
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO COMUNIDADE ESCOLA 

O Programa Comunidade Escola, através do Decreto nº 1218, e no uso de 

suas atribuições legais, torna pública a abertura de vagas para o PROCESSO 

SELETIVO, destinado à seleção de AGENTES DO PROGRAMA 

COMUNIDADE ESCOLA, nas funções de: COORDENADOR LOCAL E 

AGENTE, conforme ANEXOS, por prazo determinado, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Poderão participar do Processo Seletivo somente servidores municipais 

da Educação. 

1.2 O Processo Seletivo será coordenado e executado por uma Comissão 

Avaliadora composta pela: EPA – Equipe Pedagógico Administrativa – 

de cada unidade, representante da CEDIN (Coordenadoria de Educação 

Integrada) níveis central (técnico da UGP - Unidade Gestora do 

Programa) e regional (coordenação de área). 

1.3 O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e 

eventuais retificações poderão ser feitas no decorrer do processo de 

seleção. 

1.4 O edital de abertura do Processo Seletivo deverá ser publicado 

integralmente nas dependências das escolas, CMEIs, CMAEs, NREs, 

Centro de Formação Continuada e SME (Delta) em murais de fácil 

acesso a todos e as vagas existentes para cada função deverão ser 

divulgadas a todo o corpo docente, por um período de 10 a 15 dias. 

1.5 O Processo Seletivo entrará em vigor na data de sua publicação e terá 

validade até 31 de dezembro de 2016, com possível prorrogação por 

mais 1 (um) ano, após análise da Comissão Avaliadora. 

1.6 A seleção de que trata este Edital consistirá de: 

a) inscrição obrigatoriamente pelo e-mail editalpce@gmail.com , com envio 

da Proposta de trabalho; 

b) entrevista; 

Obs: A ausência de algumas destas etapas é de caráter desclassificatório, 

salvo os casos previstos em lei. 
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1.7 O Programa Comunidade Escola se reserva o direito de, a qualquer 

tempo, inclusive durante a vigência das funções, ajustar o horário de 

funcionamento das escolas, aumentando ou diminuindo a carga horária, 

de acordo com a necessidade da comunidade em consonância com 

análise permanente da UGP e SME. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES E ORIENTAÇÕES 

2.1 As atribuições de cada função constam nos Anexos I e II deste edital e 

no site do Programa: www.comunidadeescola.org.br   

2.2 O servidor interessado em fazer parte do Comunidade Escola deverá 

realizar a sua inscrição obrigatoriamente pelo e-mail 

editalpce@gmail.com enviando 2 anexos devidamente preenchidos: 

a) O formulário de inscrição (anexo V); 

b) A Proposta de trabalho da função em que pretende atuar: 

COORDENADOR LOCAL (anexo III) ou AGENTE (anexo IV); 

2.3 Estes anexos estão disponíveis para download (item downloads) do site 

do Programa Comunidade Escola. 

2.4 A proposta de trabalho do AGENTE deverá contemplar ações 

direcionadas no mínimo de três eixos/dia, sendo duas delas para todas 

as idades e uma para faixa etária especifica, bem como, deverá incluir 

obrigatoriamente todos os materiais utilizados nas atividades e outros 

meios pertinentes à execução das ações. Os cinco eixos a serem 

considerados para fins de proposta de trabalho são: Educação e 

Cidadania, Cultura, Saúde, Geração de Renda, Esporte, Lazer e 

Recreação. 

2.5 A proposta de trabalho do COORDENADOR LOCAL consistirá em 

descrição de um dia de trabalho na unidade escolar, citando ações nos 

cinco eixos do Programa e de que forma serão administradas estas 

atividades (coordenação de atividades desenvolvidas por agentes, 

parceiros e voluntários) e mais três questões de análise de situações de 

gestão local. 

2.6 Os projetos deverão ser redigidos em papel tamanho A4, Fonte Arial 12 

e espaçamento 1,5. 
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2.7 A proposta de trabalho é individual, portanto, propostas idênticas serão 

desconsideradas (desclassificatório). 

2.8 O servidor poderá indicar até 3 unidades como opção para atuar no 

Programa, em ordem de prioridade, porém, passará por entrevista 

somente na primeira opção de escola. 

