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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTODE CARGOS DA 

CLASSE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 

QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

EDITAL N.º 002/2015-PMR/SEMED 

 
(Edital de Complementação e de Retificação do Edital N.º 001/2015-PMR/SEMED) 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO e a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e 

considerando o Edital N.º 001/2015-PMR/SEMED, 

 

RESOLVE: 

 

I - Complementar o item 3 do Edital N.º 001/2015-PMR/SEMED como se segue: 
3. DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E DO INGRESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

(PcD) E DA RESERVA DE VAGAS ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA 

 

[...] 

 

3.19. De acordo com a Lei Municipal N.º 8.167, de 28 de julho de 2014, será reservada 20% das vagas de cada 

cargo para pessoas com baixa renda. 

3.19.1. É considerada pessoa de baixa renda, para os termos de realização de concurso, todo aquele candidato 

que, apresentando, no ato da posse, o certificado da diplomação correspondente exigida para sua função, auferir 

renda per capta familiar de até um salário mínimo. 

3.20. O candidato inscrito na condição de pessoa de baixa renda não eliminado no Concurso Público, além de 

figurar na lista geral de classificação para o cargo a que está concorrendo, terá o nome publicado em lista de 

classificação específica. 

3.21. Somente será utilizada a vaga reservada à pessoa de baixa renda quando o candidato for aprovado, mas 

sua classificação obtida no quadro geral de ampla concorrência for insuficiente para habilitá-lo à nomeação. 

3.22. Para concorrer à reserva de vagas previstas no Anexo II doitem II deste Edital, o candidato deverá, no 

ato da inscrição, declarar ser pessoa de baixa renda. Para tanto, deverá marcar, no requerimento de inscrição, o 

campo localizado em quadro exclusivo para uso de pessoa de baixa renda, correspondente ao cargo pretendido. 

3.23. O candidato que no ato da inscrição não se declarar pessoa de baixa renda, não será desta forma 

considerado para efeito de concorrer às vagas definidas no Anexo II doitem II deste Edital. 
3.24. O candidato inscrito na condição depessoa de baixa renda, resguardadas as condições especiais previstas 

na legislação, participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao 

conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à 

nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

3.25. Para concorrer às vagas reservadas à  pessoa de baixa renda, o candidato irá apenas se autodeclarar. 

3.25.1. Caso o candidato que concorra pela reserva de vagas apresente falsidade na declaração comprobatória 

de baixa renda (IR), ele será eliminado, e se houver sido nomeado ficará sujeito à anulação da sua admissão no 

serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

3.26. As vagas reservadas que não forem providas por candidatos na condição de baixa renda, seja por falta de 

candidatos ou por eliminação no concurso público, serão  preenchidas pelos demais candidatos da ampla 

concorrência ao respectivo cargo, observada a ordem de classificação. 

 

II - Retificar o Anexo II do Edital N.º 001/2015-PMR/SEMED como se segue: 
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ANEXO II DO EDITAL N.o001/2015 – PMR/SEMED 

 

CARGOS / REQUISTOS BÁSICOS / VAGAS 
 

Nível de Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO 

Cargos Requisitos básicos 

Vagas 

Ampla  

concorrência 
PcD(1) Pessoa com 

Baixa Renda 
Total 

Docente: Professor da Educação Infantil 
 Diploma de graduação de Licenciatura em Pedagogia ou de 

Normal Superior, devidamente registrado 
29 04 08 41 

Docente: Professor do Ensino Fundamental/anos iniciais 
 Diploma de graduação de Licenciatura em Pedagogia ou de 

Normal Superior, devidamente registrado 
41 06 13 60 

Docente: Professor do Ensino Fundamental/Ciências 

 Diploma de graduação de Licenciatura em: Biologia ou Ciências 

Biológicas, ou História Natural, ou Ciências da Natureza, ou 

Licenciatura em Ciências (com habilitação em Biologia ou 

Matemática ou Química ou Física), devidamente registrado 

07 01 02 10 

Docente: Professor do Ensino Fundamental/Educação Física 
 Diploma de graduação de Licenciatura em Educação Física, 

devidamente registrado 
08 01 02 11 

Docente: Professor do Ensino Fundamental/Geografia 
 Diploma de graduação de Licenciatura em Geografia, devidamente 

registrado 
02 01 01 04 

Docente: Professor do Ensino Fundamental/História 
 Diploma de graduação de Licenciatura em História, devidamente 

registrado 
06 01 01 08 

Docente: Professor do Ensino Fundamental/Língua 

Portuguesa 

 Diploma de graduação de Licenciatura em: Letras – Português, ou 

Letras – Português/Inglês, ou Letras – Português/Espanhol, ou 

Letras – Português/Francês, ou Letras – Português/Literaturas, 

devidamente registrado 

06 01 02 09 

Docente: Professor do Ensino Fundamental/Matemática 
 Diploma de graduação de Licenciatura em Matemática, 

devidamente registrado 
03 - 01 04 

T O T A L 102 15 30 147 
 

 

( 1 ) Pessoas com Deficiência 
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III - Os demais itens, subitens e anexos do Edital N.º 001/2015-PMR/SEMED permanecem inalterados. 

 

 

Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 
 

ADNAN ZAGATTO 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 
 

ANA CARLA MUNIZ 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este texto não substitui a publicação no DIORONDON Nº 3556, 21 de Setembro de 2015. 
 


