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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2021 

 

 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARUVA, Estado do SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições 

legais,  

 

 

Considerando a necessidade de provimento de cargo público efetivo, e de se compatibilizar o quadro 

de pessoal com as atividades da administração pública e com as diretrizes estabelecidas pela 

legislação federal e municipal;  

 

Considerando o Contrato n° 046/2021, referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 058/2021, 

firmado entre o Município de Garuva - SC e a Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná;  

Considerando a necessidade de incorporação da Provas de Títulos nos cargos relativos ao magistério em 

conformidade com a legislação municipal em vigor;  

Considerando o artigo 206 da Constituição Federal de 1988, de 05 de outubro de 1988.  

 

TORNA PÚBLICO  

A retificação de parte do Edital de Concurso Público nº 001/2021, com a incorporação na forma de 

avaliação dos cargos do magistério com a inclusão da Prova de Títulos, conforme descrito a seguir:  

 

1.0 PROVA DE TÍTULOS – (PT) 
 

1.1 A PROVA DE TÍTULOS para os cargos de constantes no quadro do item 7.4.1.1 abaixo das áreas de 

magistério, terá caráter classificatório e somente serão analisados os títulos dos candidatos classificados 

na Prova Objetiva.  

 

1.1.1 - QUADRO DE CARGO - NÍVEL SUPERIOR - MAGISTÉRIO 

 
Cargo Formação/Requisitos Carga 

Horária 

(horas) 

Vagas  Valor de 

Inscrição  

(R$) 

Vencimento 

Inicial 

(R$) 

TIPO DE 

PROVA 

 

Orientador Escolar 

 

Graduação em Pedagogia 

com habilitação em 

Orientação Educacional e 

Registro no MEC 

40:00 

horas 

semanais 
01 

 

130,00 
3.692,15 

OBJETIVA e de 

TÍTULOS 

Professor - Artes 

 

Licenciatura Plena em 

Artes e Registro no MEC 

40:00 

horas** 

semanais 

02 

 

130,00  2.597,00   

OBJETIVA e de 

TÍTULOS 

Professor - Ciências 

 

Licenciatura Plena em 

Ciências e Registro no 

MEC 

40:00 

horas** 

semanais 

01 

 

130,00  2.597,00   

OBJETIVA e de 

TÍTULOS 

Professor - 

Educação Física 

 

Licenciatura Plena em 

Educação Física e Registro 

no Conselho de Classe 

40:00 

horas** 

semanais 

01 
 

130,00 
 2.597,00   

OBJETIVA e de 

TÍTULOS 

Professor - História 

 

Licenciatura Plena em 

História e Registro no MEC 

40:00 

horas** 

semanais 

01 
 

130,00 
 2.597,00   

OBJETIVA e de 

TÍTULOS 
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Professor - Libras 

 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia e habilitação em 

Libras e Registro no MEC  

40:00 

horas** 

semanais 

01 

 

130,00   2.597,00   

OBJETIVA e de 

TÍTULOS 

Professor - 

Matemática 

 

Licenciatura Plena em 

Matemática e Registro no 

MEC 

40:00 

horas** 

semanais 

01 

 

130,00   2.597,00   

OBJETIVA e de 

TÍTULOS 

Professor – Anos 

Iniciais 

 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia e Registro no 

MEC  

40:00 

horas** 

semanais 

07 

 

130,00  2.597,00   

OBJETIVA e de 

TÍTULOS 

Professor – 

Educação Infantil 

 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia e Registro no 

MEC  

40:00 

horas** 

semanais 

02 

 

130,00 2.597,00   

OBJETIVA e de 

TÍTULOS 

Professor Educação 

Especial 

 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia e Registro no 

MEC  

40:00 

horas** 

semanais 

02 
 

130,00 
   2.597,00   

OBJETIVA e de 

TÍTULOS 

Psicopedagogo 

Graduação em Pedagogia 

com Pós-graduação em 

Psicopedagogia e Registro 

no MEC 

40:00 

horas 

semanais 
01 

 

130,00 
3.692,15 

OBJETIVA e de 

TÍTULOS 

Supervisor Escolar 

 

Graduação em Pedagogia 

com habilitação em 

supervisão escolar e 

Registro no MEC 

40:00 

horas 

semanais 
01 130,00 3.692,15 

OBJETIVA e de 

TÍTULOS 

*Prova de Títulos: classificatória. 

