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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO - N.º 01/2010 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUA E ESPORTE  

 

 

 

  Geraldo Moreira da Silva, Secretário de Cultura e Esportes do Muni-

cípio de Pitangueiras, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento geral dos pro-

fissionais de nível superior da área de Educação Física ou Esporte, graduados em Educação 

Física ou Bacharéis em Esportes a abertura de inscrições para o Processo Seletivo de Provas e 

Títulos, do Programa “Segundo Tempo” com duração de 14 (catorze) meses para as seguin-

tes funções:  

• Coordenador Pedagógico (1 (uma) vaga); 

• Coordenador de Núcleo (3 (três) vagas); 

Conforme consta na Lei Municipal Complementar nº 2.819 de 11 de fevereiro de 2010.   

As especificações sobre FUNÇÃO – VAGAS – 

REQUISTOS/ESCOLARIDADE – CARGA HORÁRIA – SALÁRIO, são as constantes 

do quadro abaixo: 

FUNÇÃO VAGAS REQUISTOS/ESCOLARI-
DADE 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 

Coordenador 
Pedagógico 

1(uma) 

• Graduação em Educação 
Física ou Bacharéis em 
Esportes com Registro no 
CREF; 

• Ter experiência pedagógi-
ca para coordenação, su-
pervisão e orientação na 
elaboração de projetos 
(Apresentação de Propos-
tas Pedagógicas) 

40 horas  
semanais 

R$ 2.400,00 

Coordenador 
de Núcleo 

3 (três) 

• Graduação em Educação 
Física ou Bacharéis em 
Esportes com registro no 
CREF. 

20 horas  
semanais 

R$ 900,00 

 

  A descrição dos cargos encontra-se no ANEXO I do presente edital que 

faz parte integrante e inseparável deste edital. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte 

Praça João Pessoa (Antiga Estação Ferroviária) - Centro - Pitangueiras - SP  
  Fone/Fax – (16) 3952 3396 

 
 
 

 2

O Processo Seletivo tem por finalidade o preenchimento das funções de Coor-

denador Pedagógico e Coordenadores de Núcleo, mediante a contratação por tempo determi-

nado sujeito ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e, integrando a estrutura 

administrativa ao do Departamento de Esporte e Lazer conforme instruções abaixo: 

 
I – DAS INSCRIÇÕES 

 
  Os interessados em participar do Processo Seletivo de Provas e Títulos poderão 

se inscrever dos dias 28 de junho à 06 de julho, das 8 h às 11 h, das 13h às 15 h na Secretaria 

Municipal de Cultura e Esportes, para tanto, deverão trazer cópia do RG e do Diploma ou 

Certificado de Conclusão de Curso (para os formados recentemente, que ainda não estão de 

posse de seus diplomas). 

Observação: se em algum dia destinado à inscrição houver jogo da Seleção 

Brasileira na Copa do Mundo o horário de inscrições será exclusivamente da 8 h às 10 horas) 

    

II – DO PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO DE PROVAS E TÍTULOS 

 
1. A seleção dos candidatos para as funções de Coordenador Pedagógico e 

Coordenadores de Núcleo será realizada por meio de prova objetiva, sendo que para a função 

de Coordenador Pedagógico a prova conterá 25 questões, sendo 5 (cinco) referentes à Plane-

jamento Educacional e Proposta Pedagógica; 3 (três) questões referentes à História da Educa-

ção Física e, 17 (dezessete) questões referentes à Conhecimentos Específicos da área valendo 

4 (quatro) pontos cada questão, totalizando 100 (cem) pontos.  

A prova de Coordenador de Núcleo conterá 25 questões referentes à Conhe-

cimento Específico da área, valendo 4 (quatro) pontos cada questão, totalizando 100 (cem) 

pontos. Após a realização do processo seletivo, os profissionais serão classificados em ordem 

decrescente por nota de prova, acrescida a pontuação relativa aos títulos.  

