
 

 
 
 
 
 
 

DO ANEXO I  
DO EDITAL n° 001/2022  

 
QUADRO I 

 
Características das Funções 

Cargo AUXILIAR EDUCACIONAL 
Carga Horária   40 horas/semanais (Art. 20 – Lei Municipal 661/2012) 

Atribuições  Lei Municipal nº. 661/2012 

Lotação Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de 
Balsa Nova 

Local Estabelecimentos de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

Finalidade Educação Infantil e Ensino Fundamental – Contra turno – 
Licenças – Aposentadorias – Demissões e outros 

Tempo 11 meses – com possibilidade de prorrogação – Tempo 
Determinado – Excepcional Interesse Público – Lei 
Municipal 879/2015 

Vagas/Oferta 10 Vagas  
Vencimentos R$ 1.070,07 (Obs: Caso o valor da tabela não alcance o 

valor do salário mínimo é pago a diferença) 
 - Decreto Municipal nº 29/2020 

Atribuições: 
Coordenado e supervisionado pela Direção, no âmbito do Estabelecimento de Ensino, 

realizar os serviços de conservação, manutenção, preservação, alimentação, 

atendimento geral, zelando pela segurança; dar atendimento e acompanhamento aos 

alunos nos horários de entrada, saída, recreio e em outros períodos em que não 

houver a assistência do professor; comunicar à direção do estabelecimento de ensino 

eventuais enfermidades ou acidentes ocorridos com os alunos, bem como outras 

ocorrências graves; zelar pelo ambiente físico do estabelecimento de ensino e de 

suas instalações, cumprindo as normas estabelecidas na legislação sanitária vigente; 

utilizar o material de limpeza sem desperdícios e comunicar à direção, com 



 

antecedência, a necessidade de reposição dos produtos; zelar pela conservação do 

patrimônio escolar, comunicando qualquer irregularidade à direção; atender 

adequadamente aos alunos com necessidades educacionais especiais temporárias 

ou permanentes, que demandam apoio de locomoção, de higiene e de alimentação; 

auxiliar na locomoção dos alunos que fazem uso de cadeira de rodas, andadores, 

muletas, e outros facilitadores, viabilizando a acessibilidade e a participação no 

ambiente escolar; auxiliar os alunos com necessidades educacionais especiais 

quanto à alimentação durante o recreio, atendimento às necessidades básicas de 

higiene e as correspondentes ao uso do banheiro; zelar pela segurança individual e 

coletiva, orientando os alunos sobre as normas disciplinares para manter a ordem e 

prevenir acidentes no estabelecimento de ensino; percorrer as diversas dependências 

do estabelecimento, observando os alunos quanto às necessidades de orientação e 

auxílio em situações irregulares; encaminhar ao setor competente do estabelecimento 

de ensino os alunos que necessitarem de orientação ou atendimento; observar a 

entrada e a saída dos alunos para prevenir acidentes e irregularidades; acompanhar 

as turmas de alunos em atividades escolares externas, quando se fizer necessário e 

lhe for solicitado; auxiliar a direção e os demais profissionais da educação na 

divulgação de comunicados no âmbito escolar; auxiliar no remanejamento, 

organização e instalação de equipamentos e materiais didático pedagógicos; atender 

e identificar visitantes, prestando informações e orientações quanto à estrutura física 

e setores do estabelecimento de ensino; zelar pelo ambiente da cozinha e por suas 

instalações e utensílios, cumprindo as normas estabelecidas na legislação sanitária 

em vigor; selecionar e preparar a merenda escolar balanceada, observando padrões 

de qualidade nutricional e com o cardápio pré-estabelecido pela Nutricionista 

Municipal; servir a merenda escolar, observando os cuidados básicos de higiene e 

segurança; informar ao diretor do estabelecimento de ensino da necessidade de 

reposição do estoque da merenda escolar; conservar o local de preparação, 

manuseio e armazenamento da merenda escolar, conforme legislação sanitária em 

vigor; zelar pela organização e limpeza do refeitório, da cozinha e do depósito da 

merenda escolar; receber, armazenar e prestar contas de todo material adquirido para 

a cozinha e da merenda escolar; cumprir integralmente seu horário de trabalho e as 

escalas previstas, respeitado o seu período de férias; respeitar as normas de 

segurança ao manusear fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de 

gêneros alimentícios e de refrigeração; receber e acatar criteriosamente a orientação 

e as recomendações do profissional da educação-professor no trato e atendimento 

das crianças; realizar atividades recreativas e trabalhos educacionais com crianças 



