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OBJETO: contratação de empresa especializada na área de prestação 
de serviços técnicos de consultoria, análise e avaliação do processo de 
gestão de folha de pessoal, certificando-se da legalidade dos 
procedimentos referentes à nomeação, contratação, lotação, 
movimentação, promoção, classificação concessão de benefícios, 
pagamentos, demissão e exoneração 
VALOR TOTAL : R$ 399.015,00 (trezentos e noventa e nove mil e 
quinze reais). 
NOTA(S) DE EMPENHO: 2016-01257 
ATIVIDADE(S): 02 062 1005 2113 (Ações de Assessoramento 
Jurídico) / ELEMENTO(S): 33.90.35 (Serviços de Consultoria) / 
FONTE(S): 001 (Recursos Ordinários - Tesouro). 
TIPO DE EMPENHO:  Estimativo. 
PRAZO(S): Vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 
instrumento contratual. 
ASSINATURA : 28/03/2016. 

Publicado por: 
Sérgio José Lino de Mendonça 

Código Identificador:2A9119D8 
 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO 

057/2014 

TERMO DE DISTRATO  Nº CONTRATO:  0057/2014 
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 052/2013 
MODALIDADE:  Pregão Eletrônico Nº 002-Ata de Registro de 
Preços Nº003/2013. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Lei nº 8.666/93 
DISTRATADA : SOLIVETTI COMECIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ/MF: 40.904.492/0001-64. 
OBJETO: Termo de Distrato ao Contrato n° 057/2014, referente ao 
contrato de empresa, para locação de máquinas copiadoras e 
impressoras (monocromáticas e coloridas), por solicitação da 
secretaria de Saúde sob regime de registro de preço, para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde, fica distratado o referido 
contrato, a partir da data de 01 de janeiro de 2016, nada mais tendo a 
reclamar a DISTRATADA, em juízo ou fora dele, no que se refere à 
prestação do serviço anteriormente contratado, tendo como 
fundamento legal Lei nº 8.666/93. 
DATA DO DISTRATO: A partir de 01 de janeiro de 2016. 
ASSINATURA : 04 de janeiro de 2016. 
 

Publicado por: 
Sérgio José Lino de Mendonça 

Código Identificador:EBF96029 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

MUNICÍPIO DE INAJÁ  
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N.º 01/2016, DE 17 DE MAIO DE 2016. 

 
O MUNICÍPIO DE INAJÁ, ESTADO DE PERNAMBUCO por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 
HÍDRICOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, neste Edital, TORNA PÚBLICO que estão abertas as inscrições para o 
Processo Seletivo Simplificado, visando à contratação temporária de 308(trezentos e oito) profissionais, sendo 23 (vinte e três) para a Secretaria de 
Infra-Estrutura, 173 (Cento e setenta e três) para a Secretaria de Educação, 74 (sessenta e quatro) para a Secretaria de Saúde e 29 (vinte e nove) para 
a Secretaria de Assistência Social e 09 (nove) para a Secretaria de Recursos Hídricos, distribuídos nos cargos especificados neste Edital. 
  
Tendo em vista o contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal deInajá-PE e os profissionais necessários para andamento das atividades 
públicas, fica desde já estabelecido que esta Prefeitura coordenará o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO a ser realizado em local(is), 
definidos nas data(s) e horário(s) especificados neste edital e posteriormente realizará as contratações de pessoal conforme o resultado da 
classificação final do referido processo; os contratados serão regidos pelos termos constantes no presente edital, bem como pelo que preceitua a Lei 
Municipal nº1075/2003, a qual trata sobre a contratação por excepcional interesse público do Município do Inajá-PE. 
. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O processo seletivo simplificado será regido pelo presente edital e realizado no Município do Inajá-PE. 
1.2. O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de profissionais que será realizada pela Prefeitura do Inajá-PE, para fins de contratação 
temporária por excepcional interesse público dos candidatos aprovados. 
1.3. A seleção de que trata este edital será realizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  e SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA , e 
consistirá de apenas uma etapa, qual seja: Análise curricular concomitante a análise dos documentos comprobatórios das informações fornecidas na 
Ficha de Inscrição pelo candidato 
1.4. A presente Seleção Pública Simplificada terá validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a da publicação da homologação do 
resultado final no Diário Oficial dos Municípios ou outro meio que respalde a transparência do certame. 
1.5. Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas neste edital é requisito essencial para inscrição e para participação no 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO . O candidato que por qualquer motivo, deixar de atender às normas aqui estabelecidas será eliminado 
do certame. 
1.6. A jornada de trabalho dos contratados será aquela definida nas tabelas apontadas no item 3 deste Edital. 
1.7. Os pré-requisitos/escolaridade, remuneração mensal, distribuição de vagas e os cargos oferecidos, estão descritos no item 3 deste Edital. 
1.8. Fica desde já instituída Comissão responsável pela coordenação do Processo Seletivo Público Simplificado, designados os seguintes membros, 
sob a presidência do primeiro: 
  

