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EDITAL Nº 0002/2015 
 

A Secretária Municipal da Educação de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais, abre CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MONITOR DE CRECHE  

 
   Artigo 1º. – Fica aberto chamamento público simplificado para contratação 
temporária de 79 (setenta e nove) monitores de creche, conforme previsto neste edital, no 
seguinte período: de 14/01/2015 das 13hs as 17 hs e de 15 a 16/01/2015 das 08:30hs as 
17hs.  
 
   Artigo 2º.  - DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO: Os candidatos 
concorrerão às vagas oferecidas, conforme o seguinte quadro demonstrativo: 
 

CARGO VAGAS 
DISPONÍVEIS 

PRÉ-
REQUISITOS 

JORNADA DE 
TRABALHO 

SALÁRIO 

Monitor de 
Creche 

 Ensino Médio 
Completo, e 
experiência 
comprovada de 
01(hum) ano de 
atividades 
correlatas às 
funções do cargo.  

40 horas 
semanais 

R$1.087,00 

 
   Artigo 3º. - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO: O monitor de creche atuará nas 
creches do município diretamente no atendimento aos alunos, sob a supervisão da Equipe 
Gestora da unidade Escolar, subordinado a Secretaria Municipal da Educação. 
 
   § Únicoº – São atribuições do monitor de creche: 
 
   I - Desenvolver atividades relacionadas ao ensino infantil, através de atividades 
práticas e educativas, destinadas à formação do caráter da criança além de ficar responsável 
pela segurança das crianças sob sua responsabilidade;  
 
   II - Orientar e demonstrar como executar as tarefas, manipulando equipamentos 
e materiais necessários para assegurar o perfeito aprendizado das crianças;  
 
   III - Elaborar tarefas que visem incentivar a criatividade e o interesse pela 
descoberta das crianças, sob sua responsabilidade;  
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   IV - Analisar o desempenho das crianças, emitindo pareceres e sugestões 
visando à garantia da qualidade do ensino;  
 
   V - Zelar pela ordem da turma sob sua responsabilidade, bem como pela limpeza 
e higiene das crianças; 
 
   VI - Executar tarefas correlatas ao cuidar e educar orientadas pela direção e/ou 
coordenação pedagógica; 
 
   VII - Auxiliar o professor no processo de observação e registro das 
aprendizagens e desenvolvimento dos educandos; 
 
   VIII - Auxiliar os educandos na execução de atividades pedagógicas e recreativas 
diárias; 
 
   IX - Responsabilizar-se pela recepção e entrega dos educandos junto às famílias, 
mantendo um diálogo constante entre família e creche; 
 
   X - Auxiliar, sempre que necessário, em outros setores da unidade escolar;  
 
   XI - Comparecer às reuniões da escola ou da Secretaria Municipal de Educação e 
participar dos processos de formação;  
 
   XII - Colaborar e participar de festas, eventos comemorativos e demais 
atividades extras promovidas nas creches e no Município; 
 
   XIII - Zelar pelo material sob sua responsabilidade, bem como  confeccionar 
materiais destinados à recreação e decoração do local de trabalho; 
 
   XIV - Auxiliar na distribuição de merenda, orientando os alunos quanto ao 
hábito correto de comportar-se durante as refeições; 
 
   XV - Acompanhar as rotinas de recreação para garantir o bom andamento 
desstas atividades; 
 
   XVI - Acompanhar os educandos junto aos professores e demais professores 
durante as atividades externas programadas pela Unidade Escolar 
 
   XVII - Executar quaisquer outras atribuições correlatas determinadas pela 
secretaria Municipal de Educação de São Sebastião. 
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   Artigo 4º - DA DOCUMENTAÇÃO: Juntamente com a Ficha de Inscrição de 
Currículo - ANEXO I, deverão ser entregues também cópia dos seguintes documentos: 
 
   I - Documento de Identidade com foto; 
   II - CPF; 
   III - Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; 
   IV - Quitação com a obrigação militar (masculino); 
   V - Experiência Comprovada para exercer o cargo (Cópia de contratos de 
trabalho ou Carteira de Trabalho); 
 
