
PERGUNTAS FREQUENTES 

 

1) Experiência profissional como instrutor pontua no “item f” do Edital Nº 
75/2014? 

 
R: Caso o documento utilizado para a comprovação da experiência profissional 
informe função diversa da de Professor ou Docente e/ou Pedagogo, o candidato 
deverá providenciar junto ao contratante uma declaração complementar na qual 
fique comprovada a função de Professor ou Docente e/ou Pedagogo. 
 

2) Cursos de Extensão, Cursos de Aperfeiçoamento, Cursos de Atualização 
Multidisciplinar pontuam? 

R: Desde que conste a informação de aproveitamento e frequência e sejam 
emitidos por instituições de ensino superior, com a carga horária mínima de 40 
horas por certificado. 

3) Curso da SEED pontua? 
 

 R: SEED não é uma instituição de ensino superior, por isso não pontua. 
  

4) PIBIC e PIBID serão pontuados mesmo sem aproveitamento e frequência? 
 

R: Os certificados PIBIC e PIBID são documentos que possuem uma 
padronização nacional e serão considerados na pontuação. 
 

5) Experiências profissionais em períodos paralelos serão consideradas? 
 

R: Não será computado, nos termos do subitem 11.10 do Edital 17/2013-
DRH/SEAP, como experiência profissional, o tempo de estágio profissional 
supervisionado ou monitorado e tempos de serviço paralelo (tempo de trabalho 
em mais de um emprego no mesmo intervalo de tempo). 
 

6) Posso utilizar a Pós-graduação lato sensu para pontuar como curso de 
extensão ou aproveitamento? 
 

R: Não. O curso de pós-graduação é valido apenas para o “item c”. 
 
 

7) Tenho bacharelado em outro curso. Posso pontuar no “item d” do Edital Nº 
75/2014? 
 

R: Não. Serão considerados apenas curso de Licenciatura Plena e/ou 
Habilitação, de curso de Licenciatura Plena, desde que não seja aquele/a 
utilizado/a para o ingresso no cargo.  
 

8) Se eu enviar apenas o diploma de pós-graduação, pontua no “item c” do 
Edital Nº 75/2014? 
 



R: Não. O diploma terá que ser acompanhado de Histórico, de acordo com as 
exigências legais específicas no período de realização do respectivo curso.  
 

9)  A experiência profissional como professor conta como tempo de serviço 
para pedagogo? 
 

R: A experiência profissional do pedagogo conta para o professor e vice-versa, 
pois no plano de Carreira do professor da rede pública estadual o pedagogo é 
considerado professor.  
 

10) Fui aprovado para dois cargos, posso mandar duas mensagens com as 
documentações? 
 

Sim. O candidato que foi aprovado para duas disciplinas deverá mandar os 
formulários e documentos para cada cargo.  