NOME  CARGO ÓRGÃO 

Emmanuella de Araujo Santos Secretária Adjunta da Saúde Secretaria de Saúde 

Maria do Socorro Cabral de Carvalho Supervisora de Inspeção 
Secretaria de Educação 

Lindomar Mariados Santos Secretária Adjunta da Educação 

Ana Lúcia Araújo Menezes Silva Secretária Municipal de Assistência Social Secretaria de Assistência Social 

Clodoaldo Alberto das Neves Assessor Especial Secretaria de Recursos Hídricos 

Clodoaldo Alberto das Neves Assessor Especial Secretaria de Infra-Estrutura 

Mysheva Freire Ferrão Martins Sem vínculo Jurídico com a Administração Municipal   

  
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO 
2.1. Serão exigidos os seguintes requisitos para ser candidato às vagas ofertadas: 
a. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 
c. Ter formação mínima na escolaridade exigida para função a que concorre, conforme previsto no Item 3, deste edital; 
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d. Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
e. Não ter qualquer restrição de ordem criminal, que impeça o livre exercício de direitos; 
  
3. Os quadros a seguir mostram os níveis, grupos e suas opções (se existem) e o número de vagas oferecidas: 
  
Grupo I - SECRETARIA DE SAÚDE  

  

Cargos Atribuições Quantidade Vencimento 
Carga hora ria 

semanal 
Nível 

Enfermeiro PSF 

Desenvolver seu processo de trabalho em dois campos essenciais:na Unidade de saúde,junto a equipe de 
profissionais, e na comunidade apoiando e supervisionando o trabalho dos Agentes Comunitários de 
saúde,bem como assistindo ás pessoas que necessitam de atenção de enfermagem;Executar,no nível de 
suas competências,ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de 
atenção á criança, ao adolescente, á mulher,ao trabalhador e ao idoso; Desenvolver ações para 
capacitação dos Agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho 
de suas funções junto ao serviço de saúde;Oportunizar os contatos com os indivíduos sadios ou doentes, 
visando promover a saúde e abordar osaspectos de educação sanitária; Promover a qualidade de vida e 
contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável; Discutir de forma permanente,junto á 
equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania,enfatizando os direitos e as bases legais que 
legitimam; Participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do 
processo de trabalho das Unidades de Saúde da Família (USF); Exercer outras atividades 
afins.Requisitos para provimento: Formação em curso superior de graduação em enfermagem, registro 
perante Conselho Regional de Enfermagem. 

03-Zona Rural 

R$ 2700,00 40h 
Nível Superior 
completo 

03-Zona Urbana 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Enfermeiro p/Centro 
de Atenção Psico- 

social (CAPS) 

planejar, programar, avaliar a assistência de enfermagem, a cada paciente ou grupo de pacientes; criar e 
manter o ambiente terapêutico voltada para a realização das diversas atividades do CAPS; atuar junto ao 
cliente, à família e à equipe no atendimento de suas necessidades básicas para obtenção de uma saúde, 
física e mental; colaborar na formação e aperfeiçoamento de novos profissionais na área de saúde 
mental e demais profissionais interessados na área ;realizar pré-consulta de triagem, dividindo essa 
atividade com outros membros da equipe; consulta especializadade enfermagem psiquiátrica; 
organização e liderança de gruposterapêuticos; palestras, orientações, coordenação e elaboração de 
trabalhos na área de saúde mental para o CAPS, a família e a comunidade; organização e manutenção do 
serviço de enfermagem e do SAME; atendimento individual, grupal, eletivo ou de urgência. 

01 

R$ 2000,00 30hs 
Nível superior 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Técnico de 
enfermagem PSF 

Realizar procedimentos de enfermagem, dentro de suas competências técnicas e legais; realizar 
procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, Unidades de Saúde da Família e nos 
domicílios, dentro do planejamento de ações traçadas pela equipe; preparar o usuário para consultas 
médicas e de enfermagem, exames e tratamento na Unidade de Saúde da Família; zelar pela limpeza e 
ordem do material, do equipamento e das dependências da Unidade de Saúde da Família Realizar 
procedimentos de enfermagem, dentro de suas competências técnicas e legais; realizar procedimentos de 
enfermagem nos diferentes ambientes, Unidades de Saúde da Família e nos domicílios, dentro do 
planejamento de ações traçadas pela equipe; preparar o usuário para consultas médicas e de 
enfermagem, exames e tratamento na Unidade de Saúde da Família; zelar pela limpeza e ordem do 
material, do equipamento e das dependências da Unidade de Saúde da Família. 

