ANEXO I
Nº Inscrição

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 001/2017 SME

FICHA DE INSCRIÇÃO
*Nome completo

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

*E-mail
*Telefone (fixo /
móvel)

*CPF
*Endereço completo

Sexo F ( )

M( )

Nascimento

/ /

Número do RG

Nacionalidade:........................................ Naturalidade:.......................
Filiação (pai)
Filiação (mãe)

CARGOS
Prof. Educ. Inf. E Fund. I

Merendeira

Prof. Fund. II
Assistente
Administrativo

Serviçal/limpeza

Motorista

Porteiro

Em caso de Professor para o Fundamental II, assinale a sua Área:
Lingua Portuguesa

História

Inglês

Matemática

Ciências

Educ. Física

Geografia

Artes/Religião/ Literatura

Eu
Declaro estar
ciente de todo o conteúdo inerente ao Edital referente a este Processo Seletivo Simplificado.

Assinatura do Candidato/Representante Legal

Taquarana - AL, _____ de Janeiro de 2017

Nº da Insc:

Assinatura do Responsável pelo Recebimento

Cargo:

ANEXO II

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 001/2017 SME
REQUERIMENTO DE VAGA COMO CANDIDATO COM NECESSIDADE ESPECIAL

O(A) candidato(a)

CPF nº ___________________, candidato(a) ao cargo de ________________________________
no Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2017 - SMED - Taquarana - AL, vem requerer vaga especial como
CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato (a) apresentou LAUDO
MÉDICO com a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID-10), no qual constam os seguintes
dados:
Tipo de deficiência de que é portador
Código correspondente do (CID-10):
Nome e nº de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico responsável pelo laudo:

OBSERVAÇÃO: não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção simples, tais como, miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.

Dados para aplicação de prova especial: marcar com um X no quadrado, caso necessite, ou não, de prova
especial e/ou tratamento especial. Em caso positivo, discriminar o tipo de prova e/ou necessidade
NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E/OU DE TRATAMENTO ESPECIAL
HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E/OU DE TRATAMENTO ESPECIAL.

Assinatura do Candidato/Representante Legal

Taquarana - AL, _____ de Janeiro de 2017

Assinatura do Responsável pelo Recebimento

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 001/2017 SME
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
ETAPAS
Publicação do EDITAL
Período de inscrições
Período para entrega da documentação - análise da habilitação, da prova de
títulos e da experiência profissional

DATAS
16/01/2017
26/01/2017 a
27/01/2017
26/01/2017 a
27/01/2017

Período para entrega da documentação referente ao reconhecimento de pessoa
com deficiência e solicitação de necessidades especiais para as provas

26/01/2017 a
27/01/2017

Publicação do Resultado Preliminar - análise da habilitação, da prova de títulos e
da experiência profissional

31/01/2017

Publicação do Resultado Preliminar das solicitações de reconhecimento de
pessoa com deficiência e solicitação de necessidades especiais para as provas

Publicação do Resultado Definitivo - análise da habilitação, da prova de títulos e
da experiência profissional

31/01/2017

02/02/2017

Publicação do Resultado Definitivo das solicitações de reconhecimento de
pessoa com deficiência e solicitação de necessidades especiais para as provas
Publicação dos locais de Prova
Aplicação da Prova Teórica
Publicação do Gabarito Preliminar da Prova Teórica
Prazo para Recurso do Gabarito
Divulgação do Recurso e Gabarito Definitivo
Publicação do Resultado Preliminar
Prazo para Recurso do Resultado Preliminar
Publicação das Análises dos Recursos
Resultado Final

02/02/2017
03/02/2017
05/02/2017
06/02/2017
07/02/2017
09/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
16/02/2017
20/02/2017

ANEXO IV

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 001/2017 SME
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE REQUISITOS, TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
*Nome
CPF nº:

Documento
Nº

/

Data de nascimento

Descrição do documento

Instituição que emitiu o
documento

Quantidade de
páginas
anexadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INFORMAÇÕES:
1. É de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos campos do formulário em
conformidade com o Edital do processo seletivo.
2. Uma folha com anotação na frente e no verso possui duas páginas.
3. Registrar apenas a(s) documentação(ões) solicitada(s) no regulamento da seleção.
4. Preencher esse formulário em duas vias de igual teor.
Taquarana-AL,

de

de 2017

Assinatura do Candidato/Representante Legal

/

ANEXO V
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA

CARGO:
PROFESSOR (Monitor) / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
PORTUGUÊS
Fonética e fonologia. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do hífen. Regência. Crase,
pontuação, figura e vício de linguagem. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Termos essenciais da oração, termos integrantes da
oração, termos acessórios da oração, vocativo, tipos de período, oração coordenadas, orações
subordinadas e concordância. Leitura, análise, compreensão e interpretação de textos. Estrutura e
formação das palavras. Semântica: sinônima/antonímia. Variação contextual de sentido
MATEMÁTICA
Conjuntos, representação gráfica e algébrica de conjuntos; Tipos de conjuntos; Relações de
pertinência, inclusão, igualdade e desigualdade entre conjuntos, subconjuntos; União, intersecção e
diferença de conjuntos; Complementar de um conjunto. Operações entre conjuntos. Números
naturais. Operações com números naturais e suas propriedades: adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação, radiciação. Divisibilidade; critérios de divisibilidade. Divisores, fatores e
múltiplos de um número. Números primos. Decomposição em fatores primos. Máximo Divisor
Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Números racionais. Forma fracionária e forma decimal de
números racionais. Simplificação de frações, reduzindo duas ou mais frações ao mesmo
denominador, tipos de frações, forma mista, frações equivalentes. Operações com números
racionais fracionários e decimais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Números
inteiros. Operações com números inteiros e suas propriedades: adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação, radiciação. Expressões numéricas. Termo desconhecido. Resolução de
problemas. Regra de três. Porcentagem. Juros simples. Média aritmética. Geometria: ponto, reta e
plano. Figuras geométricas. Giros e ângulos. Polígonos, triângulos, quadriláteros. Circunferência e
círculo. Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo: unidades de
medida, transformação das unidades de medida. Problemas envolvendo medidas.

CARGO: Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais (Merendeira / Serviçal), Motorista –
Habilitação D, Auxiliar de Vigilância Escolar (Porteiro)
PORTUGUÊS
Compreensão de textos. Semântica: palavras sinônimas e antônimas; conotação e denotação.
Ortografia oficial. Divisão silábica. Classificação de palavras quanto ao número de sílabas.
Morfologia: substantivo, adjetivo, artigo, pronome pessoal. Pontuação: ponto final, interrogação e
exclamação. Tipos de frases: declarativa, interrogativa e exclamativa.
MATEMÁTICA
Os números naturais: ordens e classes, escrita dos números naturais, números pares e ímpares,
comparação de números naturais, operações com números naturais. Os números inteiros:
expressões numéricas, múltiplos e divisores, números primos. Frações: frações próprias e
impróprias, números mistos, frações equivalentes, simplificação de frações, comparação de frações,
operação com frações. Números decimais: casas decimais, operações com números decimais,
relação entre frações e números decimais. Segmento de reta, reta e semirreta, retas paralelas e
concorrentes, ângulos (agudo, reto e obtuso), medidas de ângulos, características das figuras
geométricas planas (triângulos, quadriláteros, circunferência) e espaciais (esfera, cone, pirâmide,
paralelepípedo e cubo). O sistema monetário brasileiro. Medidas de tempo, comprimento, massa e
capacidade.

