Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
“CAPITAL NACIONAL DA CUCA”

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2017

Edital de Processo Seletivo
Simplificado para contratação por
prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Rolante, no uso de suas atribuições, visando à contratação de pessoal,
por prazo determinado para desempenhar funções dos cargos abaixo descritos, junto às
Secretarias Municipais, amparado em excepcional interesse público devidamente reconhecido
por intermédio de Lei Municipal, bem como para Cadastro Reserva, com fulcro no art. 37, IX, da
Constituição da República, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado, que
será regido pelas normas estabelecidas neste Edital e no Decreto nº 4120, de 22 de janeiro de
2017.
Cargo

Pré-requisito /
Escolaridade

Ensino Médio
completo / CNH,
categoria B, C ou
D.
Ensino Superior
Assistente Social
em Serviço Social
Auxiliar de
Ensino Médio
Fiscalização
completo
Ensino Médio
Orientador Físico
completo
Ensino Médio
Orientador Social
completo
habilitação legal
Professor Nível II
para o exercício
- Português
do cargo
habilitação legal
Professor Nível II
para o exercício
– Ciências
do cargo
Professor Nível II habilitação legal
Agente de
Fiscalização
Sanitária

Forma de
recrutamento

Carga
horária
semanal

Nº
vagas

Remuneração

Currículo

36

CR

R$ 3.007,18

Currículo

20

CR

R$ 2.185,96

Currículo

36

CR

R$ 2.448,54

Currículo

44

CR

R$ 2.473,00

Currículo

36

CR

R$ 2.166,00

Currículo

22

CR

R$ 1.829,33

Currículo

22

CR

R$ 1.829,33

Currículo

22

CR

R$ 1.829,33
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– Inglês
Professor Nível II
– História
Professor Nível II
– Geografia
Professor Nível II
– Ensino
Religioso
Professor Nível II
- Artes
Psicólogo
Educacional

Psicopedagogo
Institucional e
Clínico

para o exercício
do cargo
habilitação legal
para o exercício
do cargo
habilitação legal
para o exercício
do cargo
habilitação legal
para o exercício
do cargo
habilitação legal
para o exercício
do cargo
Ensino Superior
em Psicologia
Graduação em
Psicopedagogia
ou Pós-Graduação
“lato sensu” Especialização
em
Psicopedagogia,
desde que na
Graduação
tenham concluído
curso de
Psicologia,
Pedagogia ou
outra
Licenciatura.

Currículo

22

CR

R$ 1.829,33

Currículo

22

CR

R$ 1.829,33

Currículo

22

CR

R$ 1.829,33

Currículo

22

CR

R$ 1.829,33

Currículo

30

CR

R$ 2.755,00

Currículo

20

CR

R$ 1.800,00

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta por
três servidores, designados através da Portaria n° 270/2017.
1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem
prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República.
1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no
painel de publicações oficiais e no site da Prefeitura Municipal, no mínimo três dias antes do
encerramento das inscrições.
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1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão
publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal.
1.5 Os prazos definidos neste Edital estão dispostos no anexo II.
1.6 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos pela
Comissão, conforme critérios definidos neste Edital.
1.7 A contratação será pelo prazo determinado em lei específica e se regerá pelo Regime Jurídico
Estatutário.

