
 

 

                        

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2017. 

 

Edital de Processo Seletivo Simplificado 

para contratação por prazo determinado e 

formação de cadastro reserva. 

 

A Prefeita Municipal de Fortaleza dos Valos, no uso de suas atribuições, com 

fulcro nos arts. 152 a 153 da Lei Complementar n° 003/2005 e no art. 37, inciso IX, da 

Constituição da República, torna pública a realização de Processo Seletivo 

Simplificado, para contratação de pessoal, em caráter temporário, e para a formação 

de cadastro reserva, para as funções de Professor (História e/ou Pedagogia; Geografia 

e/ou Pedagogia; Magistério e/ou Pedagogia; Ciências Biológicas e/ou Pedagogia; e 

Educação Física), Auxiliar de Ensino, Motorista/Operador de Máquinas, Assistente 

Social, Psicólogo e Nutricionista a serem exercidas nas mais diversas Secretarias 

Municipais, de acordo com a necessidade e com excepcional interesse público, 

devidamente comprovado.  

O presente processo seletivo será regido pelas normas estabelecidas neste Edital 

e no Decreto nº 313/2011. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão 

composta por três servidores, designados através da Portaria n° 6.394 de 22 de 

dezembro de 2017. 

1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 

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 da Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura 

Municipal (www.pmfv.rs.gov.br), sendo o seu extrato veiculado, ao menos uma vez, em 

jornal de circulação local, no mínimo cinco dias antes do encerramento das inscrições. 

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 constantes neste Edital serão contados em dias corridos, 

desconsiderando-se o prazo do início e incluindo-se o do final. 

1.5.1 Os prazos somente começam a correr em dias úteis. 

1.5.2 Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia 

que não haja expediente. 

1.6 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos 

pela Comissão, conforme critérios de avaliação definidos no Anexo III. 

1.7 A contratação observará o Regime Jurídico Estatutário e será por prazo 

determinado, conforme dispuser a respectiva Lei Municipal autorizativa.  

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

 

2.1 As funções temporárias de que trata este Processo Seletivo Simplificado 

correspondem ao exercício das atividades descritas no Anexo II. 

2.2 A carga horária semanal de cada cargo está fixada no Anexo II, e será 

desenvolvida diariamente, de acordo com horário definido pela autoridade competente, 

mediante ato próprio. 

http://www.pmfv.rs.gov.br/


 

 

2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o vencimento 

fixado no Anexo II, nele compreendendo-se, além da efetiva contraprestação pelo 

trabalho, o descanso semanal remunerado.  

2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: 

horas extras na eventual extrapolação da carga horária diária e semanal, desde que 

previamente convocado pelo superior hierárquico; descanso semanal remunerado, 

gratificação natalina proporcional ao período trabalhado; férias proporcionais 

acrescidas de um terço, indenizadas ao final do contrato; Vale Alimentação no valor R$ 

320,00 (trezentos e vinte reais). 

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 pelos arts. 91 a 92 do Regime 

Jurídico, sendo a apuração processada na forma do Regime Disciplinar do mesmo 

Diploma, no que couber.  

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Comissão designada, junto à 

sede do Município, sito à Rua Rubert, nº 900, do dia 26 de dezembro de 2017 a 04 de 

janeiro de 2018. 

3.1.1 As inscrições deverão ser realizadas nos dias supracitados, das 8hs e 30min às 

13hs 30 min, dentro do horário de funcionamento da Prefeitura Municipal, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Administração. 

3.1.2 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. 

 

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 e 

3.1.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de 

mandato com reconhecimento de firma verdadeira (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 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. 

4.2.1 Os candidatos deverão fornecer as cópias de todos os documentos, não sendo 

admitida a realização de cópias na Prefeitura Municipal. 

 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E RECURSO  

 

5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 4.1, a Comissão publicará, no painel de 

publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura Municipal 

(www.pmfv.rs.gov.br), no prazo de 01 (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 01 (um) dia, mediante a 

apresentação das razões que ampararem a sua irresignação.  

5.2.1 No prazo de 01 (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 à Prefeita 

Municipal para julgamento, no prazo de 01 (um) dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

5.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 6.1, no 

prazo de 01 (um) dia, após a decisão dos recursos. 

 

6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS E CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo 

http://www.pmfv.rs.gov.br/


 

 

I do presente Edital.  

