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Edital 009/2021

1ª Retificação:

ONDE LÊ-SE :

Item 3.2 -
Inciso IV - Comprovação dos títulos/cursos indicados na Ficha de Inscrição (máximo de 02 títulos).

LEIA-SE :

Item 3.2 -
Inciso IV - Comprovação dos títulos/cursos indicados na Ficha de Inscrição (máximo de 03 títulos).

2ª Retificação:

ONDE LÊ-SE :

Item 4.3.1 - Para efeito de classificação de candidatos, a pontuação referente à titulação,
considerar-se-à somente a apresentação de até 2(dois) títulos, excluindo o comprovante de curso
usado como pré-requisito para a inscrição.

LEIA-SE :

Item 4.3.1 - Para efeito de classificação de candidatos, a pontuação referente à titulação,
considerar-se-à somente a apresentação de até 3(três) títulos, excluindo o comprovante de curso
usado como pré-requisito para a inscrição.

3ª Retificação :

ONDE LÊ-SE :

Anexo IV - Formulário de Identificação do Candidato
Edital nº 005/2022



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Educação

LEIA-SE :

Anexo IV - Formulário de Identificação do Candidato
Edital nº 009/2021

4ª Retificação :

Professor de Arte/PROPOMUS - Programa Pomerano de Música

O processo para composição da equipe do Programa Pomerano de Música (PROPOMUS)
obedecerá as seguintes etapas:

a) Inscrição.
b) Entrevista.

Serão obedecidas todas as orientações, documentações previstas, cronogramas e possíveis erratas
deste edital. Comunicações diretas a respeito das etapas serão realizadas pelos canais oficiais de
comunicação e/ou via e-mail.

Atribuições Internas Diretas:

a) Regente Coral.
b) Professor de Violão.
c) Pianista Acompanhador.

Processo de Entrevista:

A entrevista será balizadora chave no processo, se aplicando diretamente aos candidatos inscritos,
no sentido de construir a equipe para o ano letivo seguinte e designar profissionais para cadastro de
reserva.

Os candidatos inscritos serão convocados para entrevista a ser realizada na segunda quinzena do
mês de janeiro/2022, no próprio ambiente da Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria de
Jetibá.

A divulgação dos candidatos convocados para esta etapa se dará nos canais oficias de
comunicação.

a) Possui caráter eliminatório. O candidato, de acordo com a avaliação registrada em ata realizada
pela Banca de Avaliação Especial, será considerado APTO ou INAPTO para a função pretendida.
Dar-se-á a construção de cadastro de reserva aos profissionais aptos os quais não forem convocados
para a composição da equipe do Programa Pomerano de Música
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b) Seu ambiente será pautado em uma avaliação do conhecimento prático/pedagógico na área
pretendida, respeitando a natureza das atribuições internas do programa e a complexidade das
atividades em campo

c) Os candidatos serão submetidos à Banca de Avaliação Especial, composta por (03) três
integrantes os quais possuem formação e experiência na área da Educação Musical e Artes

d) Os candidatos serão submetidos ao processo de entrevista previamente estruturado pela Banca
de Avaliação Especial, segmentada em três momentos distintos, a saber:

1. Entrevista:
- Explanação oral da trajetória acadêmica e profissional (perfil prático-pedagógico), realizada pelo
próprio candidato
- Disponibilidade de atuação pelo Programa Pomerano de Música
- A Banca de Avaliação Especial ficará à vontade para conduzir este momento de modo a explorar as
potencialidades apresentadas pelos candidatos no âmbito técnico-pedagógico, de domínio de
conteúdos inerentes à atribuição pretendida, comunicabilidade, proatividade, capacidade de trabalho
em equipe e flexibilidade

2. Simulacro :
- Simulacro de situação cotidiana envolvendo as práticas inerentes à atribuição pretendida e às
perspectivas de ambiente multifacetado envolvendo o programa. Diante deste ambiente, estruturado
pela Banca de Avaliação Especial, serão realizadas algumas indagações pertinentes de modo a avaliar
a postura geral do candidato, principalmente no que diz respeito a sua desenvoltura pedagógica

3. Avaliação Técnica :

3.1 Professor de Violão e Pianista Acompanhador
- O candidato deverá executar uma peça musical de livre escolha em seu instrumento de domínio, de
acordo com a atribuição pretendida. Caso o candidato necessite, a Secretaria de Educação
disponibilizará um violão acústico e um piano digital para a realização desta etapa

3.2 Regente Coral
- Interpretação de uma peça musical de livre escolha, desde que, cantada. Poderá ser executada à
capela ou com pianista/violonista acompanhador (responsabilidade do candidato)

O resultado da somatória de ambas as etapas (inscrição em conformidade com os ditames gerais
do edital e entrevista) será divulgado nos canais oficiais de comunicação.
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ONDE LÊ-SE :

LEIA-SE :

9
Professor PA - Arte

Licenciatura Plena em Artes Plásticas ou
Licenciatura Plena em Artes Visuais ou
Licenciatura em Educação Artística ou
Licenciatura em Música ou
Licenciatura em Educação do Campo – Habilitação em Linguagens ou
Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação Magistério das séries iniciais) acrescido de Curso de
Pós-Graduação na área de Arte ou
Licenciatura Plena em Pedagogia regulamentada pela Resolução CNE/CP Nº. 1, de 15/05/2006
acrescido de Curso de Pós-Graduação na área de Arte ou
Licenciatura Curso Normal Superior acrescido de Curso de Pós- Graduação na área de Arte ou * estar
cursando o 4º período de graduação na área específica.

9
Professor PA - Arte

Licenciatura Plena em Artes Plásticas ou
Licenciatura Plena em Artes Visuais ou
Licenciatura em Educação Artística ou
Licenciatura em Música ou
Licenciatura em Educação do Campo – Habilitação em Linguagens ou
Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação Magistério das séries iniciais) acrescido de Curso de
Pós-Graduação na área de Arte ou
Licenciatura Plena em Pedagogia regulamentada pela Resolução CNE/CP Nº. 1, de 15/05/2006
acrescido de Curso de Pós-Graduação na área de Arte ou
Licenciatura Curso Normal Superior acrescido de Curso de Pós- Graduação na área de Arte ou * estar
cursando o 4º período de graduação na área específica.

10 Professor de
Arte/PROPOMUS -

Programa Pomerano de
Música

Licenciatura Plena em Artes Plásticas ou
Licenciatura Plena em Artes Visuais ou
Licenciatura em Educação Artística ou
Licenciatura em Música ou
Bacharelado em Música ou
Licenciatura em Educação do Campo – Habilitação em Linguagens ou
Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação Magistério das séries iniciais) acrescido de Curso de
Pós-Graduação na área de Arte ou
Licenciatura Plena em Pedagogia regulamentada pela Resolução CNE/CP Nº. 1, de 15/05/2006
acrescido de Curso de Pós-Graduação na área de Arte ou
Licenciatura Curso Normal Superior acrescido de Curso de Pós- Graduação na área de Arte ou * estar
cursando o 4º período de graduação na área específica.
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