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA
2.1 As funções temporárias de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao
exercício das seguintes atividades:
CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Exercer a fiscalização sanitária do Município.
b) Descrição Analítica: Visitar periodicamente estabelecimentos industriais e comerciais para
fiscalizar a observância das normas de vigilância sanitária; visitar periodicamente
estabelecimentos de prestação de serviços de saúde, para observância das normas de higiene;
coletar amostras da água colocada a disposição pela CORSAN e por poços artesianos e
encaminhar à Vigilância Sanitária do Estado para análise da qualidade; coletar amostras de
produtos perecíveis para análise, quando houver suspeita de contaminação; fazer o recolhimento
de produtos perecíveis de estabelecimentos comerciais com prazo de validade vencido; visitar
obras em construção para fiscalizar a observância das normas de fossas sépticas e esgoto;
notificar e autuar estabelecimentos em desacordo com as normas vigentes; auxiliar na
fiscalização e vistoria nos abatedouros, frigoríficos e demais estabelecimentos que fabriquem e
comercializem produtos de origem animal; zelar pelo cumprimento da legislação sanitária nos
estabelecimentos situados no território do município, independente da origem ou natureza do
produto; elaborar relatórios de suas atividades ao Conselho Municipal e Estadual de Saúde;
executar tarefas afins.
CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Realizar atividades de natureza especializada no âmbito da Assistência
Social para o desenvolvimento do Projeto Qualificar, aplicando metodologias e técnicas para
facilitar o processo de ensino e aprendizagem.
b) Descrição Analítica: Atuar em conjunto com a equipe designada à execução do Projeto
Qualificar nas escolas municipais; Levantar necessidades educacionais e sociais; Caracterizar o
perfil dos alunos; Fornecer subsídios para reflexão das mudanças sociais, políticas, tecnológicas
e culturais; Contextualizar historicamente a escola; Levantar recursos materiais, humanos e
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financeiros; Identificar os princípios norteadores da escola/instituição; Explicitar os princípios
norteadores do projeto pedagógico; Estabelecer sintonia entre a política educacional do país e o
projeto pedagógico da escola; Fornecer subsídios teóricos; Planejar ações de operacionalização;
Articular a ação da escola com outras instituições; Articular a ação conjunta da escola com as
instituições de proteção à criança e ao adolescente; Assessorar as escolas no planejamento e no
atendimento à demanda por vagas; Administrar a demanda por vagas; Participar da elaboração e
reelaboração de regimentos escolares; Assessorar as escolas/instituições; Estabelecer sintonia
entre as teorias de aprendizagem e as modalidades de ensino; executar e avaliar pesquisas que
possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais nas
escolas contextualizando com o bairro e a escola; efetuar o planejamento, a organização e
administração de serviços sociais nas unidades de prestação desses serviços em nível municipal;
realizar estudos socioeconômicos com os estudantes para fim de concessão de benefícios e
execução de programas e serviços sociais; outras atividades afins.
CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÕES:
a)
Descrição Sintética: Auxiliar na fiscalização da arrecadação tributária municipal
b)
Descrição Analítica: Auxiliar na fiscalização dos tributos municipais, do Imposto Predial
e Territorial Urbano – IPTU, do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, e do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; auxiliar a manutenção e atualização dos
registros de contribuintes junto ao cadastro municipal; auxiliar na fiscalização e na arrecadação
da Contribuição de Melhoria; auxiliar na fiscalização do recolhimento das Taxas municipais, de
Serviços Urbanos, de Expediente, de Licença para Localização de Estabelecimentos Comerciais
e Ambulantes e de Licença para Execução de Obras; auxiliar a fiscalização de circulação de
mercadorias em rodovias do Município; auxiliar a fiscalização de emissão de notas fiscais pelos
estabelecimentos; auxiliar a fiscalização de tributos estaduais, quando acordado em convênios;
auxiliar a inscrição em Dívida Ativa dos Contribuintes em atraso na arrecadação de tributos
municipais, redigindo as notificações quanto da cobrança administrativa e/ou judicial; auxiliar no
cálculo da atualização dos valores inscritos em Dívida Ativa; expedir documentos fiscais, tais
como Certidões Negativas de Débito referentes a tributos de âmbito municipal; auxiliar a
fiscalização das obras realizadas no âmbito municipal; auxiliar a fiscalização da área ambiental e
sanitária; executar tarefas afins. Eventualmente: redigir cartas de habitação e certidões em geral
no âmbito da Secretaria do Planejamento, realizar vistorias prévias, vistorias em fossas e
sumidouros, emitir guias de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, alvarás de
construção e autorizações em geral; Enviar relatório SIS Obras.