6.2 Os critérios de avaliação curricular, bem como a pontuação máxima que cada 

candidato poderá atingir estão especificados no Anexo III; 

6.3 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação. 

6.4 Somente serão considerados os certificados e/ou atestados de participação em 

cursos de formação expedidos nos último 05 (cinco) anos e desde que regularmente 

expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

6.5 Nenhum título receberá dupla valoração.  

6.6. Títulos indicados no currículo sem a devida comprovação através de documentos 

autenticados ou originais receberão pontuação zero. 

6.7 A classificação dos candidatos será efetuada através da avaliação curricular, de 

acordo com a pontuação exigida para cada função (Anexo III), ficando melhor 

classificado aquele que atingir a maior pontuação. 

 

7. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

 

7.1 No prazo de 03 (três) dias, a Comissão deverá proceder à análise dos currículos. 

7.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização da pontuação, o resultado 

preliminar será publicado no painel de publicações oficiais e no site 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, uma única vez, 

endereçado à Comissão, no prazo comum de 01 (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, 

permitindo-se anotações. 

8.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do 

candidato passará a constar no rol de selecionados, obedecendo-se a devida 

classificação; 

8.1.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado à Prefeita 

Municipal para julgamento, no prazo de 01 (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, até o ultimo dia de inscrição nesta seleção, em conformidade com o 

art.27, parágrafo único, da lei nº 10.741/2013 (Estatuto do Idoso). 

9.1.2. Tiver obtido a maior pontuação no quesito experiência comprovada na área de 

atuação, sendo que, no caso de professores, levar-se-á em conta o tempo de regência 

de classe. 

9.1.3 Sorteio em ato público. 

9.1.4 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definidos 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. 



 

 

9.2 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e 

antes da publicação da lista final dos selecionados.  

 

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

 

10.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, 

a Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado à Prefeita Municipal para 

homologação, no prazo de 01 (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 pela Prefeita, de acordo com a necessidade, será convocado o primeiro 

colocado, para, no prazo de 02 (dois) dias, prorrogável uma única vez, a critério da 

Administração, comprovar o atendimento das seguintes condições:  

11.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

11.1.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) 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 para o cargo, conforme Anexo II. 

11.1.5 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo 



 

 

Município. 

11.1.6 Em relação à função de motorista, tendo em vista que já há autorização 

legislativa para contratação de um profissional para desenvolver atividades de 

transporte de estudantes na Linha Rincão dos Valos-Sede do Município (Lei Municipal 

nº 1.789), para referida vaga o candidato deverá ser domiciliado na localidade Rincão 

dos Valos, tendo em vista que o trajeto inicia-se em tal localidade.  

11.1.7 O não preenchimento do requisito constante no item 11.1.6 não impede demais 

inscrições de candidatos para ocupar a função de motorista, uma vez que o presente 

Processo Seletivo poderá ser utilizado para eventuais vagas que venham a surgir.  

11.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por 

telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência 

do interessado. 

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.   

11.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma única 

vez, sua alocação no final da lista de aprovados. 

11.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, prorrogável, 

uma única vez, por igual período. 

11.6 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. 

 

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 e telefones. 

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. 

                               

 

 Fortaleza dos Valos, 22 de dezembro de 2017. 

 

 

   Marcia Rossatto Fredi 

       Prefeita Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

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.  CURSO TÉCNICO PROFISSIONAL 

Curso / área:________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: _________________________________________________ 

Ano de conclusão: ___________________________________________________ 

 

 



 

 

3.4. GRADUAÇÃO 

Curso / área: __________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:____________________________________________________ 

Ano de conclusão: ______________________________________________________ 

 

3.5. PÓS-GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO 

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:__________________________________________________________ 

 

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:__________________________________________________________ 

 

Curso / área: __________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:____________________________________________________ 



 

 

Data de início: _______________________  Data da conclusão:__________________ 

Carga horária:__________________________________________________________ 

 

4 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

Empregador:___________________________________________________________

Cargo:________________________________________________________________

Resumo das atribuições desempenhadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Data da entrada: ________________________________________________________ 

Data da saída: _________________________________________________________ 

 

Empregador:___________________________________________________________

Cargo:________________________________________________________________

Resumo das atribuições desempenhadas: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Data da entrada: ________________________________________________________ 