   § Único - Por ocasião da contratação, o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de São Sebastião solicitará demais documentos e 
providências necessárias para admissão; 

   Artigo 5º – DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO: 
 
   I– Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do artigo 12 da Constituição Federal 
e ter, na data de inscrição, idade mínima de 18(dezoito) anos. 
   II - Conhecer, atender e estar de acordo com as exigências contidas neste 
Chamamento Público. 
   III - Gozar de boa saúde física e mental, comprovada por Atestado Médico.  
   IV - Não ter qualquer restrição de ordem criminal que impeça o livre exercício 
de direitos. 
   V - Aceitar de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, que constitui 
as normas que regem essa Contratação Temporária, não podendo delas alegar 
desconhecimento. 
   VI - Ser considerado apto em exame admissional realizado pela Prefeitura 
Municipal de São Sebastião ou à sua ordem. 

   Artigo 6º - DAS INSCRIÇÕES: A recepção das Inscrições ocorrerá nas Creches 
onde houver vagas, nos termos do ANEXO II, no seguinte período: de 14/01/2015 das 13hs as 
17 hs e de 15 a 16/01/2015 das 08:30hs as 17hs.  
 
   I - O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda que não 
possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, 
por conseguinte, anulados todos os atos dela decorrentes. 
   II - Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

   III -  Não será aceita documentação incompleta, nem em caráter condicional. 
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   IV – As inscrições recepcionadas nas unidades com vagas disponíveis deverão 
ser assinadas pela Diretora ou Coordenadora e entregues à Comissão de Seleção de 
Currículos e Candidatos no dia 17/01/2015, até as 09:30hs, oportunidade em que estarão 

reunidos para a elaboração da classificação.  

   Artigo 7º -  DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO: - O Prefeito Municipal 
de São Sebastião nomeará Comissão Organizadora, Examinadora e Deliberativa da Seleção de 
Currículos e Candidatos para contratação emergencial e temporária pela Lei 1027/95 para a 
Secretaria de Educação de São Sebastião, composta por 03(três) servidores do quadro de 
carreira para conduzir o certame. 
 
   I - A classificação será divulgada considerando os seguintes critérios: 
    II - Formação mínima exigida; 
    III - Formação complementar na área de atuação; 
    IV - Comprovação de efetiva experiência na área da função pleiteada; 
    V - Comprovação de residência próxima ao local de trabalho pleiteado; 
    VI - Maior número de filhos; 
    VII - Maior Idade; 

 
   § Único - O resultado da Classificação Final será divulgado no dia 21 de janeiro 
de 2015, no site do Município www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
   Artigo 8º - DOS RECURSOS: - Os recursos a fatos extraordinários deverão ser 
dirigidos ao Prefeito Municipal, no prazo de 01(hum) dia útil após a publicação do ato, que 
será submetido à Comissão Organizadora, Examinadora e Deliberativa da Seleção de 
Currículos e Candidatos para contratação emergencial e temporária pela Lei 1027/95 para a 
Secretaria de Educação de São Sebastião, para parecer final no mesmo prazo. 
 
   Artigo 9º - DO PERIODO DE CONTRATAÇÃO: O prazo da contratação é de 05 
(cinco) meses, podendo a administração: 
 
   I - Rescindir unilateralmente o contrato administrativo nas seguintes hipóteses: 

   a - por superveniência de contratação mediante concurso público; 
   b - desempenho ineficiente das funções; 
   c - necessidade de redução com gasto de pessoal. 

 
   II - Prorrogá-lo caso não haja provimento de cargo de natureza efetiva através 
de concurso público ou situação emergencial que justifique um procedimento desta ordem. 
  