CATEGORIA FUNCIONAL: ORIENTADOR FÍSICO
ATRIBUIÇÕES:
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a) Descrição Sintética: Organizar, planejar, dirigir e acompanhar atividades físicas para os
diversos grupos atendidos pelo Programa de Reordenamento do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Assistência Social.
b) Descrição Analítica: Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto aos usuários do
Programa de Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Veicular
informações que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade,
buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com
ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade
física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em
Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde, sob a forma de coparticipação,
acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em
serviço, dentro do Programa de Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos; Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de
convivência como proposta de inclusão social; Promover atividades ligadas à Atividade
Física/Práticas Corporais que busquem o desenvolvimento de relações de afetividade e
sociabilidade.
CATEGORIA FUNCIONAL: ORIENTADOR SOCIAL
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Organizar, planejar, dirigir e acompanhar as atividades no âmbito da
Assistência Social, fixando políticas, implementando ações e acompanhando seu
desenvolvimento para certificar-se do cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos na Pasta.
b) Descrição Analítica: Mediação dos processos grupais de serviços socioeducativos, sob
orientação de profissional de referência do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS;
Participação em atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço
socioeducativo, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução do serviço
socioeducativo; Alimentação de sistema de informação, sempre que for designado; Atuação
como referência para os jovens e para os demais profissionais que desenvolvem atividades com o
coletivo de jovens sob sua responsabilidade; Registro da frequência dos jovens, registro das
ações desenvolvidas e encaminhamento mensal das informações para o profissional de referência
do CRAS; Organização e facilitação de situações estruturadas de aprendizagem e de convívio
social, explorando e desenvolvendo temas transversais e conteúdos programáticos da Assistência
Social; Desenvolvimento de oficinas esportivas e de lazer; Desenvolvimento de oficinas
culturais; Acompanhamento de Projetos de Orientação Profissional de jovens; Mediação dos
processos coletivos de elaboração, execução e avaliação de Plano de Atuação Social e de
Projetos de Ação Coletiva de Interesse Social por jovens; Identificação e encaminhamento de
famílias para o CRAS; Participação de atividades de capacitação da equipe de trabalho
responsável pela execução do serviço socioeducativo; executar outras tarefas correlatas na área
da Assistência Social.
CATEGORIA FUNCIONAL: PROFESSOR NÍVEL II
(Áreas: Português, Ciências, Inglês, História, Geografia, Ensino Religioso, Artes).
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ATRIBUIÇÕES:
a)
Descrição Sintética: Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar no
processo de planejamento das atividades da escola; Contribuir para o aprimoramento da
qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade.
b)
Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano
curricular da escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino
emanadas do órgão competente; Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular,
quanto à sua sala de aula, estabelecendo relações entre os diferentes componentes curriculares;
Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação
integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; Estabelecer estratégias de
recuperação para os alunos de menor rendimento; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo
com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Participar na elaboração da Proposta
Pedagógica do estabelecimento de ensino; Participar da elaboração e seleção do material didático
utilizado em sala de aula; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Constatar necessidades e
encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; Atender às solicitações da
direção da escola referentes à sua ação docente; Atualizar-se em sua área de conhecimentos;
Participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas específicas das atividades
específicas ou extraclasses; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento,
inspeção escolar, orientação educacional e supervisão escolar; Participar de reuniões, encontros,
seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem como de outros
eventos da área educacional e correlata; Participar da elaboração, execução e avaliação da
proposta administrativo-pedagógico do estabelecimento de ensino; Promover aulas e trabalhos
de recuperação para alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem; Fornecer dados e
apresentar relatórios de suas atividades; Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar
o trabalho docente; Contribuir para o aprimoramento da qualidade do tempo livre dos educandos,
prestando-lhes aconselhamento; Zelar pela disciplina e pelo material docente; Manter-se
atualizado sobre a legislação do ensino; e Executar outras atividades afins.
CATEGORIA FUNCIONAL: PSICÓLOGO EDUCACIONAL
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento do Projeto
Qualificar, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem
b) Descrição Analítica: Atuar em todos os segmentos que participam do processo de ensinoaprendizagem, ajudando a construir programas de integração entre família, comunidade e escola.
Apropriar-se do currículo, do projeto pedagógico, das políticas educacionais e demais
balizadores do sistema de ensino, tendo como ponto de partida a análise das relações estruturais,
das relações professor x professor, professor x equipe diretiva, professor x comunidade escolar.
Sua atuação será de diagnóstico e intervenção, visando a melhoria do funcionamento da
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instituição e principalmente a qualificação do processo ensino aprendizagem. Participar dos
Conselhos de Classe e das Reuniões de Rede.
CATEGORIA FUNCIONAL: PSICOPEDAGOGO INSTITUCIONAL E CLÍNICO
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento do Projeto
Qualificar, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem
b) Descrição Analítica: Atuar nas Escolas da Rede Municipal com foco na prevenção, na
intervenção e na avaliação do processo ensino aprendizagem; Realizar diagnóstico
psicopedagógico com ênfase nas possibilidades e dificuldades de aprendizagem e encaminhar a
dinâmica de ensino que melhor se adequa ao aluno; Fazer intervenção individualizada, verificar
o perfil do aluno e diagnosticar se o método de ensino é condizente com a modalidade de
aprendizagem do mesmo; Minimizar e/ou prevenir dificuldades de aprendizagem, desenvolver,
ampliar e potencializar ações que qualifiquem as práticas pedagógicas no âmbito escolar;
Assessorar e desenvolver ações estratégicas de suporte e intervenção capazes de superar as
dificuldades e de ampliar as possibilidades de aprendizagem; Acompanhar periodicamente a
equipe escolar, a família e/ou responsável pelo aluno, visando a integração entre escola – família,
e participar das Reuniões de Rede.
2.2 A carga horária semanal será estabelecida em lei específica, não podendo ultrapassar a
estabelecida neste edital, e será desenvolvida diariamente, de acordo com horário definido pela
autoridade competente.
2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o vencimento fixado em
lei específica, nele compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo trabalho, o descanso
semanal remunerado.
2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às vantagens funcionais estabelecidas em lei
autorizativa.
2.3.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários.
2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos para os
demais servidores estatutários pelo Regime Jurídico, sendo a apuração processada na forma do
Regime Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.