Data da saída: _________________________________________________________ 

 



 

 

Empregador:___________________________________________________________

Cargo:________________________________________________________________

Resumo das atribuições desempenhadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Data da entrada: ________________________________________________________ 

Data da saída: _________________________________________________________ 

 

Empregador:___________________________________________________________

Cargo:________________________________________________________________

Resumo das atribuições desempenhadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Data da entrada: ________________________________________________________ 

Data da saída: _________________________________________________________ 

 

Empregador:___________________________________________________________

Cargo:________________________________________________________________

Resumo das atribuições desempenhadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Data da entrada: ________________________________________________________ 

Data da saída: _________________________________________________________ 

 

Empregador:___________________________________________________________

Cargo:________________________________________________________________

Resumo das atribuições desempenhadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Data da entrada: ________________________________________________________ 

Data da saída: _________________________________________________________ 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Local e Data. 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 



 

 

ANEXO II  

 ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: MOTORISTA/OPERADOR DE MÁQUINAS  

NÍVEL: Básico 

FAIXA: III  

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: Operar e conservar máquinas, equipamentos 

rodoviários e agrícolas. Dirigir e conservar veículos do município. Auxiliar no 

carregamento e descarregamento dos veículos.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: Operar máquinas e equipamentos rodoviários 

e agrícolas, dirigir automóveis, caminhões, carro pipa e outros veículos destinados ao 

transporte de cargas; recolher máquinas, equipamentos rodoviários e veículos à 

garagem quando concluído o serviço do dia; manter automóveis, caminhões e outros 

veículos rodoviários e agrícolas em perfeitas condições de funcionamento; fazer 

reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos que lhes forem confiados; 

providenciar no abastecimento de combustível, água e lubrificantes; comunicar ao seu 

superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; preencher 

planilhas de controle de quilometragem e destino de viagens. Auxiliar no carregamento 

e descarregamento de veículos; executar outras tarefas semelhantes.  

REQUISITOS PARA O RECRUTAMENTO: além de outros porventura definidos neste 

edital: 

a) Escolaridade: 1º Grau Completo  

b) Outras: Habilitação profissional: Carteira Nacional de Habilitação Tipo C.  

OBS: Especificadamente para a Linha Rincão dos Valos-Sede do Município, conforme 

item 11.1.6, o contratado deverá ser domiciliado na localidade Rincão dos Valos, tendo 



 

 

em vista que o trajeto inicia-se em tal localidade.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Horário: 40 horas semanais. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.458,39 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e 

nove centavos) + Vale Alimentação. 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENSINO  

NÍVEL: MÉDIO  

FAIXA: III  

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: Atividades de nível simples, de pouca 

complexidade, envolvendo a execução de atividades de orientação, recreação e 

atendimento infantil.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: Executar atividades diárias de recreação com 

as crianças e trabalhos educacionais e artes diversas. Acompanhar as crianças em 

passeios, visitas e festividades sociais. Proceder orientar e auxiliar as crianças no que 

se refere à higiene pessoal. Auxiliar a criança na alimentação, servir refeições e auxiliar 

as crianças a se alimentarem. Zelar pela saúde e bem estar das crianças, levando-as 

quando necessário para atendimento médico e ambulatorial, ministrando 

medicamentos conforme prescrição médica. Prestar primeiros socorros cientificando o 

superior imediato da ocorrência. Orientar os pais quanto à higiene infantil, 

comunicando-lhes qualquer incidente ou dificuldades ocorridas. Vigiar e manter a 

disciplina das crianças sob a sua responsabilidade. Executar outras tarefas 

semelhantes.  

REQUISITOS PARA O RECRUTAMENTO: Escolaridade: 2º Grau Completo, além de 

outros porventura definidos neste edital. 

 



 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Horário: 40 horas semanais. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.476,60 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta 

centavos) + Vale Alimentação. 

 

CARGO: PROFESSOR  

FAIXA: De acordo com sua habilitação conforme preconiza a Lei do Plano de Carreira 

do Magistério Público Municipal.  