2.9 A entrevista será realizada em local, data e horário pré-estipulados a 

serem divulgados no site do Programa Comunidade Escola. É de inteira 

responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de 

realização da entrevista e o comparecimento no horário determinado. 

2.10 A entrevista será validada mesmo com a ausência de algum membro da 

Comissão Avaliadora. 

2.11 Caso o servidor seja aprovado na entrevista, mas não seja selecionado 

para atender a equipe da 1ª escola a qual se propôs, a UGP juntamente 

com a coordenação de área, poderá indicá-lo para a 2ª ou 3ª opções de 

escola feita por ele na sua inscrição ou para outras equipes em que 

julgarem necessário. Caberá ao servidor aceitar ou não a indicação para 

outras unidades. 

2.12 Os nomes dos agentes selecionados deverão ser registrados no livro Ata 

do Comunidade Escola da unidade, após consenso da Comissão 

Avaliadora. 

 

3 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

3.1 O resultado final deste processo seletivo será divulgado no site do 

Comunidade Escola, no dia 30/03, a partir das 18h. 

3.2 A esse processo não caberá recurso. 

 

 

4 DAS VAGAS POR FUNÇÃO 

4.1 As funções, requisitos mínimos para a função, carga horária e vacâncias 

de cada unidade constam no Anexo VI. 

4.2 Para escolas com funcionamento de 6 ou 8 horas (1 dia) – no mínimo 1 

Coordenador  Local e 2 Agentes. 



 

4.3 Para escolas com funcionamento de 12 ou 16 horas (2 dias) –  no 

mínimo 2 Coordenadores Locais e 4 Agentes, sendo 1 Coordenador 

Local e 2 Agentes por dia trabalhado. 

4.4 Caso a EPA da unidade considerar necessário ter mais agentes fixos 

para rodízio de equipe, estas vagas deverão estar previstas no Anexo 

VI. 

4.5 Caso haja necessidade de substituição temporária de agentes do 

Programa, a UGP disponibilizará o banco de agentes suplentes para 

contato. 

 

 

5 DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

5.1 O servidor que for selecionado deverá participar da reunião de 

planejamento (1º reunião de Col) que acontecerá em data a ser definida 

e informada posteriormente, para participar da elaboração do 

planejamento da unidade. 

5.2 Os agentes selecionados deverão iniciar suas atividades a partir de data 

a ser informada pela UGP (Unidade Gestora do Programa), seguindo o 

Plano de ação já elaborado pela equipe da unidade. 

5.3 As atividades planejadas serão executadas mediante proposta de 

trabalho mensal, elaborada pelo agente levando em conta as 

necessidades do local em que irá realizar as atividades. O prazo de 

entrega da proposta mensal será definido na primeira reunião na 

unidade que irá atuar. 

5.4 Havendo a necessidade de remanejamento, temporário ou permanente, 

de agentes na mesma ou entre unidades, o mesmo poderá ocorrer, 

desde que haja a autorização da coordenação de área e/ou da direção. 

 

 

6 DA REMUNERAÇÃO  

6.1 Conforme Decreto nº 899/2015, a remuneração dos agentes que 

trabalharem no Comunidade Escola será por meio de gratificações, 

conforme anexo VII. 



 

 

7 DO PROCESSO SELETIVO – ESTRUTURA DAS ETAPAS  

O processo de seleção ocorrerá do seguinte modo:  

 

ETAPA 1  ABERTURA DO PROCESSO 

SELETIVO COM A DIVULGAÇÃO 

DO EDITAL 

03/03/2016 

ETAPA 2  ENVIO DA INSCRIÇÃO E PROPOSTA 

DE TRABALHO POR E-MAIL 

De 03/03/2016 a 

13/03/2016 (até às 

23h59) 

ETAPA 3  ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE 

TRABALHO 

De 14/03/2016 a 

18/03/2016 

ETAPA 4  ENTREVISTAS 19/03/2016 

ETAPA 5  DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 30/03/2016 

ETAPA 6 INICIO DAS ATIVIDADES NA 

UNIDADE 

16/04/2016 

ETAPA 7 PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 

De 11/04/2016 a 

14/04/2016 

 

 

 

 

 

 