3. INSCRIÇÕES
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3.1 As inscrições serão recebidas junto à sede do Município, sito à Av. Getúlio Vargas, 110,
Centro, Rolante/RS, nos dias 08, 09 e 10 de março de 2017, das 08 às 12 horas, na sala do
Departamento de Recursos Humanos.
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo.
3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes
instruções e normas estabelecidas neste Edital.
3.3 As inscrições serão gratuitas e limitadas a 01 (um) cargo por candidato.

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer
pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de
procurador munido de instrumento público ou particular de mandato (com poderes especiais para
realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os
seguintes documentos:
4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente preenchida e
assinada.
4.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou
cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas,
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas
por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de
identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista;
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de
Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15).
4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais;
4.1.4 Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo I do presente edital,
acompanhado de cópia autenticada dos títulos que comprovam as informações contidas no
currículo.
4.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelos membros da Comissão,
desde que o candidato apresente para conferência os originais juntamente com a cópia.
4.3 Os prazos fixados para fins de contagem de pontuação nos critérios de avaliação de
currículos deverão estar devidamente completados até a data de publicação deste Edital.
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5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no painel de publicações
oficiais da Prefeitura Municipal, no prazo de um dia, edital contendo a relação nominal dos
candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.
5.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos
escritos perante a Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresentação das razões que
ampararem a sua irresignação.
5.2.1 No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão,
hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas.
5.2.3 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal
para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada.
5.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no prazo de
um dia, após a decisão dos recursos.

6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS
6.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo I do
presente Edital.
6.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalização o máximo de cem pontos.
6.3 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação.
6.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou
privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital.
6.5 Nenhum título receberá dupla valoração.
6.6 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos apresentados,
em uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios:
ESPECIFICAÇÃO
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
SANITÁRIA

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

Conclusão de ensino superior ao exigido
para a função

5

10

Tempo de experiência em atividade inerente

5 pontos por ano na

20
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a função, comprovado através de vínculo
empregatício, sendo aceito tempo de
estágio.

função

Tempo de experiência no serviço público,
em
atividade
inerente
a
função,
devidamente
comprovado,
independentemente do regime de vínculo.