03-Zona Rural 

R$ 880,00 40hs 
Nível Médio 
completo 

03-Zona Urbana 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Médico PSF 

Desenvolver seu processo de trabalho em dois campos essenciais: na unidade desaúde, junto à equipe de 
profissionais, e na comunidade, bem como, prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; 
diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano. Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área 
adstrita; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: gestação, criança, 
adolescente, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família (USF), 
assistência domiciliar; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção 
da atenção Primária; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos 
prioritários, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; realizar o pronto-atendimento 
médico nas urgências e emergências de sua especialização; encaminhar aos outros níveis de atenção, 
quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF por meio de um sistema de 
acompanhamento, referência e contra-referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar 
internação hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito; executar outras tarefas 
afins. 

01 

R$ 5.500,00 40hs 
Nível superior 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Cirurgião dentista PSF 
(Odontológo) 

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial e proceder a odontologia profilática; 
Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; Realizar 
os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 
(NOB/SUS 01/96) e na Norma Operacional da assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento 
integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; Encaminhar e orientar os usuários que 
apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seuacompanhamento; 
Realizar atendimentos dos primeiros cuidados nas urgências; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; 
Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir 
laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Executar as ações deassistência 
integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduo ou grupos 
específicos, de acordo com o planejamento local; Coordenar açõescoletivas voltadas para promoção e 
prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar ofornecimento de insumos para as ações 
coletivas; Capacitar as equipes de saúdeda família no que serefere às ações educativas e preventivas em 
saúde bucal;Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo atendente de consultório dentário (ACD) e 
executar outras tarefas afins. Características profissiográficas adicionais: O ocupante do cargo deve 
possuir habilidade para contatos frequentes com o público geral; ser capaz de esforço mental para 
retenção e compreensão de problemas e produções de soluções; uso constante de raciocínio lógico; lidar 
frequentemente com informações confidenciais. 

02-Zona Rural 

R$ 2.500,00 40hs 
Nível superior 
completo 

02-Zona Urbana 

Portadores de 
Deficiência 

01 

ATENDENTE DE 
CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO-(ASB)-
Auxiliar de saúde 

bucal PSF 

Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; Sob supervisão do 
cirúrgico ou do THD, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou 
coletivos, como evidenciação de placa, escovação supervisionada, orientações e escovação, uso de fio 
dental; Preparar e organizar o instrumento e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessário para o 
trabalho; Instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD durante a realização de procedimentos clínicos 
(trabalho a quatro mãos); Agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; 
Acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante à saúde bucal. 

03-Zona Urbana 

R$ 880,00 40hs Nível Médio 
02-Zona Rural 

Técnico de 
Enfermagem p/o 
Centro de Atenção 
Psicosocial 

Realizar o acolhimento como instrumento de intervenção;Auxilia os terapeutas nas atividades conforme 
o necessário na condução de seus grupos;participar no desenvolvimento de relações individuas, é 
responsável pelas atividades de administração de medicamento, assistência aos clientes na realização 
das atividades da vida cotidiana (banhos, asseio das unhas e alimentação) e verificação da pressão 
arterial;trabalhar sob supervisão da enfermeira, 

01 

R$ 880,00 40hs 
Nível Médio 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Arte educador 
p/ o CAPS 

Ministrar cursos, oficinas e outras atividades de formaçao; - Atuar nas atividades garantindo tanto o 
espaço de sociabilidade como o aprendizado e o domínio de técnicas especificas das diferentes areas de 
expressão artístico-culturais; . - Aprimorar o desenvolvimento motor, cognitivo e cultural do 
participante; - Garantir, nas atividades, o espaço de sociabilidade, a ampliaçao do repertorio cultural e a 
promoçao de valores positivos; - Participar efetivamente dos processos internos de formação continuada 
para arte-educadores; . - Atentar-se aos comportamentos e atitudes dos participantes, que possam ser 
indicativos de atendimento e orientaçao especial; - Acompanharsuas turmas nas atividades paralelas ou 
especiais; - Registrar freqüência dos participantes; . - Participar de reunioes solicitadas pela 
Coordenação. 

