EDITAL COMPLEMENTAR nº 04/2017/SMECEL/MT
AO EDITAL N.º 03/2017/SMECEL/MT
Dispõe sobre alteração na data de aplicação da
Avaliação Psicológica referente ao EDITAL N.º 03/2017
para contratação temporária de professores
substitutos de excepcional interesse público .

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer Sra. Marilda
Garófalo Sperandio, no uso de suas atribuições legais, divulga o período de aplicação
da Avaliação Psicológica e as características a serem verificadas na Avaliação do
Processo Seletivo
Simplificado referente ao Edital n.º 03/2017/SMECEL para
contratação temporária de Professores substitutos para suprir as necessidades das
Escolas Municipais de Alto Taquari – MT.
O conjunto de características a serem verificadas na Avaliação Psicológica está
embasado na descrição a seguir:
Característica
Equilíbrio Emocional

Organização, Persistência
e Motivação
Iniciativa
Agressividade
Atenção Concentrada e
Alternada

Descrição
Habilidade de ajustamento e estabilidade
emocional frente a situações de
desconforto psicológico e capacidade para
administrar suas emoções, evitando agir
impulsivamente diante das situações
interpessoais e de trabalho.
Capacidade de organizar, persistir e
manter a motivação no desempenho de
tarefas.
Capacidade do indivíduo tomar decisões,
assumindo consequências
Manifestação de conduta violenta e/ou
agressiva, em suas diferentes expressões.
Capacidade de fixar a atenção em um
estímulo, ou ainda, manter a atenção na
presença de dois ou mais estímulos.

Parâmetro
Adequado

Adequado

Adequado
Adequado
Adequado

Período de aplicação da Avaliação Psicológica: 27 a 30/11/2017, das 18horas às
22horas (horário MT), nas dependências da Escola M. “Prof.ª Elzinha Lizardo Nunes”.

PREVISÃO de Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado: dia
08/12/2017, às 13horas (horário MT), fixado na Secretaria Municipal de Educação
e no site www.altotaquari.mt.gov.br.

Quaisquer informações sobre o processo seletivo simplificado poderão ser obtidas das
07h30min às 17:00 horas (horário oficial de MT), de segunda a sexta-feira, na sede da
Secretaria Municipal de Alto Taquari e por meio do telefone: 0xx(66) 3496-2143.
Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Processo
Seletivo Simplificado.
Alto Taquari, 16 de Novembro de 2017

_____________________________________
Marilda Garófalo Sperandio
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EDITAL COMPLEMENTAR nº 04/2017/SMECEL/MT
AO EDITAL N.º 04/2017/SMECEL/MT
Dispõe sobre alteração na data de aplicação da
Avaliação Psicológica referente ao EDITAL N.º 04/2017
para contratação temporária de Auxiliar de
Desenvolvimento, Monitor de Educação Infantil,
Facilitador de Artes e Inspetor de Alunos substitutos de
excepcional interesse público .

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer Sra. Marilda Garófalo
Sperandio, no uso de suas atribuições legais, divulga o período de aplicação da
Avaliação Psicológica e as características a serem verificadas na Avaliação do Processo
Seletivo Simplificado referente ao Edital n.º 04/2017/SMECEL para contratação
temporária de Auxiliares de Desenvolvimento, Monitor de Educação Infantil, Facilitador
de Artes e Inspetor de Alunos, substitutos para suprir as necessidades das Escolas
Municipais de Alto Taquari – MT.
O conjunto de características a serem verificadas na Avaliação Psicológica está
embasado na descrição a seguir:
Característica
Equilíbrio Emocional

Organização, Persistência
e Motivação
Iniciativa
Agressividade
Atenção Concentrada e
Alternada

Descrição
Habilidade de ajustamento e estabilidade
emocional frente a situações de
desconforto psicológico e capacidade para
administrar suas emoções, evitando agir
impulsivamente diante das situações
interpessoais e de trabalho.
Capacidade de organizar, persistir e
manter a motivação no desempenho de
tarefas.
Capacidade do indivíduo tomar decisões,
assumindo consequências
Manifestação de conduta violenta e/ou
agressiva, em suas diferentes expressões.
Capacidade de fixar a atenção em um
estímulo, ou ainda, manter a atenção na
presença de dois ou mais estímulos.

Parâmetro
Adequado

Adequado

Adequado
Adequado
Adequado

Período de aplicação da Avaliação Psicológica: 27 a 30/11/2017, das 18h às 22horas
(horário MT), nas dependências da Escola M. “Prof.ª Elzinha Lizardo Nunes”.
PREVISÃO de Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado: dia
08/12/2017, às 13horas (horário MT), fixado na Secretaria Municipal de Educação
e no site www.altotaquari.mt.gov.br.

Quaisquer informações sobre o processo seletivo simplificado poderão ser obtidas das
07h30min às 17:00 horas (horário oficial de MT), de segunda a sexta-feira, na sede da
Secretaria Municipal de Alto Taquari e por meio do telefone: 0xx(66) 3496-2143.
Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Processo
Seletivo Simplificado.
Alto Taquari, 16 de Novembro de 2017

_____________________________________
Marilda Garófalo Sperandio
Secretária Municipal de Educação e Cultura