10 pontos por ano na
função

50

Participação
em
cursos,
encontros,
seminários ou similares, desde que
contenham nº de registro, com carga horária
mínima de 8 horas e sejam pertinentes a
função, emitidos há no máximo 5 anos.

10

20

ESPECIFICAÇÃO
ASSISTENTE SOCIAL

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

Pós-graduação lato sensu (especialização)

10

10

Pós-graduação (mestrado, doutorado, PhD)

10

10

Tempo de experiência em atividade inerente
a função, comprovado através de vínculo
empregatício, sendo aceito tempo de
estágio.

5 pontos por ano na
função

20

Tempo de experiência no serviço público,
em
atividade
inerente
a
função,
devidamente
comprovado,
independentemente do regime de vínculo.

10 pontos por ano na
função

40

Participação
em
cursos,
encontros,
seminários ou similares, desde que
contenham nº de registro, com carga horária
mínima de 8 horas e sejam pertinentes a
função, emitidos há no máximo 5 anos.

10

20

ESPECIFICAÇÃO
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

Conclusão de ensino superior ao exigido
para a função

5

10

Tempo de experiência em atividade inerente

5 pontos por ano na

20
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a função, comprovado através de vínculo
empregatício, sendo aceito tempo de
estágio.

função

Tempo de experiência no serviço público,
em
atividade
inerente
a
função,
devidamente
comprovado,
independentemente do regime de vínculo.

10 pontos por ano na
função

50

Participação
em
cursos,
encontros,
seminários ou similares, desde que
contenham nº de registro, com carga horária
mínima de 8 horas e sejam pertinentes a
função, emitidos há no máximo 5 anos.

10

20

ESPECIFICAÇÃO
ORIENTADOR FÍSICO

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

Conclusão de ensino superior ao exigido
para a função

5

10

Tempo de experiência em atividade inerente
a função, comprovado através de vínculo
empregatício, sendo aceito tempo de
estágio.

5 pontos por ano na
função

20

Tempo de experiência no serviço público,
em
atividade
inerente
a
função,
devidamente
comprovado,
independentemente do regime de vínculo.

10 pontos por ano na
função

50

Participação
em
cursos,
encontros,
seminários ou similares, desde que
contenham nº de registro, com carga horária
mínima de 8 horas e sejam pertinentes a
função, emitidos há no máximo 5 anos.

10

20

ESPECIFICAÇÃO
ORIENTADOR SOCIAL

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

Conclusão de ensino superior ao exigido
para a função

5

10
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Tempo de experiência em atividade inerente
a função, comprovado através de vínculo
empregatício, sendo aceito tempo de
estágio.

5 pontos por ano na
função

20

Tempo de experiência no serviço público,
em
atividade
inerente
a
função,
devidamente
comprovado,
independentemente do regime de vínculo.

10 pontos por ano na
função

50

Participação
em
cursos,
encontros,
seminários ou similares, desde que
contenham nº de registro, com carga horária
mínima de 8 horas e sejam pertinentes a
função, emitidos há no máximo 5 anos.

10

20

ESPECIFICAÇÃO
PROFESSOR NÍVEL II
(Áreas: Português, Ciências, Inglês,
História, Geografia, Ensino Religioso,
Artes).

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

Pós-graduação lato sensu (especialização)

10

10

Pós-graduação (mestrado, doutorado, PhD)

10

10

Tempo de experiência em atividade inerente
a função, comprovado através de vínculo
empregatício, sendo aceito tempo de
estágio.

5 pontos por ano na
função

20

Tempo de experiência no serviço público,
em
atividade
inerente
a
função,
devidamente
comprovado,
independentemente do regime de vínculo.

10 pontos por ano na
função

40

Participação
em
cursos,
encontros,
seminários ou similares, desde que
contenham nº de registro, com carga horária
mínima de 8 horas e sejam pertinentes a
função, emitidos há no máximo 5 anos.