**Para o Cargo de Professor, a carga horária contratada será estabelecida conforme a 

necessidade do Município, podendo esta ser de 10 horas, 20 horas, 30 horas ou 40 horas, sendo o 

salário mensal e o auxílio alimentação proporcionais à carga horária contratada. 

 

1.2 Os candidatos aos cargos constantes no quadro do item 1.1.1, aprovados e classificados na etapa de 

Prova Objetiva, serão submetidos à Prova de Títulos. Os candidatos receberão a pontuação de acordo 

com o quadro a seguir: 

 

  Itens Peso Individual  Total de Pontos 

Prova de Títulos 

(PT) 

Diploma de Curso de 15,00 

(pontuação 

máxima 30,00) 

100,00 

(pontuação 

máxima 

100,00) 

Graduação (limitado a 2) 

    

Diploma de Curso de 20,00 

(pontuação 

máxima 60,00) 
Pós-Graduação em Nível de 

Especialização (limitado a 3) 

    

Diploma de Curso de 
30,00 

(pontuação 

máxima 30,00) 

Pós-Graduação em Nível de 

Mestrado (Título de Mestre) 

(limitado a 1) 

    

Diploma de Curso de 35,00 
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Pós-Graduação em Nível de (pontuação 

máxima 35,00) Doutorado (Título de Doutor) 

(limitado a 1) 

 

1.3 O candidato que não apresentar comprovante que atenda aos requisitos exigidos não terá os seus 

Títulos analisados. 
 

1.4. A soma total da pontuação dos Títulos fica limitada a 100 (cem) pontos. Serão computados 

sucessivamente cada formação e a quantidade de formação, com base no quadro do item 1.2. 
 

1.5 Ao candidato que não apresentar nenhum comprovante que atenda aos requisitos exigidos na Prova 

de Títulos, será atribuído nota zero. Porém, ele não será desclassificado do certame. 
1.6. A apresentação dos títulos deverá ser feita no sistema no ato da inscrição no site da Unioeste 

(www.unioeste.br/concursos), após finalizar a inscrição e gerar a (Guia de Arrecadação), na área do 

candidato, deverão ser anexado(s) o(s) documento(s) digitalizado(s), da seguinte forma: 
 

1.7. Em “minhas inscrições” no “botão ação” clicar em enviar arquivos, neste link anexar em formato de 

PDF a documentação digitalizada referente à Prova de Títulos (Diploma ou Certidão ou Certificados de 

conclusão de cursos e Históricos Escolares (especialização, mestrado e doutorado), em um único 

arquivo. 
 

1.8. Somente serão aceitos como Títulos aqueles que se referem à área da educação e que tenham 

sido expedidos por instituição autorizada e credenciada pelo Ministério da Educação (MEC). Os títulos 

apresentados deverão ter relação direta com a área de Educação, comprovados mediante Certificado 

ou Diploma de Conclusão de Curso, expedido por instituição oficial e reconhecido pelo MEC, devendo 

estar devidamente concluído nos termos da legislação vigente no período de realização do curso. 
 

1.9. Os certificados/declarações ou diplomas deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, 

no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas, a comprovação da apresentação e 

aprovação da monografia ou TCC. Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou 

falta de requisito de conclusão do curso, o certificado/declaração ou diploma não será aceito. 
 

1.10. Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras somente serão 

considerados se devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação vigente e se 

traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 
 

1.11. Somente serão aceitos títulos de especialização lato sensu com carga horária igual ou superior a 360 

(trezentos e sessenta) horas comprovadas.  
 