 

através de jogos, brincadeiras, desenhos e colagens; acompanhar e orientar as 

crianças durante as refeições, estimulando a aquisição de bons hábitos alimentares, 

auxiliando as crianças menores na ingestão de alimentos na quantidade e forma 

adequada, oferecer mamadeira aos bebês, tomando o devido cuidado com o 

regurgito; cuidar, estimular e orientar as crianças na aquisição de hábitos de higiene, 

trocar fraldas, dar banho e escovar os dentes; observar o comportamento das 

crianças durante o período de repouso e no desenvolvimento das atividades diárias, 

prestando os primeiros socorros, quando necessário e/ou relatando as ocorrências 

não rotineiras ao Profissional da Educação - Professor e a Direção do 

Estabelecimento de Ensino, para providências subsequentes; zelar pelo sigilo de 

informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; participar de 

programa de treinamento, quando convocado; trabalhar seguindo normas de 

segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental; tratar o público com zelo e 

urbanidade e executar outras tarefas correlatas à sua área de atuação 

RÚBRICAS ORÇAMENTÁRIAS: 
- 08.001.12.365.0009.2.060-3190.0400  
- 08.001.12.365.0009.2.063-3190.0400  
Fonte de Recursos: 000 

 
 

 
 

Marcos Antonio Zanetti 
Prefeito Municipal de Balsa Nova 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

ANEXO II DO EDITAL N.º 001/2022 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

Dados Pessoais: 

Nome: _________________________________________________________ 

RG:___________________________CPF:_____________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/______  Sexo: (   ) Feminino  (   ) Masculino 

Estado Civil: ___________________ Naturalidade: ______________________ 

Nome do Pai: ____________________________________________________ 

Nome da Mãe: ___________________________________________________ 

N° de filhos menores de 14 anos: _________ N° de dependentes: __________ 

Grau de instrução: ________________________________________________   

Endereço: __________________________________________N°__________ 

Complemento: ______________ CEP:____________Bairro:_______________ 

Cidade: _________________________________________________________  

Telefone: _______________________ Celular: _________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Candidato opta por vagas reservadas por lei: 
 
Pessoa com deficiência (   ) Sim         (   ) Não 

Afrodescendente (   ) Sim         (   ) Não 

 

Data: ___/___/___ 

 

Assinatura do candidato: __________________________________________ 

 
 



 

 
 
 
 
 

ANEXO III DO EDITAL Nº 001/2022 
LAUDO MÉDICO  

PARA INSCRITOS COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 

 
Nome: ____________________________________________________________________ 

RG:________________________________  

UF: ________________________________ 

CPF:_______________________________ 

Data de Nascimento: ____/_____/_____ Sexo: _____________________________________ 
A - Tipo da Deficiência: ________________________________________________________ 

B – Código CID: ______________________________________________________________ 

C – Limitações Funcionais: _____________________________________________________ 

D – Função pretendida: (  ) Auxiliar Educacional 

E - PARECER DO MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA:  

 

De acordo com a função pretendida, declaro que a deficiência do candidato é:  
 

(  ) COMPATÍVEL para exercer a função de _________________________________.  

 

(  ) INCOMPATÍVEL para exercer a função de _______________________________.  

 

 

_____________________________________           _____________________________  
Médico Examinador                                                    Assinatura do candidato 

          Assinatura e Carimbo/CRM 
 
 
 
 
 

Local: _______________________ Data: _______/______________/20___  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ANEXO IV DO EDITAL n° 001/2022 

Tabela de avaliações de títulos 
QUADRO I 

 

PSS 2022 – AUXILIAR EDUCACIONAL 
 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 
 

Histórico Escolar das séries iniciais do Ensino Fundamental I (1ª à 4ª série – 

completo) ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental I (1ª à 4ª série) 

emitido por órgão oficial. 

 

Documentos Valor 
Unitário 

Pontuação 
máxima 

Histórico Escolar das séries finais do Ensino 
Fundamental II (5ª à 8ª série - completo) ou Certificado 
de Conclusão do Ensino Fundamental II (5ª à 8ª série) 
emitido por órgão oficial. 

1,0 1,0 

Histórico Escolar do Ensino Médio (1º ao 3º ano - 
completo) ou Certificado de Conclusão do Ensino do 
Ensino Médio (1º ao 3º ano) emitido por órgão oficial. 

2,0 2,0 

Tempo de serviço no cargo de auxiliar educacional ou 
conforme descrição das atribuições do cargo. (Período 
de 01/01/2012 a 01/01/2022). 

1,0 (por 
ano) 

 
10 anos 

 

 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA: Será excluído do processo seletivo o candidato 
que não comprovar a escolaridade obrigatória. 
 

 
 

Marcos Antonio Zanetti 

Prefeito Municipal 
 



 

 
 
 
 
 

ANEXO V DO EDITAL Nº 001/2022 
LISTA DE PONTUAÇÃO 

 
CANDIDATOS – INCLUSIVE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E AFRODESCENTES 

NOME  PONTUAÇÃO 
  
  
  

 
 
 

CANDIDATOS – AFRODESCENTES 
NOME  PONTUAÇÃO 

  
  
  

 
 
 
 
 

CANDIDATOS – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
NOME  PONTUAÇÃO 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

ANEXO VI DO EDITAL Nº 001/2022 

PROCURAÇÃO 
 
 
 

Por este instrumento particular de 

Procuração,____________________________________ (Nome), RG n.º 

___________________, de nacionalidade _______________, estado civil ____________, 

profissão _________________, residente e domiciliado em 

___________________________(município), no endereço _______________________, 

nomeia e constitui seu bastante procurador ___________________________________ 

(Nome do Procurador), RG n.º ______________, estado civil __________, profissão 

_______________, residente e domiciliado em ______________________________ 

(Município), no endereço _________________________________________, com a 

finalidade de apresentar documentação do outorgante no Protocolo geral instalado no átrio 

da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, localizada à avenida Brasil, nº 

665__________________________________, por ocasião da Convocação para 

Comprovação de Títulos do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS/PR, para a 

função de _________________________, referente ao ano letivo de ________, podendo 

o outorgado assinar todos os atos necessários para o cumprimento do presente.  