10

20
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ESPECIFICAÇÃO
PSICÓLOGO EDUCACIONAL

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

Pós-graduação lato sensu (especialização)

10

10

Pós-graduação (mestrado, doutorado, PhD)

10

10

Tempo de experiência em atividade inerente
a função, comprovado através de vínculo
empregatício, sendo aceito tempo de
estágio.

5 pontos por ano na
função

20

Tempo de experiência no serviço público,
em
atividade
inerente
a
função,
devidamente
comprovado,
independentemente do regime de vínculo.

10 pontos por ano na
função

40

Participação
em
cursos,
encontros,
seminários ou similares, desde que
contenham nº de registro, com carga horária
mínima de 8 horas e sejam pertinentes a
função, emitidos há no máximo 5 anos.

10

20

ESPECIFICAÇÃO
PSICOPEDAGOGO INSTITUCIONAL E
CLÍNICO

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

Pós-graduação lato sensu (especialização)

10

10

Pós-graduação (mestrado, doutorado, PhD)

10

10

Tempo de experiência em atividade inerente
a função, comprovado através de vínculo
empregatício, sendo aceito tempo de
estágio.

5 pontos por ano na
função

20

Tempo de experiência no serviço público,
em
atividade
inerente
a
função,
devidamente
comprovado,
independentemente do regime de vínculo.

10 pontos por ano na
função

40

Participação
em
cursos,
encontros,
seminários ou similares, desde que
contenham nº de registro, com carga horária
mínima de 8 horas e sejam pertinentes a
função, emitidos há no máximo 5 anos.

10

20
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7. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
7.1 No prazo de um dia do término das inscrições, a comissão deverá proceder a análise dos
currículos.
7.2 Ultimada a identificação dos candidatos, o resultado preliminar será publicado no painel de
publicações oficiais da Prefeitura Municipal, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem
recursos, nos termos estabelecidos neste edital.

8. RECURSOS
8.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à Comissão, uma
única vez, no prazo comum de um dia.
8.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido
recursal.
8.1.2 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, permitindose anotações.
8.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do candidato
passará a constar no rol de selecionados.
8.1.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal
para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada.

9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
9.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais
candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que:
9.1.1 Apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a sessenta
anos.
9.1.2 Tiver obtido a maior nota no critério de Tempo de experiência no serviço público, em
atividade inerente a função, devidamente comprovado, independentemente do regime de vínculo.
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9.1.3 Tiver obtido a maior nota no critério de Participação em cursos, encontros, seminários ou
similares, desde que contenham nº de registro, com carga horária mínima de 8 horas e sejam
pertinentes a função, emitidos há no máximo 5 anos.
9.1.4 Tiver obtido a maior nota no critério de Tempo de experiência em atividade inerente a
função, comprovado através de vínculo empregatício, sendo aceito tempo de estágio.
9.1.5 Sorteio em ato público.
9.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na presença dos
candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, correio eletrônico ou qualquer
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
9.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e antes da
publicação da lista final dos selecionados.

10. DIVULGAÇÃO
SIMPLIFICADO

DO

RESULTADO

FINAL

DO

PROCESSO

SELETIVO

10.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a
Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para
homologação, no prazo de um dia.
10.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos candidatos
aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.