2.  O conteúdo programático sugerido encontra-se disposto no Anexo II que 

faz parte integrante e inseparável deste Edital. 

3. Haverá contagem de pontos por Títulos e, a pontuação alcançada nos títu-

los será considerada apenas para efeito de classificação e será somada ao resultado obtido na 

prova escrita, não podendo ultrapassar 100 (cem) pontos.  
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4.      

              
5. Somente farão jus à pontuação relativa aos títulos, os candidatos classifica-

dos na prova objetiva, habilitados com no mínimo 50 pontos. 

6. A pontuação máxima relativa aos títulos acima descritos não poderão ul-

trapassar o limite de 10 (dez) pontos. 

7. Todos os documentos relativos aos títulos a serem pontuados na forma aqui 

estabelecida, deverão ser entregues por meio de cópia autenticada ou com apresentação do 

original junto com a cópia para comprovação. 

8. Não fará jus a pontuação os títulos com menos de 360 horas, também não 

fará jus a pontuação qualquer tipo de estágio ou extensão universitária. 

9. A entrega dos títulos será realizada no local e data da prova objetiva, sendo 

entregues imediatamente ao final da mesma.   

10. Após a apresentação dos Títulos para avaliação, não será permitida a junta-

da ou substituição de quaisquer documentos. 

11.  A análise e a avaliação dos títulos serão efetuadas pela comissão respon-

sável pelo processo seletivo. 

12.  A Prova Objetiva terá caráter eliminatório, influindo na classificação do 

candidato e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (Cem) pontos. 

13. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 

(cinqüenta) pontos na Prova Objetiva. 

14. O candidato que não atingir a média constante no item 13 será excluído do 

Processo Seletivo.  

         

III – DA PROVA E DOS RECURSOS 

 

     1. Caberá a comissão do processo seletivo, formada por membros da Secretaria 

Municipal de Cultura e Esportes e Membros da Secretaria Municipal de Educação a formula-

TABELA DE TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
a) Doutorado na área de atuação 2,00 
b) Mestrado na área de atuação 1,00 
c) Certificado de Especialização e/ou Aperfeiçoamento, na área de atuação, 
com duração mínima de 360 horas explicitamente declarada no certificado.  

0,50 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte 

Praça João Pessoa (Antiga Estação Ferroviária) - Centro - Pitangueiras - SP  
  Fone/Fax – (16) 3952 3396 

 
 
 

 4

ção das questões contidas nas provas, respeitando para tanto o Conteúdo Programático cujo 

conteúdo consta no anexo II do presente edital. 

2. As Provas serão realizadas nas dependências da Escola Municipal Mario 

Rossin, na seguinte data: 

a) 11/07/2010 às 8 h para os candidatos à Função de Coordenador de Núcleo; 

b) 11/07/2010 às 10h 30 para candidatos à Função de Coordenador Pedagógi-

co.  

   3. Em relação às provas:  

      3.1. As questões são compostas por 4 (quatro) alternativas cada, sendo 

que há apenas uma alternativa correta em cada questão. Não serão válidas questões não assi-

naladas ou que contenham emenda, rasura ou mais de uma resposta, mesmo que uma delas 

esteja correta. Não haverá substituição do gabarito; 

     3.2. A prova terá duração máxima de duas horas; 

   3.3. Após o término da prova, é proibida a permanência do candidato 

nas dependências da escola;  

     3.4. O candidato será considerado eliminado se: 

a) ausentar-se da sala sem autorização do aplicador da prova; 

b) estiver portando ou fazer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico 

de comunicação; 

c) lançar mão de meios ilícitos para execução da prova; 

d) não devolver o caderno de questões e a folha de respostas; 

e) perturbar a ordem dos trabalhos; 

f) comunicar-se com outro candidato ou com terceiros, verbalmente ou por 

escrito. 