01 

R$ 880,00 40hs Nível Médio 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Médico com 
especialidade em 

psiquiatria ou 
aperfeiçoamento na 

área 

Realizar atendimento individual, grupal, visitas domiciliares, atividades comunitárias, sessões clínicas, 
implementar ações para promoção da saúde; Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
Elaborardocumentos e difundir conhecimentos da área médica; Desempenhar as atividades de 
assistência, promoção e recuperaçãoda saúde e habilitação social de modo interdisciplinar; 
Desempenharatividades relativasàsupervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução 
especializada; Em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual e 
coletiva; Prestar assistência mental ambulatorial e/ou hospitalar nos diversos níveis primário, secundário 
e terciário; Prestar assessoria e emitir pareceres sobre assuntos, temas e/ou documentos técnico-
científicos relacionados a aspectos médicos; participar do planejamento, execução e avaliação de planos, 
projetos e ações conjuntamente com os demais componentes da Secretaria da Saúde e Ação Social com 
ênfase para o CAPS; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do 

01 

R$ 5.000 20hs 
Nível superior 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 
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cargo/função; Verificar e atestar óbito; Participar de Junta Médica Municipal, para o fim de realizar 
perícias médicas na área correlata, com emissão de laudo específico para fins de inatividade e invalidez. 
Requisitos para provimento: Formação em curso superior de graduação em curso normal superior de 
medicina e registro no Conselho Regional de Medicina, com residência médica na especialidade 
psiquiatria ou curso equivalente reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou pelo Conselho Regional 
de Medicina. 

Psicólogo 

Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso. Readaptação e avaliação das condições pessoais do 
servidor, proceder a análise de funções sob o ponto de vista psicológico; proceder ao estudo e avaliação 
dos mecanismos de comportamento humano para possibilitar a orientação à seleção e ao treinamento 
atitudinal no campo profissional no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos; fazer 
psicoterapia breve, ludo terapia individual e grupal, com acompanhamento clínico, exames de seleção 
em crianças, para fins de ingresso em instituições assistenciais, bem como para contemplação com 
bolsas de estudos; prestar atendimento a pacientes em crises e seus familiares, bem como a alcoolistas e 
toxicômanos; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, ou 
portadoras de desajuste familiares ou escolares, encaminhando-as para escolas ou classes especiais; 
formular hipótese de trabalho, para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; 
realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e psicológico 

01 

R$ 2.000,00 30hs 
Nível Superior 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Médico plantonista 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestar atendimento externos de urgência através de 
ambulâncias: prestar atendimento de urgência em unidade de 24 horas participar ou presidir junta 
medica . Executar outras atividades afins, a critério da chefia imediata. 

07 

R$ 1.500,00 24hs 
Nível Superior 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Enfermeiro plantonista 

Realizar acolhimento dos usuários, planejar, coordenar e supervisionar os serviços de enfermagem 
atuando em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, prevenção, 
proteção, recuperação e reabilitação da saúde, controle de doenças e agravos; promover orientações aos 
indivíduos e/ou familiares, visando à obtenção de condutas relacionadas ao tratamento; solicitar e emitir 
laudos, pareceres, atestados e declarações para outros profissionais e/ou instituições; realizar previsão de 
material (medicamentos e material cirúrgico) nas unidades de saúde; zelar pela higiene nos ambientes de 
atendimento; requisitar material médico-hospitalar quando necessário; realizar cuidados de enfermagem 
especializados junto à pacientes graves e ou que necessitem de procedimentos de maior complexidade; 
controlar o uso e o estado de conservação de materiais sob responsabilidade da enfermagem, avaliando a 
necessidade de manutenção e substituição; supervisionar a esterilização do material cirúrgico; delegar 
atividades ao pessoal de nível técnico e auxiliar, supervisionando e definindo competências e 
responsabilidades; participar da avaliação da qualidade da assistência interdisciplinar prestada ao 
paciente; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade 
Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; 
contribuir nas atividades de educação permanente em saúde da equipe de saúde; supervisionar 
estagiários e residentes; participar de reuniões técnicas; notificar doenças e agravos de notificação 
compulsória; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento. 