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO:  

Envolver-se no processo de Educação do aluno de maneira integral; orientar a 

aprendizagem do aluno contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

participar, planejar, discutir e elaborar atividades de trabalho voltadas ao a 

concretização do Projeto Político-Pedagógico da Escola. Ministrar os dias letivos e 

horas- aulas definidas pela mantenedora; cumprir as demais atribuições estabelecidas 

pelo Poder Público Municipal.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO:  

Planejar, executar, avaliar e registrar as atividades do processo educativo a partir do 

Projeto Político-Pedagógico da Escola; discutir com educandos, funcionários, pais ou 

responsáveis os procedimentos para o desenvolvimento da proposta Político- 

Pedagógica da Escola; ministrar os dias letivos e horas aulas definidas pela 

mantenedora; participar dos momentos de formação e planejamento que propiciem 

aprimoramento de seu desempenho profissional; elaborar e desenvolver plano de 

trabalho adequado aos seus alunos, em consonância com a Proposta Pedagógica da 

Escola realizando um trabalho integrado com o apoio pedagógico; identificar, em 

conjunto com os demais envolvidos na ação pedagógica, educandos que apresentem 

dificuldades e a partir disso, planejar e executar novas formas de intervenção 

pedagógica; zelar pela aprendizagem dos alunos; responsabilizar-se pelas demais 

tarefas e ações indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da Escola . 



 

 

Responsabilizar-se pela conservação de todos os espaços físicos e de materiais 

existentes na Escola e que são patrimônio de uso coletivo ou individual; integrar órgãos 

complementares da escola; colaborar com as atividades e articulação da escola com as 

famílias e a comunidade; cumprir as demais atribuições estabelecidas pelo Poder 

Público Municipal. Executar tarefas afins com a educação.  

REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO: além de outros porventura definidos neste 

edital, formação superior-Licenciatura Plena em Pedagogia para atuar junto a 

Educação Infantil, Educação Especial e séries iniciais do Ensino Fundamental ou 

graduação em Licenciatura Plena correspondente às áreas de conhecimento 

específicas do Currículo para atuar junto às séries finais do Ensino Fundamental. Em 

caráter transitório será admitida como formação mínima obtida através do Ensino 

Médio-Habilitação Magistério, para atuar junto a Educação Infantil e nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental e Ensino Superior- Licenciatura Curta na área da educação 

para os anos finais do Ensino Fundamental.  

Idade: Mínima: 18 anos.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Período de 20 horas semanais. 

REMUNERAÇÃO:  

Magistério: R$ 1.198,53 (um mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e três 

centavos) + Vale Alimentação. 

Pedagogia: R$ 1.612,82 (um mil, seiscentos e doze reais e oitenta e dois centavos) + 

Vale Alimentação. 

Pós-graduação/Especialização: R$ 1.774,09 (um mil, setecentos e setenta e quatro 

reais e nove centavos) + Vale Alimentação. 

Mestrado: R$ 1.951,49 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove 

centavos) + Vale Alimentação. 

 



 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: Executar atividades nos campos de 

psicologia aplicada ao trabalho, de orientação na área escolar e da clínica 

psicológica.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: Realizar psicodiagnósticos para fins de 

ingresso, readaptação, avaliação das condições pessoais do servidor; proceder à 

análise dos cargos e funções sob o ponto de vista psicológico, estabelecendo os 

requisitos necessarios ao desempenho dos mesmos; efetuar pesquisas sobre 

atitudes, comportamentos, moral, motivação, tipos de liderança; averiguar causas de 

baixa produtividade; assessorar o treinamento em relações humanas; fazer 

psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico, 

para tratamento dos casos; fazer exames de seleção em crianças, para fins de 

ingresso em instituições assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de 

estudos; empregar técnicas como testes de inteligência e personalidade, 

observações de conduta, etc.; atender crianças excepcionais, com problemas de 

deficiência mental e sensorial ou portadora de desajustes familiares ou escolares, 

encaminhando-se para escolas ou classes especiais; formular hipóteses de trabalho 

para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; apresentar o 

caso estudado e interpretado à discussão em seminário; realizar pesquisas 

psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psicodepagógico e 

psicológico necessário ao estudo dos casos; elaborar relatórios de trabalhos 

desenvolvidos; redigir a interpretação final após o debate e aconselhamento 

indicado a cada caso, conforme as necessidades psicológicas, escolares, sociais e 

profissionais do indivíduo; manter atualizado o prontuário de cada caso estudado, 

fazendo os necessários registros; manter-se atualizado nos processos e técnicas 

utilizadas pela Psicologia; executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 20 horas semanais. 

