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PORTARIA/SEME/Nº 020, DE 31 DE MARÇO DE 2021 

 

 

ESTABELECE NORMAS PARA O PROCESSO 
SELETIVO DE PROFESSORES EFETIVOS DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA 
ATUAREM NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DO 
CENTRO DE MÍDIAS DA EDUCAÇÃO DE 
CARIACICA – CEMEC. 

 

O Secretário Municipal de Educação de Cariacica, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei 4.697 de 31 de março de 2009, revogada pela Lei 5.283 de 17 
de novembro de 2014 e no Inciso I do Art. 94 da Lei Orgânica Municipal combinado 
com o Inciso IX do Art. 6º do Decreto 062/2009, torna público a seleção interna de 
professores efetivos MaPA e MaPB para produção de conteúdos do CEMEC. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1 O presente edital objetiva selecionar docentes estatutários da rede municipal de 

ensino para atuarem no Centro de Mídias da Educação de Cariacica (CEMEC). 

1.2 O presente Processo Seletivo destina-se à seleção e formação de cadastro de 

reserva de profissionais de áreas específicas conforme item 3 deste edital, para 
atuarem na produção de conteúdo para o Centro de Mídias da Educação de Cariacica 
(CEMEC). 

1.3 Os professores selecionados atuarão na Produção de conteúdos didático-
pedagógicos baseados na matriz de alinhamento curricular do município de Cariacica. 

1.4 Os professores efetivos da rede municipal interessados em participar desta 

seleção, deverão ler atentamente o Edital e aceitar todas as condições, declarando 
estar de acordo com os requisitos de participação e garantindo que todas as 
informações prestadas sejam verdadeiras. 

 

2 DOS REQUISITOS 

2.1 São requisitos para inscrição neste processo seletivo: 

a) Ser professor efetivo MaPA ou MaPB da rede municipal de Cariacica. 

b)  Não estar em procedimento de aposentadoria. 

c) Ter estrutura e disponibilidade para trabalhar de forma presencial e/ou remota, 

sendo que presencialmente as atividades serão desenvolvidas nas dependências da 
Seme no Studio do Centro de Mídias de Educação, situado na Rua da Laje, 13 - 
Itaquari, Cariacica - ES, 29151-318. 

d) É recomendável que o professor tenha experiência na área de atuação na função 

que irá participar do processo de seleção, e tenha o perfil conforme item 4 deste edital. 

 

3 DO PERFIL DESEJADO 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGO/CAO 

 
 

 
Av. Mário Gurgel – Nº 2.502 – Bairro Alto Lage – Cariacica – ES     -     CEP 29.151-900 

Tel.: (27) 3354-5807 E-mail: atosoficiais@cariacica.es.gov.br 

 

3.1 É desejável que os professores a serem selecionados tenha o seguinte perfil: 

a) Capacidade de construir relacionamentos colaborativos com uma ampla variedade 

de partes interessadas, baseado na confiança, respeito, comunicação clara e objetivos 
compartilhados. 

b) Pró-atividade para buscar soluções para desafios rotineiros e atípicos. 

c) Capacidade de organização e gestão de tempo. 

d) Comprometimento com a sua aprendizagem e desenvolvimento constante. 

e) Alinhamento a um ambiente baseado no desenvolvimento por meio de feedbacks. 

f) Conhecimento sobre o conteúdo pedagógico curricular, inclusive das habilidades e 
competências previstas no Currículo do Estado do Espírito Santo. 

g) Habilidades com Ferramentas Google: Google Drive, Google Documentos, Google 

Agendas, Google Apresentações e Google Planilhas. 

 

4 DAS ATRIBUIÇÕES 

4.1 Os professores efetivos da rede municipal de ensino, selecionados por meio desse 

edital, atuarão no Centro de Mídias da Educação de Cariacica (CEMEC) e terão as 
seguintes atribuições: 

a) Produzir conteúdo didático-pedagógicos baseados na matriz de alinhamento 

curricular do município de Cariacica. A produção de conteúdo inclui pesquisa, escrita 
do roteiro (plano de aula para a TV), elaboração da apresentação (slides), ensaio 
prévio (remoto) e gravação (presencial). 

b) Proporcionar experiências de aprendizagem significativas aos estudantes das 

diferentes etapas e modalidades, através de diferentes metodologias, em articulação 
com as demais equipes da SEME. 

c) Manter uma comunicação clara e contínua com a coordenação de área específica. 

d) Participar de reunião com a equipe do CEMEC. 

 

5 DA JORNADA DE TRABALHO 

5.1 O(a) professor(a) selecionado por esse edital cumprirá a seguinte jornada de 

trabalho: 

a) Jornada 125 horas semanais, conforme horário regular de trabalho e execução do 

cronograma de atividades definido pela Seme. 

b) O trabalho de escrita e planejamento será realizado de forma remota, com uso de 
material próprio, e as gravações das aulas de forma presencial nos estúdios do Centro 
de Mídias da Educação de Cariacica. 

 

6 DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

6.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente, por meio eletrônico, no endereço, 

(https://forms.gle/nadNmvE3ehF7U7yTA) a partir das 15 horas do dia 06 de abril de 
2021 até as 15 horas do dia 12 de abril de 2021. 

https://forms.gle/nadNmvE3ehF7U7yTA
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6.2 O(a) candidato(a) no momento da inscrição deverá fazer upload do seu currículo 

atualizado. 