      3.5. Os dois últimos candidatos que terminarem a prova em cada sala, 

terão que assinar, em conjunto com o respectivo aplicador, o lacre do envelope contendo todas 

as provas e os respectivos gabaritos. 

4. Os gabaritos das provas constantes no presente edital serão publicados no 

dia 12 de julho, a partir 16 horas, no Mural da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes.    

      4.1. Os eventuais recursos referentes à divulgação do gabarito deverão 

ser interpostos somente pelos candidatos participantes da prova, os quais deverão ser protoco-
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lizados na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, até as 17 horas dos dois pri-

meiros dias úteis seguintes à divulgação dos gabaritos.  

   4.2. Caberá à Comissão do Processo Seletivo deliberar acerca dos even-

tuais recursos interpostos, devendo divulgar a decisão até o dia 19/07/2010, no Mural da Se-

cretaria Municipal de Cultura e Esportes.   

                

IV – DA CLASSIFICAÇÃO  

 

  1. O Coordenador Pedagógico e os Coordenadores de Núcleo, com pontua-

ção superior a 50 (cinqüenta) pontos, serão classificados em ordem decrescente de acordo 

com a nota final da prova objetiva, acrescidos da pontuação dos títulos. 

  1.1. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, terão prefe-

rência, sucessivamente, o candidato que: 

a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei nº 

10.741/03 (Lei do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a data de realização da Prova Ob-

jetiva; 

b) tiver maior número de filhos menor de 18 anos; 

c) tiver mais idade; 

d) sorteio. 

 2. A lista da classificação dos candidatos aprovados será divulgada no dia 

22/10/2010, a partir das 14 horas, no Mural da Secretaria Municipal de Educação. 

     2.1. Os eventuais recursos referentes à classificação dos candidatos de-

verão ser interpostos somente pelos participantes da prova, os quais deverão ser protocoliza-

dos na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, até as 17 horas do primeiro dia útil 

seguinte à divulgação da referida classificação.  

   2.2. Caberá à Comissão do Processo Seletivo deliberar acerca dos even-

tuais recursos interpostos, devendo divulgar a decisão até o dia 27/07/2010, no Mural da Se-

cretaria Municipal de Cultura e Esportes, juntamente com o resultado final do Processo Sele-

tivo.   
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V – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS  

 

1. A convocação para preenchimento da Função de Coordenador Pedagógico 

obedecerá a ordem de classificação final estabelecida quando da homologação do Processo 

Seletivo, sendo que a contratação será efetivada somente após apreciação e aprovação das  

Propostas Pedagógicas a serem entregues em data definida à Comissão do Processo Seletivo 

posteriormente à classificação final, inicialmente ao primeiro colocado, caso o a Proposta Pe-

dagógica do candidato não contemple as ações e perspectivas do Programa ou mesmo da Des-

crição detalhada da função será convocado o 2º candidato e assim sucessivamente e, de acor-

do com a necessidade pública. 

2. A convocação para preenchimento das Funções de Coordenadores de Nú-

cleo obedecerá a ordem de classificação final estabelecida quando da homologação do Proces-

so Seletivo, sendo que as contratações serão efetivadas de acordo com a necessidade pública. 

3. O candidato deverá apresentar os documentos pessoais conforme solicita-

ção do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pitangueiras. 

4. O candidato deverá apresentar ainda uma foto 3 x 4 recente.  

5. O chamamento para preenchimento da vaga será feito mediante ligação te-

lefônica;  

6. Para efeito de preenchimento da vaga, o candidato convocado será subme-

tido a Perícia Médica, de caráter eliminatório promovida pela Prefeitura Municipal de Pitan-

gueiras/SP, que avaliará a capacidade física e mental de acordo com a especificidade do traba-

lho. 

7. O candidato que, ao ser convocado para assumir a função, recusar, desistir 

por escrito ou depois de admitido, que deixar de entrar em atividade no prazo estipulado pela 

Administração, perderá o direito decorrente de sua classificação. 