REQUISITOS PARA O INGRESSO: nível superior e habilitação funcional (habilitação 



 

 

legal para o exercício da profissão de Psicólogo), além de outros porventura definidos 

neste edital. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.987,06 (um mil, novecentos e oitenta e sete reais e seis 

centavos) – Faixa I, Nível Superior da Lei Municipal 1.054/05  + Vale Alimentação.  

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

NÍVEL: SUPERIOR  

FAIXA: I 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: Executar serviços de cunho social e 

assistencial baseado na filosofia adotada pela Administração Pública a fim de formar 

uma equipe de trabalho que venha suprir as demandas esperadas e geradas pelo 

Departamento; zelar pelo andamento das atribuições, responsabilidades e ações 

específicas a qual responde. Planejar e supervisionar a execução de programas de 

assistência social. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: Auxiliar no processamento e execução das 

atividades da área social e assistencial; atuar no desenvolvimento dos programas de 

Assistência Social no Município; elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 

sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, entidades e 

organizações populares; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 

projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da 

sociedade civil; encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o 

tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo os familiares; estudar os 

antecedentes da família; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de 

assistência à velhice, à infância abandonada, etc.;fazer levantamentos sócio-

econômicos com vistas a planejamento habitacional, nas comunidades; prestar 

orientação social a indivíduos, grupos e à população; orientar indivíduos e grupos de 

diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 



 

 

mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; planejar, organizar e 

administrar benefícios e Serviços Sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que 

possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 

profissionais; prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública e 

outras entidades; prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 

relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos 

e sociais da coletividade; planejamento, organização e administração de Serviços 

Sociais e de Unidade de Serviço Social; realizar estudos sócio-econômicos com os 

usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração 

pública; planejar, organizar e administrar programas e projetos mantidos no 

município; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 

pareceres sobre a matéria de Serviço Social; treinamento, avaliação e supervisão 

direta de estagiários de Serviço Social; coordenar seminários, encontros, congressos 

e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; organizar documentos e 

elaborar pareceres a fim de encaminhar a órgãos competentes; prestar 

esclarecimentos, orientações e efetuar inscrições de programas específicos 

direcionados à comunidade; emitir requerimentos, pareceres, ofícios, relatórios, 

memorandos e afins e encaminhar a órgãos competentes; conferir documentos e 

realizar cadastramento da população em programas sociais; organizar e orientar a 

elaboração de fichários e arquivos de documentação e de legislação; assessorar e 

executar atividades relativas ao departamento; coordenar atividades de sua unidade 

de serviço, orientando e executando tarefas especificas das mesmas, para certificar-

se do desenvolvimento normal das rotinas de trabalho. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 20 horas semanais, serviço externo e 

contato com o público.  

REQUISITOS PARA O INGRESSO: nível superior e habilitação funcional (habilitação 

legal para o exercício da profissão de Assistente Social), além de outros porventura 

indicados no presente edital. 



 

 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.987,06 (um mil, novecentos e oitenta e sete reais e seis 

centavos). 

 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: planejar e executar serviços ou programas de 

nutrição e de alimentação.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: planejar serviços ou programas de nutrição em saúde 

pública, educação e de outros similares, organizar cardápios e elaborar dietas; 

controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição de alimentos a fim de 

contribuir para a melhoria proteica, racionalidade e economicidade dos regimes 

alimentares; planejar e ministrar cursos de educação alimentar prestar orientação 

dietética, desenvolver ações de promoção e prevenção à saúde individual e coletiva; 

fornecer dados e participar de levantamentos epidemiológicos; responsabilizar-se por 

equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar 

tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 20 horas semanais. 

REQUISITOS PARA O INGRESSO: nível superior e habilitação funcional (habilitação 

legal para o exercício da profissão de Nutricionista), além de outros porventura 

indicados no presente edital. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.987,06 (um mil, novecentos e oitenta e sete reais e seis 

centavos) – Faixa I, Nível Superior da Lei Municipal 1.054/05  + Vale Alimentação.  