6.3 Cada candidato deverá realizar tarefas de produção textual e audiovisual para que 
suas habilidades possam ser avaliadas, conforme orientações descritas no anexo I 
deste edital. 

6.4 As tarefas devem ser submetidas no mesmo formulário de inscrição. 

 

7 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

7.1 O Processo Seletivo será realizado em 02 (duas) etapas distintas e constituído de: 

 

ETAPA 
1 

Análise 
Curricular 

Formação Acadêmica; 

Validação de cursos nas áreas 
relacionadas à função; 

Relevância das experiências de 
trabalho. 

Eliminatória --- 

ETAPA 
2 

Atividade 
I 

Proposta do Plano de Aula para 
televisão (conforme anexo I). 

Classificatória 0 – 40 

Atividade 
II 

Apresentação dos slides referente 
ao plano de aula da atividade I 
(conforme anexo I). 

Classificatória 0 – 60 

7.2 Serão analisadas as Atividades da Etapa 2 apenas os candidatos classificados na 

Etapa 1. 

 

8 DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

DATA EVENTO 

06/04/2021 Publicação do Edital 

15h do dia 06/04/2021 às 
15h do dia 12/04/2021 

Inscrição 

07/04/2021 à 14/04/2021 Análise dos formulários de Inscrição 

15 e 16/04/2021 Entrevista* (se necessário) 

19/04/2021 Divulgação da Classificação 

 

9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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9.1 A avaliação deste processo seletivo será feito por meio de Comissão interna, que 

terá por objetivo e finalidade de organizar, executar e coordenar, os atos do processo, 
instaurado através do Edital de Processo Seletivo Interno. 

9.2 Compete a Comissão executar todos os eventos previstos neste processo seletivo 

conforme descritos nos itens 8, 9 e Anexo I desse edital. 

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A inscrição no processo seletivo para contratação de professores efetivos da rede 

municipal de Cariacica, implica aceitação irrestrita das normas estabelecidas neste 
Edital. 

10.2 Este processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por até igual período a partir da data de publicação deste edital. 

10.3 Os candidatos classificados neste processo seletivo comporão cadastro de 

reserva a ser utilizado de acordo com a necessidade da SEME. 

 

Cariacica, 31 de março de 2021. 

 

 

 

 

JOSÉ ROBERTO MARTINS AGUIAR 
Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 

O formulário de inscrição de seleção estará disponível no link: 

https://forms.gle/nadNmvE3ehF7U7yTA 

O(a) candidato(a) inscrito(a) deverá enviar o currículo atualizado e 2 Atividades 
conforme as orientações do modelo  
 

Atividade I - Proposta de Plano de Aula para televisão; 

Você deve fazer uma cópia do modelo disponível em: 

https://docs.google.com/document/d/1V0V6k2hOKoeVvOjpwKOZ8uuFcT2lSEkXi2jW7
hqy-Vc/edit?usp=sharing 

Seguir as orientações do modelo e escrever uma proposta de roteiro de aula, de tema 
à sua escolha, para a televisão.  

Fazer upload o arquivo (.doc ou .pdf) no local orientado no formulário.  

 

Atividade II – Apresentação dos slides referentes ao plano de aula da tarefa 
anterior. 

Você deve fazer a cópia do modelo disponível em: 

https://docs.google.com/presentation/d/1lm6VddngQ5gix-
k7g7mfFtD2sStIgicp17hAQSsCKU4/edit?usp=sharing 

Seguir as orientações do modelo e criar uma apresentação sucinta referente ao roteiro 
proposto. 

Fazer upload o arquivo (.pdf) no local orientado no formulário.  

 

Os critérios de avaliação do roteiro serão: 

- Atender aos tópicos da estrutura geral obrigatória; 

- Demonstrar  domínio sobre o tema proposto; 

- Utilizar metodologia capaz de promover o interesse do aluno pela aula; 

- Ressaltar durante a aula a importância de aprender o tema proposto; 

- Estimular a participação e interação do aluno; 

- Enfatizar os elementos mais importantes do tema; 

- Apresentar de maneira lógica, facilitando o entendimento do aluno; 

- A altura da voz, a dicção, a movimentação e a postura permitiram ao aluno o 
bom entendimento da aula; 

- Utilizar linguagem de acordo com o segmento; 

 

Os critérios de avaliação da apresentação de slides serão: 

- Apresentar as fontes corretas para texto e título. 

- Estar condizente com o roteiro proposto 

 

https://forms.gle/nadNmvE3ehF7U7yTA
https://docs.google.com/document/d/1V0V6k2hOKoeVvOjpwKOZ8uuFcT2lSEkXi2jW7hqy-Vc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V0V6k2hOKoeVvOjpwKOZ8uuFcT2lSEkXi2jW7hqy-Vc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lm6VddngQ5gix-k7g7mfFtD2sStIgicp17hAQSsCKU4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lm6VddngQ5gix-k7g7mfFtD2sStIgicp17hAQSsCKU4/edit?usp=sharing