11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
11.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contratação
pelo Prefeito, será convocado o primeiro colocado, para, no prazo de 2 (dois) dias, comprovar o
atendimento das seguintes condições e apresentação dos seguintes documentos:
11.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei;
11.1.2 Ter idade mínima de 18 anos;
11.1.3 Apresentar atestado médico exarado pelo serviço oficial do Município, no sentido de
gozar de boa saúde física e mental.
11.1.4 Ter nível de escolaridade mínima exigida para o cargo/função
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11.1.5 CTPS - PIS/PASEP
11.1.6 Carteira de Identidade
11.1.7 Quitação Militar (sexo masculino)
11.1.8 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF)
11.1.9 Certidão de Nascimento ou Casamento
11.1.10 Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos
11.1.11 01 foto 3X4
11.1.12 Título de Eleitor e comprovante da última eleição
11.1.13 Comprovante de Escolaridade
11.1.14 Comprovante de residência – conta de água, luz ou telefone
11.1.15 Nº de conta bancária – CEF
11.1.16 Declaração que não exerce ou ocupa cargo ou função pública
11.2 A convocação do candidato classificado será realizada por meio correspondência física ou
eletrônica, conforme possibilidade.
11.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das
condições exigidas para a contratação, serão convocados os demais classificados, observando-se
a ordem classificatória crescente.
11.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de no máximo 01 (um)
ano, improrrogável.
11.5 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão
contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais
candidatos classificados, observada a ordem classificatória.
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11.6 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles que optaram
por passar para o final da lista, havendo ainda necessidade de contratações para as mesmas
funções, novo processo seletivo deverá ser realizado.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do
candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final.
12.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços.
12.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá haver a
readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação local.
12.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada.
Rolante, 07 de março de 2017.

ADEMIR GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal de Rolante
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ANEXO I
MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CARGO PRETENDIDO: ____________________________________________________
1. DADOS PESSOAIS
1.1 Nome completo: _________________________________________________________
1.2 Filiação: _______________________________________________________________
1.3 Nacionalidade: __________________________________________________________
1.4 Naturalidade: ___________________________________________________________
1.5 Data de Nascimento: _____________________________________________________
1.6 Estado Civil: ____________________________________________________________
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: _____________________________________
2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: __________________________________________
2.3 Título de Eleitor _________________ Zona: ______________ Seção: ______________
2.4 Número do certificado de reservista: _________________________________________
2.5 Endereço Residencial: ____________________________________________________
2.6 Endereço Eletrônico: _____________________________________________________
2.7 Telefone residencial e celular: ______________________________________________
2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: ______________________________
3. ESCOLARIDADE
3.1 ENSINO FUNDAMENTAL
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
3.2 ENSINO MÉDIO
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
3.3 GRADUAÇÃO
Curso: ____________________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
3.4 PÓS-GRADUAÇÃO
3.4.1 ESPECIALIZAÇÃO
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
3.4.2 MESTRADO
Curso / área: _______________________________________________________________
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Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
3.4.3 DOUTORADO
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
3.4.5 PÓS-DOUTORADO (PhD)
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
4. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________________
5. TEMPO DE EXPERIENCIA EM ATIVIDADE INERENTE A FUNÇÃO
Empresa contratante:________________________________________________________
Data de início: ______________________ Data do desligamento: ____________________
Empresa contratante:________________________________________________________
Data de início: ______________________ Data do desligamento: ____________________
Empresa contratante:________________________________________________________
Data de início: ______________________ Data do desligamento: ____________________
6. TEMPO DE EXPERIENCIA EM ATIVIDADE INERENTE A FUNÇÃO NO SERVIÇO
PÚBLICO
Empresa contratante:________________________________________________________
Data de início: ______________________ Data do desligamento: ____________________
Empresa contratante:________________________________________________________
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Data de início: ______________________ Data do desligamento: ____________________
Empresa contratante:________________________________________________________
Data de início: ______________________ Data do desligamento:
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________

Rolante, _____ de março de 2017.

_________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO II
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

I - Análise de Currículos
Abertura das Inscrições
3 dias úteis
Publicação dos Inscritos
1 dia
Recurso da não homologação das inscrições
1 dia
Manifestação da Comissão na reconsideração
1 dia
Julgamento do Recurso pelo Prefeito
1 dia
Publicação da relação final de inscritos
1 dia
Análise dos currículos / critério de desempate
1 dia
Publicação do resultado preliminar
1 dia
Recurso
1 dia
Manifestação da Comissão na reconsideração
1 dia
Julgamento do Recurso pelo Prefeito e Aplicação do
1 dia
critério de desempate
Publicação da relação final de inscritos
1 dia
TOTAL 14 dias úteis

08, 09 e 10/mar/2017
13/03/2017
14/03/2017
15/03/2017
16/03/2017
17/03/2017
20/03/2017
21/03/2017
22/03/2017
23/03/2017
24/03/2017
27/03/2017
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