    

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   1. Após a homologação do resultado, a Secretaria Municipal de Cultura e Es-

portes fará publicar lista por ordem decrescente de classificação, a ser afixada na sede da Se-

cretaria Municipal de Cultura e Esportes e publicada no Jornal Oficial do município;  
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2. Conforme a necessidade da Administração Pública será convocada para con-

tratação os aprovados por ordem rigorosa de classificação; 

3. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelos membros da comissão 

do processo seletivo. 

 

 

 

 

Pitangueiras, 23 de junho de 2010. 

 

 

 

 

_________________________________ 
GERALDO MOREIRA DA SILVA 

Secretário Municipal de Cultura e Esporte 
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ANEXO I 
 
 

 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: Coordenar o processo de planejamento pedagógi-

co dos núcleos juntamente com os demais recursos humanos envolvidos; Definir, organizar 
e debater a Proposta/Plano Pedagógico dos Núcleos, juntamente com os Coordenadores de 
Núcleo; Acompanhar e avaliar as atividades e o projeto como um todo, em conjunto com os 
coordenadores de núcleo e os Monitores que atuam sob sua responsabilidade e coordena-
ção; Acompanhar e avaliar o desempenho das atividades dos membros da equipe, mantendo 
suas atuações padronizadas, harmônicas e coerentes com os princípios educacionais; A-
companhar o desempenho das atividades de todos os membros da equipe, inclusive com a 
exigência do cumprimento da carga horária estabelecida para o desenvolvimento do Proje-
to; Acompanhar o processo de distribuição dos materiais esportivos para garantir o atendi-
mento adequado às modalidades definidas no Projeto; Acompanhar a distribuição dos uni-
formes para garantir que todos os participantes tenham acesso e possam ser identificados 
durante as atividades do mesmo; Definir e acompanhar o processo de distribuição do refor-
ço alimentar, conforme o nº de crianças, disponibilidade de espaço físico e logística, avali-
ando de forma permanente sua qualidade e mantendo o Coordenador Geral informado; A-
companhar o planejamento e o desenvolvimento, juntamente com o(s)  Coordenadores de 
Núcleo as atividades mensais e semanais que estarão sob sua supervisão; Supervisionar o 
controle diário das atividades desenvolvidas; Acompanhar o processo de comprovação da 
freqüência da equipe técnica e dos beneficiados; Organizar e promover reuniões periódicas 
com a equipe de recursos humanos para avaliar o andamento da proposta pedagógica do 
projeto; Manter o Coordenador Geral do Projeto informado quanto às distorções identifica-
das no Projeto e apresentar, em conjunto com os Coordenadores de Núcleo e Monitores, 
soluções para correção dos rumos; Apresentar Proposta Pedagógica do Convênio/Projeto e 
Relatórios periódicos ao Coordenador-Geral do Projeto, para que o mesmo encaminhe junto 
à SNEED/ME, dentro dos prazos pactuados; Acompanhar o cumprir integral do plano de 
trabalho estabelecido, bem como as especificidades do Projeto relacionadas no Projeto Bá-
sico; Participar do processo de organização e desenvolvimento da capacitação oferecida 
pelo Ministério do Esporte e para os Monitores do seu Projeto. 
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ANEXO I 
 

 

 
COORDENADOR DE NÚCLEO 

 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: Planejar coletivamente, preparar e ministrar as a-