 

________________________________, _____de ___________________de 2022.  

(Município)  

 

 

 

__________________________________  _________________________________  

    Assinatura do Outorgante                                   Assinatura do Outorgado 

 

__________________________________  _________________________________  

(RG)                                                                  (RG) 

 



 

 

 

 

 

ANEXO VII DO EDITAL Nº 001/2022 

TERMO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS)  
 
 
 
 

 

 

Eu,__________________________________________________________________, 

RG ____________________________, abaixo assinado (a), desisto, em caráter 

irrevogável, da minha classificação do Processo de Seletivo Simplificado – PSS 

regulamentado pelo Edital nº 001/2022 de ____ / _________________ / ______. 
 

 

 

 

___________________________, ______ de ____________________ de _____. 

 

 

 

 

 

ASSINATURA: ____________________________________________________ 

 

RG:_______________________________ 

  



 

 
 
 
 

ANEXO VIII DO EDITAL Nº 001/2022 
ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

 
 

Nome: ______________________________________________________________________ 

RG:_________________________________  

UF:_________________________________ 
CPF:________________________________  

Data de Nascimento: ____/_____/_____ Sexo: ______________________________________ 

Função pretendida: (  ) Auxiliar Educacional   

PARECER DO MÉDICO EXAMINADOR  

 

Atesto que o candidato acima descrito foi submetido a Exame Médico, goza de plena saúde 

física e mental e encontra-se:  

(  ) APTO para exercer a função de __________________________________.  

(  ) INAPTO para exercer a função de ________________________________.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No caso de gestante, informar: A gestante encontra-se na ____________ semana de gestação 

com data prevista para o parto em ___/____/______.  

Local: _______________________ Data: ______/________________/202___  

_____________________________________  

Médico Examinador  

Assinatura e Carimbo/CRM  

____________________________________________________________________________ 

Para preenchimento do candidato na data de sua contratação  
 

Eu_____________________________________________________RG___________ 

declaro que nesta data de início do meu contrato de trabalho pelo regime especial, 

permaneço em plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as 

atribuições da função para a qual estou sendo contratado.  

 
Local e data: ___________________________, _________de________/_____________  

 

_________________________________ 

Assinatura do candidato 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO IX DO EDITAL N.º 001/2022 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Eu, _________________________________________, abaixo assinado(a), 

brasileiro(a), ___________________ (estado civil), portador(a) de RG n.º 

______________ SSP/___ e CPF n.º ______________________, em atendimento ao 

item 11.1, declaro para o fim específico de contratação pelo Processo Seletivo 

Simplificado pela Secretaria Municipal de Educação de ______________________, 

que não fui demitido(a) ou exonerado(a) do serviço público federal, estadual, distrital ou 

municipal em consequência de aplicação de pena disciplinar após sindicância, nos 

últimos 5 (cinco) anos, contados de forma retroativa a partir da data da contratação, e 

que não perdi o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida 

ou em cumprimento.  

 

A não veracidade da declaração prestada é considerada como crime de falsidade 

ideológica, sujeitando-me às penas na lei.  

 

 

 

_________________________________________ - PR, ____ de _______ de 20___.  

                                (Município) 

 

 

 

 

Balsa Nova, _______________________________. 

 

________________________________ 

(Assinatura) 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO X DO EDITAL N.º 001/2022 
 

DECLARAÇÃO 

 

Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. 

Eu, ................................................................................................................................., RG. 

.................................................... DECLARO, sob pena de responsabilidade, para fins de 

acumulação remunerada que: 

(  ) não exerço outro cargo, emprego ou função pública.  

(  ) exerço outro cargo, emprego ou função pública. 

 

 

 

 

Balsa Nova, _______________________________ 

 

__________________________________________ 

(Assinatura)  



 

 

 

 

 

FINAL DE LISTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS)  

 

ANEXO XI DO EDITAL N.º 001/2022 
 

 

 

 

Eu, ________________________________________________, portador (a) do RG 

nº:___________________________________, solicito final de lista no Processo Seletivo 

Simplificado – PSS – Chamada Pública 001/2022. 

 

 

 

 

 

Balsa Nova, _______ de ________________ de 2022 

 

 

 

 

 

ASSINATURA:_____________________________________________ 

RG:___________________________________ 

 
 
 
 
 

 