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

   CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENSINO 

 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO MÍNIMA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Magistério 10 10 

Ensino Superior - 

Pedagogia  

 

15 

 

15 

Experiência profissional 

como auxiliar de ensino ou 

em regência de classe 

 

05 para cada 03 meses 

 

40 

Curso na área de 

educação (mínimo 20hrs) 

 

01 

 

05 

TOTAL  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR (HISTÓRIA E/OU PEDAGOGIA; GEOGRAFIA E/OU 

PEDAGOGIA; MAGISTÉRIO E/OU PEDAGOGIA; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E/OU 

PEDAGOGIA; E EDUCAÇÃO FÍSICA). 

 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO MÍNIMA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Ensino Médio Magistério 

*desde que não seja a única 

formação 

 

10 

 

10 

Graduação 

*pontua-se somente uma graduação 

 

10 

 

10 

Pós-

graduação/Especialização 

 

05  

 

05 

Cursos na área de 

Educação (mínimo 40 

horas) 

 

05 

 

25 

Experiência profissional em 

regência de classe em 

instituições públicas ou 

privadas 

 

05 para cada 03 meses 

 

50 

TOTAL  100 

 

 

 



 

 

 

 

CARGO: MOTORISTA/OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO UNITÁRIA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Ensino Médio Completo 20 20 

Curso na área (mínimo 08 

horas) 

10 20 

Experiência profissional na 

função 

05 (período mínimo de 06 

meses) 

30 

TOTAL  70 

 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

ESPECIFICAÇÃO  PONTUAÇÃO UNITÁRIA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Pós-

graduação/Especialização 

10 10 

Experiência na área e no 

serviço público 

05 pontos a cada 06 meses 50 

Cursos na área (mínimo 20 

horas) 

02 20 

TOTAL  80 

 

 

 



 

 

 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

 

ESPECIFICAÇÃO  PONTUAÇÃO UNITÁRIA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Pós-

graduação/Especialização 

10 10 

Experiência na área e no 

serviço público 

05 pontos a cada 06 meses 50 

Cursos na área (mínimo 20 

horas) 

02 20 

TOTAL  80 

 

 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

 

ESPECIFICAÇÃO  PONTUAÇÃO UNITÁRIA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Pós-

graduação/Especialização 

10 10 

Experiência na área e no 

serviço público 

05 pontos a cada 06 meses 50 

Cursos na área (mínimo 20 

horas) 

02 20 

TOTAL  80 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

            PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2017. 

            CARGO/ FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENSINO 

Inscrição nº____________ 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:________________________________________________________________ 

Filiação:  

Pai:__________________________________________________________________      

Mãe:_________________________________________________________________ 

Sexo: F (__)     M(__) 

Data de Nascimento: _____/____/_____ 

Estado Civil:______________________ 

RG:________________Órgão Expedidor/Estado________Data expedição:___/___/___ 

CPF:_________________________ 

Endereço: 

Rua:_________________________________________________nº_______________ 

Bairro:__________________________Cidade:________________________________ 

CEP:______________________ 

Telefone residencial______________________ Celular:_________________________ 

Email:_________________________________________________________________ 

 

Declaro ser verdadeiras todas as informações prestadas. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do candidato 



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2017. 

CARGO/ FUNÇÃO: PROFESSOR 

Inscrição nº____________ 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:________________________________________________________________ 

Filiação:  

Pai:__________________________________________________________________      

Mãe:_________________________________________________________________ 

Sexo: F (__) M(__)  Data de Nascimento:___/___/___ Estado Civil:________________ 

RG:________________Órgão Expedidor/Estado________Data expedição:___/___/___ 

CPF:_____________________________ 

Endereço: 

Rua:_________________________________________________nº_______________ 

Bairro:_________________Cidade:___________________CEP:__________________ 

Telefone residencial_____________________ Celular:__________________________ 

Email:_________________________________________________________________ 

 

Solicito concorrer à vaga de: 

Professor – História e/ou Pedagogia (   ) 

Professor – Geografia e/ou Pedagogia (   ) 

Professor – Magistério e/ou Pedagogia (   ) 

Professor – Educação física (   ) 

Professor – Ciências Biológicas e/ou Pedagogia (   ) 

 

Declaro serem verdadeiras todas as informações prestadas. 

 

__________________________________________ 
Assinatura do candidato 



 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2017. 

