FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS
PROCESSO SELETIVO
SEGUNDA ERRATA DO EDITAL Nº 001/2020
O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso das suas
atribuições legais retifica o Edital 001/2020, destinado à contratação, por prazo determinado,
para a função de Professor Substituto e faz saber a todos os interessados as seguintes
alterações:
1.

No item 1. DO PROCESSO SELETIVO, a substituição da Tabela I anterior pela Tabela I
abaixo, devido a necessidade de ajuste na formação exigida, como requisito mínimo,
para o cargo de Professor de Educação Física:

TABELA I
ESCOLARIDADE – SUPERIOR COMPLETO
Cód.

301

Vagas Ampla
Concorrênci
a

EIXOS CURRICULARES/ MACROCAMPOS
Acompanhamento Pedagógico,
Arte e Cultura,
Comunicação e Uso de Mídias,
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
Promoção de Saúde e Cidadania;

Vaga
s
PCD

Salário Inicial e Carga
Horária

Requisitos Mínimos Exigidos

-

R$ 12,90
Mínimo de 20 horas/aulas
e máximo de 40 horas/
aulas por semana

Licenciatura Plena em Pedagogia,
ou Curso Normal Superior, ou
Programa Especial de Formação
Pedagógica Superior (PEC).

01

-

R$ 12,90
Mínimo de 20 horas/aulas
e máximo de 40 horas/
aulas por semana

Licenciatura Plena em Educação
Física ou Licenciatura e
Bacharelado em Educação Física.
Ambos com registro no Conselho
Regional de Educação Física
– (CREF/CONFEF)

01

-

R$ 12,90
Mínimo de 20 horas/aulas
e máximo de 40 horas/
aulas por semana

Licenciatura Plena em Educação
Artística ou Artes.

-

R$ 12,90
Mínimo de 20 horas/aulas
e máximo de 40 horas/
aulas por semana

01

Similar: (Ciclo I e Ciclo II ou Anos Iniciais e
Finais e Ensino Médio)
Esporte e Lazer
302

Similar: (Ciclo I e Ciclo II ou Anos Iniciais e
Finais e Ensino Médio)
Arte e Cultura

303

Similar: (Ciclo I e Ciclo II ou Anos Iniciais e
Finais e Ensino Médio)
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

304

Similar: (Ciclo I e Ciclo II ou Anos Iniciais e
Finais e Ensino Médio)

2.

01

Valor das
Inscriçõe
s

R$48,90

R$48,90

R$48,90

Licenciatura Plena em
Biologia/Ciências
Biológicas.

R$48,90

No item 10. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, a substituição da Tabela de Títulos anterior
pela Tabela de Títulos abaixo:
TABELA DE TÍTULOS
TÍTULOS

VALOR UNITÁRIO

VALOR
MÁXIMO

a) Doutorado, concluído até a data de
apresentação dos títulos, desde que relacionado
à ÁREA DA FUNÇÃO.

5,0

5,0

b) Mestrado, concluído até a data de
apresentação dos títulos, desde que relacionado
à ÁREA DA FUNÇÃO.

3,0

3,0

COMPROVANTES
Cópia do Diploma, devidamente registrado, ou Declaração,
Certidão, Atestado ou outros documentos que não tenham o cunho
definitivo de conclusão de curso, desde que mencionada a data
da colação de grau e que estejam acompanhados de cópia do
respectivo Histórico Escolar.
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c) Pós-Graduação Lato Sensu (especialização)
na área da função, com carga horária mínima
de 360 (trezentas e sessenta) horas,
concluídas até a data de apresentação dos títulos,
desde que relacionada à ÁREA ou Segunda
Licenciatura.

d) Curso de extensão universitária na área
ou áreas correlatas (mínimo 180 horas).

e) Experiência Profissional: Exercício da
docência em atividades complementares
e/ou de ações socioeducativas em
contraturno escolar.

f) Exercício da docência.

g) Estágio remunerado em áreas afins da
educação.

2,0

1,0

1,0

1,0

0,5
(por ano)

2,0

Cópia do Diploma, devidamente registrado, indicando,
obrigatoriamente, o número de horas e o período de
realização do curso. Declaração, Certidão, Atestado ou outros
documentos que não tenham cunho definitivo de conclusão de
curso, além da carga horária, devem mencionar a data da
colação de grau e ser acompanhados obrigatoriamente da
cópia do respectivo Histórico Escolar.

1,0

Cópia do Diploma, devidamente registrado, indicando,
obrigatoriamente, o número de horas e o período de
realização do curso. Declaração, Certidão, Atestado ou outros
documentos que não tenham cunho definitivo de conclusão de
curso, além da carga horária, devem mencionar a data da
colação de grau e ser acompanhados obrigatoriamente da
cópia do respectivo Histórico Escolar.

4,0

Serão aceitos única e exclusivamente: Cópia de Carteira de
trabalho ou Certidão de Tempo de Serviço, com declaração em
atividades complementares OU Contrato de trabalho e último
comprovante de rendimentos. Para fração superior a 06 meses,
será considerada como um ano (Máximo de 4 (quatro) anos a
contar a data de publicação deste edital). Não serão aceitas
declarações.