   Artigo 10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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   I - Informações: A inexatidão das informações e as irregularidades de 
documentação, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato da Contratação, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
   II - Condições: A inscrição do candidato importará no conhecimento das 
instruções deste Edital e na aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham 
estabelecidas. 
   III - O candidato não poderá acrescentar, alterar, substituir ou incluir qualquer 
informação exigida na ficha de inscrição de currículo após a entrega dos mesmos. 
   IV - Não haverá inscrição fora da data prevista neste edital. 
   V - O profissional que por incompatibilidade de horário ou qualquer outro 
motivo não assumir a vaga oferecida no momento da convocação, perderá o direito à vaga. 
   VI - Após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o candidato que não 
comparecer a convocação, dará direito à Divisão de Admissão da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião de convocar o próximo classificado. 
 
   São Sebastião, 13 de Janeiro de 2014. 
 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ANGELA REGINA COUTO 
Secretária Municipal da Educação 
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JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – LEI 1.027/05 
MONITOR DE CRECHE 

 
 

Visando solucionar definitivamente o problema com os funcionários, responsáveis pelo 

cuidado e zelo com as crianças das creches municipais de São Sebastião, a Prefeitura, acatando 

orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, realizará concurso público para o 

preenchimento de vagas dos cargos de monitor de creche, auxiliar de atividades escolares e 

secretário de escola.  

 

O preenchimento destas vagas por funcionários públicos além de solucionar 

definitivamente o problema com inexistência de funcionários específicos para esta função, 

também proporcionará, aos pais e as crianças, maior segurança e confiança, já que os 

profissionais que ingressarem neste cargo devem residir no endereço onde se encontram as 

unidades educacionais, portanto, de convívio mais próximo da comunidade escolar.  

 

Ocorre, porém que o município de São Sebastião não possuía no seu quadro de 

funcionários públicos, cargos com funções tão especificas relacionada às atribuições destes 

cargos, que devem obrigatoriamente ser desempenhadas dentro de uma unidade escolar e, no 

caso do monitor de creche, diretamente no contato físico com as crianças.    

 

O município de São Sebastião possuía a função de pajem, denominação dada pela Lei que 

criou o cargo. Porém, em 2008, através também de legislação, diversos cargos, incluindo o de 

pajem, tiveram sua denominação alterada para Auxiliar da Educação e, conseqüentemente, 

também suas atribuição foram alteradas, ampliando sua atuação.  

 

Em outras palavras, o Auxiliar da Educação deixou de cuidar especificamente das 

crianças em creches e passaram a realizar outras funções, também autorizadas pela Lei 

Complementar 94/08, que criou o cargo de Auxiliar da Educação.  

 

Assim, as creches municipais passaram a ficar descobertas, inexistindo profissionais para 

o cuidado específicos com a criança. Além da pajem, também outros profissionais específicos 

para as necessidades das unidades escolares, passaram a inexistir no quadro de funcionários 

públicos, tais como: Secretário de Escolar e o Auxiliar de Serviços Escolares.  

 

Para agravar ainda mais a situação, a Lei Complementar 94/08 que criou o cargo de 

Auxiliar da Educação, teve seu Art. 3º declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.  

 

Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade da lei, aliado ao fato de que a descrição 

das atribuições do cargo de Auxiliar da Educação é bastante extensa, o que impede o cuidado 

específico que a criança, não deixou alternativas à Prefeitura senão a criação de novos cargos 

com atribuições específicas para o atendimento das necessidades atuais das unidades escolares, 

especialmente das creches municipais.  
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A Prefeitura, então, criou tais cargos através de Lei Complementar, que recentemente foi 

votada e aprovada pela Câmara Municipal e está em fase de promulgação pelo Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal. Após a investidura no cargo destes profissionais (Monitor de Creche, 

Secretário de Escola e Auxiliar de Serviços Escolares), o problema com a estrutura de pessoal 

será solucionada.  

 

Importante mencionar que anteriormente a criação destes cargos, tal necessidade era 

suprida através de convênios, com o repasse de recursos financeiros para as Associações de Pais 

e Mestres – APM. Os recursos eram utilizados pela APM de acordo com um plano de trabalho 

previamente apresentado, que incluía dentre outras despesas, também a despesa com pessoal, ou 

seja, toda a contratação dos funcionários que trabalham diretamente com o atendimento do 

aluno e os que desenvolvem os serviços administrativos era realizada pela APM. 