CARGO/ FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL 

Inscrição nº____________ 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:________________________________________________________________ 

Filiação:  

Pai:__________________________________________________________________      

Mãe:_________________________________________________________________ 

Sexo: F (__)     M(__) 

Data de Nascimento: _____/____/_______ 

Estado Civil:__________________ 

RG:________________________Órgão Expedidor/Estado_______________________ 

Data expedição: _____/____/_______ 

CPF:_____________________________ 

Endereço: 

Rua:_________________________________________________nº_______________ 

Bairro:__________________________Cidade:________________________________ 

CEP:______________________ 

Telefone 

residencial______________________ Celular:________________________________ 

Email:_________________________________________________________________ 

Declaro ser verdadeiras todas as informações prestadas. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do candidato 



 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2017. 

CARGO/ FUNÇÃO: PSICÓLOGO 

Inscrição nº____________ 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:________________________________________________________________ 

Filiação:  

Pai:__________________________________________________________________      

Mãe:_________________________________________________________________ 

Sexo: F (__)     M(__) 

Data de Nascimento: _____/____/_______ 

Estado Civil:__________________ 

RG:_________________________ÓrgãoExpeditor/Estado_______________________ 

Data expedição: _____/____/_______ 

CPF:_____________________________ 

Endereço: 

Rua:_________________________________________________nº_______________ 

Bairro:__________________________Cidade:________________________________ 

CEP:______________________ 

Telefone 

residencial______________________ Celular:________________________________ 

Email:_________________________________________________________________ 

Declaro ser verdadeiras todas as informações prestadas. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do candidato 



 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2017. 

CARGO/ FUNÇÃO: NUTRICIONISTA 

Inscrição nº____________ 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:________________________________________________________________ 

Filiação:  

Pai:__________________________________________________________________      

Mãe:_________________________________________________________________ 

Sexo: F (__)     M(__) 

Data de Nascimento: _____/____/_______ 

Estado Civil:__________________ 

RG:_________________________ÓrgãoExpeditor/Estado_______________________ 

Data expedição: _____/____/_______ 

CPF:_____________________________ 

Endereço: 

Rua:_________________________________________________nº_______________ 

Bairro:__________________________Cidade:________________________________ 

CEP:______________________ 

Telefone 

residencial______________________ Celular:________________________________ 

Email:_________________________________________________________________ 

Declaro ser verdadeiras todas as informações prestadas. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do candidato 



 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2017. 

CARGO/ FUNÇÃO: MOTORISTA/OPERADOR DE MÁQUINAS 

Inscrição nº____________ 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:________________________________________________________________ 

Filiação:  

Pai:__________________________________________________________________      

Mãe:_________________________________________________________________ 

Sexo: F (__)     M(__) 

Data de Nascimento: _____/____/_______ 

Estado Civil:__________________ 

RG:_________________________ÓrgãoExpeditor/Estado_______________________ 

Data expedição: _____/____/_______ 

CPF:_____________________________ 

Endereço: 

Rua:_________________________________________________nº_______________ 

Bairro:__________________________Cidade:________________________________ 

CEP:______________________ 

Telefone 

residencial______________________ Celular:________________________________ 

Email:_________________________________________________________________ 

Declaro ser verdadeiras todas as informações prestadas. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do candidato 



 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº 04/2017. 

 

Número da Inscrição:____________ 

 

Nome:_____________________________________________________ 

 

Fortaleza dos Valos, ______de _________________de 2017. 

       

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

COMISSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 

Período de inscrições 

 

 

De 26/12/2017 a 

04/01/2018 

 

Publicação dos Inscritos 

 

 

05/01/2018 

 

 

Recurso da não homologação das inscrições 

 

 

08/01/2018 

 

Manifestação da Comissão na reconsideração 

 

 

09/01/2018 

 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito 

 

 

10/01/2018 

 

Publicação da relação final de inscritos 

 

 

11/01/2018 

 

 

Análise dos currículos e Critério de desempate 

 

 

12/01/2018 a  

14/01/2018 



 

 

 

Publicação do resultado preliminar 

 

 

15/01/2018 

 

Recurso 

 

 

16/01/2018 

 

Manifestação da Comissão na reconsideração 

 

 

17/01/2018 

 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito e 

Aplicação do critério de desempate 

 

 

18/01/2018 

 

Homologação/Publicação do resultado final 

 

 

19/01/2018 

 

 

 

 

 

 