1.12. A avaliação dos Títulos apresentados será realizada por banca examinadora designada pela 

UNIOESTE/COGEPS e será realizada somente para os candidatos classificados nas provas Objetiva, 

ou seja, que obtiverem nota igual ou superior ao mínimo estabelecido para a prova objetiva. 

 

1.13. Não serão avaliados os documentos: 

a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no Edital; 

b) cuja imagem/arquivo esteja ilegível; 

http://www.unioeste.br/concursos
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c) sem data de expedição; 

d) de mestrado ou doutorado concluídos no exterior que não estejam revalidados por instituição de 

ensino superior no Brasil e sem tradução juramentada e que não se referem à área da educação. 
  
1.14. O Edital com o resultado da pontuação da Prova de Títulos será divulgado nos endereços eletrônicos 

www.unioeste.br na página da UNIOESTE e https://garuva.atende.net/cidadao/pagina/concursos-

publicos, pelo Diário Oficial Eletrônico do Município. 

 

1.15. Em caso de dúvidas quanto à autenticidade da documentação comprobatória apresentada para a 

Prova de Títulos, a Banca Examinadora poderá solicitar aos candidatos os documentos originais, mediante 

Edital de convocação.  
 

1.16 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, as provas/avaliação de títulos e a nomeação, por 

meio de processo administrativo devidamente instaurado, ouvido previamente o candidato, o que pode 

ocorrer inclusive após a homologação do resultado do Concurso Público, desde que verificada, por 

qualquer meio, a prática de qualquer ilegalidade pelo candidato, tais como: falsidade nas declarações e/ou 

quaisquer irregularidades nas provas/avaliação de títulos e/ou nos documentos apresentados, entre outras, 

o que implicará na eliminação do candidato sem prejuízo das cominações legais. 
 

1.17. Caso a irregularidade seja constatada após a posse do candidato, o candidato será submetido ao 

competente processo administrativo disciplinar pela Prefeitura Municipal, na forma da legislação 

municipal em vigor. 

2. DOS RECURSOS 

 

2.1 Caberá Recurso (Anexo VI), devidamente fundamentado, dirigido à UNIOESTE/COGEPS pelo 

endereço www.unioeste.br/concursos item “a” área do candidato e os itens “b”; “c”; “d” por e-mail: 

cogeps@unioeste.br 

a) do Gabarito Provisório, quanto às questões da Prova Objetiva; 

b) do Resultado Final da Prova Objetiva; 

c) das Provas de Títulos; 

d) do Resultado Final. 

 

 

3. A alteração de parte do Edital de Concurso Público nº 001/2021, conforme descrito a seguir:  

 
ONDE SE LÊ: 
 

9.4.2 Para os demais cargos será considerado somente a nota da Prova Objetiva.  

 
I – Para o QUADRO DE CARGOS – NÍVEL SUPERIOR relativo ao Magistério passa a vigorar com a 

seguinte alteração:  

 

9.4.2.1. O Resultado Final para os cargos de magistério, ou seja, os de Professor e de Supervisor 

Escolar, Orientador Escolar e Psicopedagogo será obtido mediante o seguinte cálculo:  

 

9.4.2.2 Para os cargos descritos no item 9.4.2.1. será adotado a seguinte fórmula: 

https://garuva.atende.net/cidadao/pagina/concursos-publicos
https://garuva.atende.net/cidadao/pagina/concursos-publicos
http://www.unioeste.br/concursos
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Resultados ((PO ) x 0,9 + ( PT) x 0,1) = Classificação Final. 
 

II – Permanecem inalterados os demais dispositivos e itens do Edital de Concurso Público nº 001/2021 e 

alterações, do Município de Garuva, Estado de Santa Catarina. 

 

Garuva, 09 de novembro de 2021 

 

RODRIGO ADRIANY DAVID 

Prefeito Municipal 