 

Porém esta contratação, realizada pela APM, foi apontada como irregular pelo Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, que dentre outras determinações, aconselhou ao 

município equipar as creches municipais com funcionários públicos, através da realização de 

concurso.  

 

Acatando, portanto, orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o 

município criou os cargos, estando em fase apenas de promulgação da Lei e, em um futuro muito 

próximo, realizará o concurso público para o provimento.  

 

Porém, até que todo este procedimento ocorra, as creches municipais não estão 

equipadas com profissionais para o cuidado das nossas crianças, já que aqueles que 

desempenhavam suas funções eram contratados pela APM e, acatando orientação do TCE/SP, 

não foi firmado novo convênio.  

 

O Auxiliar de Serviços Escolares e o Secretário de Escola, apesar de serem funções 

importantes e essenciais, a sua ausência não são considerados como urgência excepcional que se 

justifique uma contratação temporária. Porém, situação diversa ocorre com o monitor de creche.  

 

O monitor de creche é o profissional que realiza o cuidado direto com a criança, sem ele 

não há como manter o funcionamento da creche, sem riscos a saúde e a integridade física dos 

alunos. Portanto, é de suma importância e imprescindibilidade a contratação deste profissional 

em caráter emergencial para que as nossas creches municipais não deixem de atender nossos 

alunos, prejudicando não somente o atendimento e desenvolvimento do projeto pedagógico, mas 

também os pais e/ou responsáveis que não possuem condições financeiras para arcarem com o 

custo de um cuidador enquanto estão em suas atividades laborativas.  

 

Evidente está o interesse público no funcionamento das creches municipais, bem como a 

necessidade temporária de contratação deste pessoal.  
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Diante de todos os fatos expostos, justifica-se a abertura de processo seletivo simplificado 

para a contratação emergencial de 79 (setenta e nove) monitores de creches para 

desempenharem suas funções nas creches do município de São Sebastião.   
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE CURRÍCULO 
 

NOME: DN:____/_____/_______ 
Endereço: 
RG.: CPF: 
TITULO DE ELEITOR: INSCRIÇÃO                                                                            Seção                     Zona 
NÚMERO DE FILHOS:                                              Menores de 18 anos: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
ENSINO MÉDIO COMPLETO   SIM ____       NÃO____ 

ENSINO SUPERIOR   SIM ____       NÃO____ 
PÓS GRADUAÇÃO   SIM ____       NÃO____ 

UNIDADE DE INSCRIÇÃO: Preencher de acordo com a escolha da vaga pretendida. 
(Exemplo – Escolher a primeira opção que deseja e colocar o n. 1, a segunda opção e colocar o n. 2 e assim por 
diante) 

CRECHE SEMIRAMES TAVOLARO PASSOS  
CRECHE ADRIANA VASQUES FERNANDES  
CRECHE MEIRES VASQUES DOS SANTOS  

CRECHE DIVA BERNARDINO  
CRECHE MARIA LEONARDA DA COSTA  

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Relacionar os 10(dez) últimos vínculos 
 

EMPRESA 
PERIODO 

ENTRADA SAIDA TEMPO 
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    

 
São Sebastião, ____ de Janeiro de 2015 

 
 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO II – VAGAS DISPONÍVEIS 
 

UNIDADE VAGAS ENDEREÇO 

CRECHE SEMIRAMES TAVOLARO PASSOS 5 Rua Santa Edwiges, 13 - Pontal da Cruz 

CRECHE ADRIANA VASQUES  FERNANDES 24 Rua Antonio Pereira da Silva, 140 - Topolândia 

CRECHE MEIRES VASQUES DOS SANTOS 19 Rua Antonio Geremias de Jesus, 138 - Itatinga 

CRECHE DIVA BERNARDINO  19 Rua Perseis s/n - Canto do Mar 

CRECHE MARIA LEONARDA DA COSTA 12 Rua Varginha, 3 - Enseada 

      

TOTAL 79   

 
 