10,0

Para comprovação do exercício da docência, serão aceitos única e
exclusivamente: Cópia de Carteira de trabalho ou Certidão de
Tempo de Serviço, com declaração em atividades complementares
OU Contrato de trabalho e último comprovante de rendimentos.
Para fração superior a 06 meses, será considerada como um ano
(Máximo de 10 (dez) anos a contar a data de publicação deste
edital). Não serão aceitas declarações.

1,0

Estágio remunerado em áreas afins da educação deverá ser
comprovado única e exclusivamente através de Cópia de Carteira
de trabalho ou Contrato de trabalho e último comprovante de
rendimentos.
Fração superior a 06 meses, será considerada como um ano (até
máximo de 2 (dois) anos a contar a data de publicação deste
edital).
Não serão aceitas declarações.

5,0

Cópia de Diploma, Declaração, Certificado, Certidão ou Atestado
devidamente registrado(a), indicando, obrigatoriamente, o
número de horas e o período de realização do curso.

08 a 39 horas = 0,25
h)
Cursos
Extracurriculares:
Cursos
extracurriculares no eixo curricular indicado e ou
na área de educação obtidos nos últimos 5
(cinco) anos a contar da data de publicação do
Edital, com carga horária igual ou superior a:

3.

40 a 79 horas = 0,50
Acima de 80 horas
(Compõem este item:
Curso de PROFA.,
Letra e Vida e
equivalentes) = 1,00

O candidato em desacordo com o novo cronograma e/ou retificação do cargo Esporte
e Lazer deverá solicitar a devolução do valor da inscrição mediante a recurso conforme
data mencionada no cronograma.
3.1. O recurso interposto deverá constar as seguintes informações:
Nome completo; CPF; Banco; Agência; Nº da Conta e Tipo de conta (corrente ou
poupança)
3.2. O candidato que não interpor recurso não será possível recorrer posteriormente.

4.

Substituição do Anexo III, anteriormente divulgado pelo abaixo, informando novo
prazo:
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CRONOGRAMA Nº 01

INÍCIO

HORÁRIO
INÍCIO

TÉRMINO

18/03/2020

10h00

18/03/2020

18/03/2020

10h00

05/04/2020

23h59

Novo Período de inscrições.

23/03/2020

10h00

24/03/2020

23h59

Período de solicitações de isenção.

18/03/2020

10h00

06/04/2020

23h59

Período de envio dos Títulos.

18/03/2020

10h00

06/04/2020

23h59

Período de envio de laudos

27/03/2020

10h00

27/03/2020

30/03/2020

10h00

31/03/2020

23h59

Período recursal contra o indeferimento das isenções

30/03/2020

10h00

31/03/2020

23h59

Período recursal referente a solicitação de devolução do valor da
inscrição para candidatos que realizaram a inscrição antes da
Retificação nº 2

03/04/2020

10h00

06/04/2020

EVENTOS

Publicação da Errata nº 2

Divulgação das análises das solicitações de isenção

03/04/2020

Divulgação das respostas dos recursos contra o indeferimento da
solicitação de isenção e devolução do valor da inscrição

06/04/2020

Vencimento do Boleto
Divulgação das Inscrições confirmadas

07/04/2020

17h00

07/04/2020

08/04/2020

10h00

09/04/2020

17/04/2020

10h00

17/04/2020

17/04/2020

10h00

17/04/2020

26/04/2020

HORÁRIO
TÉRMINO

23h59

Período recursal contra o indeferimento da inscrição.
Divulgação das respostas dos recursos contra o indeferimento da
inscrição
Publicação do Edital de Convocação para as Provas Objetivas

26/04/2020

Aplicação das Provas Objetivas e Discursivas

27/04/2020

00h00

28/04/2020

23h59

Correção Cadastral

27/04/2020

11:00

27/04/2020

28/04/2020

10h00

29/04/2020

08/05/2020

10h00

08/05/2020

08/05/2020

10h00

08/05/2020

11/05/2020

10h00

12/05/2020

22/05/2020

10h00

22/05/2020

25/05/2020

10h00

26/05/2020

05/06/2020

10h00

05/06/2020

Resultado dos Recursos contra os títulos e dissertativas

05/06/2020

10h00

05/06/2020

Publicação do Resultado Final e Homologação do Processo Seletivo

Divulgação dos Gabaritos Provisórios
23h59

Recurso contra Gabarito Provisório
Divulgação do Gabarito Definitivo
Publicação do resultado Provisório das Provas Objetivas.

23h59

Recurso contra Resultado Provisório Provas Objetivas
Divulgação do resultado final das Provas Objetivas e resultado
provisório da Avaliação de Títulos e Provas Dissertativas

23h59

Período de recursos contra o resultado provisório da Avaliação de
Títulos e Dissertativas
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Para que não se alegue ignorância, faz baixar a presente Errata que será publicada na
Imprensa Oficial do Município, e nos sites www.nossorumo.org.br e www.fundhas.org.br.

São José dos Campos, 16 de março de 2020.

JHONIS RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS
Diretor Presidente
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