tividades desenvolvidas junto aos beneficiados, conforme Proposta Pedagógica; Acompa-
nhar e avaliar o trabalho dos Monitores que atuam no núcleo sob sua responsabilidade e 
coordenação; Acompanhar o desempenho das atividades dos membros da equipe, mantendo 
suas atuações padronizadas, harmônicas e coerentes com os princípios estabelecidos no 
Projeto; Avaliar a atuação dos Monitores em relação as atribuições estabelecidas à este no 
Projeto; Organizar, juntamente com o Coordenador Pedagógico, o processo de distribuição 
das ações estruturantes dos núcleos (materiais esportivos, reforço alimentar, uniformes, 
adequação do espaço físico, etc.) para garantir o atendimento adequado às modalidades do 
projeto; Planejar e desenvolver mensalmente, as atividades que estarão sob sua responsabi-
lidade e supervisão;  Supervisionar o controle diário das atividades desenvolvidas no nú-
cleo;  Exigir e comprovar a freqüência da equipe técnica e dos beneficiados sob sua respon-
sabilidade; Supervisionar o controle diário das atividades desenvolvidas; Exigir dos Moni-
tores a entrega de Relatórios periódicos das atividades; Promover reuniões periódicas e ou-
tras atividades extras que possam enriquecer o projeto; Zelar pela manutenção da segurança 
integral dos alunos, durante todo o período de sua permanência no local de desenvolvimen-
to das atividades do núcleo; Manter os espaços físicos e as instalações em condições ade-
quadas ao desenvolvimento das atividades;  Manter o Coordenador Pedagógico do Projeto 
informado quanto às distorções identificadas e apresentar, dentro do possível, soluções para 
a correção dos rumos; Comunicar de imediato à Coordenação Geral e Pedagógica do Proje-
to, quaisquer fatos que envolvam membro da equipe ou beneficiado em situação não con-
vencional; Procurar encaminhar todos os casos omissos com imparcialidade e cortesia, co-
municando-os imediatamente à Coordenação do Projeto; Apresentar planejamento das ati-
vidades semanais e relatórios periódicos ao Coordenador-Pedagógico do Projeto; Cumprir 
integralmente o projeto básico, plano de trabalho e proposta pedagógica estabelecida e en-
caminhada à SNEED/ME, conforme prazos elencados; Encaminhar junto à Coordenação 
Pedagógica e Geral do Projeto, a necessidade de ajustes nas ações propostas no Projeto 
(Projeto Básico e Plano de Trabalho), de forma que este encaminhe a demanda junto à 
SNEED/ME, no sentido de adquirir a autorização; Participar do processo de capacitação 
oferecido pelo Ministério do Esporte. 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Coordenador Pedagógico 
 

• Planejamento educacional e proposta pedagógica; 

• História da Educação Física; 

Conhecimentos Específicos da Área:  

• BASQUETEBOL: - Regras e Regulamentos, Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas 
Defensivos, Histórico.  

• DAMA E XADREZ: - Regras e Regulamentos, Competições, Histórico.  

• FUTEBOL DE SALÃO: - Regras, Regulamentos, Competições, Sistemas Ofensivos, Sis-
temas Defensivos.  

• FUTEBOL: - Regras, Competições, Regulamentos, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defen-
sivos.  

• HANDEBOL: - Regras, Competições, Sistemas de ataque e defesa, Histórico.  

• TÊNIS DE MESA: - Regras, Competições, Regulamentos.  

• VOLEIBOL: - Regras, sistema Operacional, Sistemas Ofensivos, Regulamento, Competi-
ção, Histórico.  

Coordenador de Núcleo 
 

Conhecimentos Específicos da Área: 
 

• BASQUETEBOL: - Regras e Regulamentos, Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas 
Defensivos, Histórico.  

• DAMA E XADREZ: - Regras e Regulamentos, Competições, Histórico.  

• FUTEBOL DE SALÃO: - Regras, Regulamentos, Competições, Sistemas Ofensivos, Sis-
temas Defensivos.  

• FUTEBOL: - Regras, Competições, Regulamentos, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defen-
sivos.  

• HANDEBOL: - Regras, Competições, Sistemas de ataque e defesa, Histórico.  

• TÊNIS DE MESA: - Regras, Competições, Regulamentos.  

• VOLEIBOL: - Regras, sistema Operacional, Sistemas Ofensivos, Regulamento, Competi-
ção, Histórico.               


