenda lecionar na área da Educação Especial 

deverá marcar esta opção na ficha de inscrição. 

12.6. O candidato contratado como Professor Eventual e que pretender ser contratado como Professor 

Prazo Determinado, ou vice-versa, somente poderá acumular as funções, observada a jornada semanal 

de 65 horas ou 78 horas-aula semanais, se houver compatibilidade de horário, considerando-se as 

seguintes condições:  

a) o intervalo mínimo de 45 minutos para refeição;  

b) o intervalo mínimo de 45 minutos para locomoção.  

12.7. A extinção do contrato, por iniciativa do contratado ou pela demissão, hipóteses previstas nos 

incisos III e V do art. 12 e § 2º do art. 15 da LC nº 187/99, implicará na desclassificação automática do 

candidato no processo seletivo do ano letivo em que vigorar o contrato extinto, não cabendo recurso.  
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12.8. Nas hipóteses previstas no item 9.2.7. deste Edital, caberá à Equipe Gestora encaminhar à 

respectiva Chefia de Divisão, pedido justificado para a rescisão do contrato de professor eventual.  

12.9. Os itens e os subitens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada 

em Edital ou Aviso a ser publicado no Boletim do Município.   

12.10. As informações sobre o presente Processo Seletivo, até a publicação da classificação final, serão 

prestadas pela Secretaria Municipal de Educação pelo site www.sjc.sp.gov.br e pelo e-mail 

processoseletivosme@sjc.sp.gov.br.  

12.11. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de habilitação ou 

classificação neste Processo Seletivo, valendo, para este fim, a homologação de seu resultado 

publicado no Boletim do Município. 

12.12.  A Prefeitura Municipal de São José dos Campos não se responsabiliza por eventuais prejuízos 

aos candidatos decorrentes de dados cadastrais não atualizados ou recebimento de comunicado por 

terceiros.  

12.13. Em nenhuma circunstância, a PMSJC será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, 

especiais, incidentais ou de consequência, perdas ou despesas oriundas da conexão com este website 

ou uso da sua parte ou incapacidade de uso por qualquer parte, ou com relação a qualquer falha de 

desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito ou demora na operação ou transmissão, vírus de 

computador ou falha da linha ou do sistema. 

12.14. É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a publicação ou divulgação 

dos atos concernentes a este Processo Seletivo, divulgados no endereço eletrônico www.sjc.sp.gov.br  

12.15. Os casos omissos serão analisados pela Secretaria de Educação e Secretaria de Administração 

deste Município.  

São José dos Campos, 29 de julho de 2016. 

 

 

  

LUIZ CARLOS DE LIMA 
Secretário Municipal de Educação 

ALEXANDRE AMORIM 
Secretário Municipal de Administração 

                                                

 

  