06 

R$ 1.000,00 24hs 
Nível superior 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Técnico de 
enfermagem 

Assistir ao enfermeiro: No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem; No prestação de cuidados diretos de enfermagem a usuários do SUS; Na 
prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; 
Na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; Na prevenção e controle sistemáticos de 
danos físicos que possam ser causados a usuários durante assistência de saúde; Na execução dos 
programas e nas atividades de assistência integral a saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários e de alto risco; Na execução dos programas de higiene e segurança 
do trabalho e de prevenção de acidente e doenças profissionais e do trabalho; Integrar a equipe de saúde; 
Cumprir com determinações da Direção Hospitalar e da Secretaria Municipal de Saúde, dentro da sua 
esfera de competência; Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria 
funcional, de acordo com a legislação que regulamenta o exercício da profissão. Requisitos para 
provimento: Formação em curso técnico de enfermagem e registro perante Conselho Regional de 
Enfermagem 

18 

R$ 880,00 40hs 
Nível Médio 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Farmacêutico 

Planejar, organizar e supervisionar as atividades na unidade de Farmácia sob sua responsabilidade; 
Planejar, orientar, acompanhar, avaliar e controlar os programas de organização das atividades técnico-
administrativo do setor; Prestar assistência farmacêutica integral na área de farmácia hospitalar; 
Aquisição, armazenamento, dispensação, controlar e fracionamento de medicamentos; Auxiliar nos 
registros de entrada e saída de medicamentos e produtos correlatos; Prestar atendimento e assistência a 
pacientes ambulatoriais, internados ou semi-internados, quando necessário; Prestar informações ao 
Corpo Clínico; Preparar antineoplásico; Desenvolver as atividades de assistência farmacêutico-
hospitalar inerente ao serviço; Executaroutras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade; 
Obedecer as normas técnicas de biosegurança na execução de duas atribuições. 

01 

R$ 1.500,00 40hs Nível Médio 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Educador físico 

Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da escola; lecionar nos 
anos finais do ensino fundamental, orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as atividades inerentes 
ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para oaprimoramento da qualidade do ensino. Elaborar 
e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica daescola; levantar e interpretar dados 
relativos à realidade de sua classe; zelar pelaaprendizagem do aluno;estabelecer mecanismos de 
avaliação;implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar 
registros de observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com 
o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as 
atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de cursos de formação e 
treinamentos; participar da elaboração e execução do plano político-pedagógico; integrar órgãos 
complementares da escola; executar tarefas afins. 

02 

R$ 1528,50 40hs 
Nível superior 

completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Biomédico 

Efetuar análises clínicas laboratoriais no campo da Hematologia, Bioquímica, Uri análise, Parasitologia, 
Bacteriologia, Microbiologia, Imunologia; examinar os respectivos Laudos e encaminhá-los ao médico 
do paciente; proceder pesquisas; administrar de forma genérica os trabalhos do laboratório; exercer 
outras atividades pertinentes ao cargo. Características profissiográficas adicionais: Ao ocupante do 
cargo é exigido atenção visual concentrada; habilidade para contatos freqüentes com o público; lidar 
freqüentemente com informações confidenciais 

01 

R$ 2.000,00 40hs 
Nível superior 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Técnico de 
enfermagem p/ 

laboratório 

Auxiliar no controle dos exames realizados em laboratório. Executar outras atividades afins, a critério da 
chefia imediata 

01 

R$ 880,00 40hs 
Nível Médio 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Fisioterapeuta 

Efetuar trabalhos de reabilitação motora e funcional dos pacientes, oriundos de clínicas ortopédicas, 
traumatológica, ginecológica, obstetra, neurológica, pneumológica, cardiológica e de Hospitais; 
Eliminar ou atenuar a dor do paciente aplicando métodos terapêuticos; Acompanhar os pacientes através 
de avaliações periódicas conforme Laudo Médico; Trabalhar junto a equipe multidisciplinar no que diz 
respeito a prevenção de doenças; Executar outras atividades relativas ao cargo. Características 
profissiográficas adicionais: Possuir habilidade para contatos com o público em geral; ser capaz de 
esforço mental para retenção e compreensão de problemas e produção de soluções; responsabilidades 
com equipamentos. 

01 

R$ 1.300,00 40hs 
Nível Superior 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Assistente social CAPS 
Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas; 
elaborar projetos e programas na área de assistência social; coordenar programas projetos e serviços na 
área de assistência Social. Executar outras atividades afins, a critério da chefia imediata. 

01 

R$ 1.300,00 30hs 
Nível Superior 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Motorista 

Dirigir veículos de pequeno: automóvel e ambulância; Conduzir os veículos em trajeto determinado, 
para efetuar transporte de passageiros e de cargas, a serviço da Secretaria , em área urbana em viagens 
intermunicipais e interestaduais; Zelar pela manutenção do veículo para perfeitas condições de 
funcionamento; Solicitar a lavagem, o abastecimento de combustível, lubrificantes e água; Comunicar 
aos seus superiores, qualquer ocorrência com o veículo que dirige; Efetuar reparos de emergência, 
lubrificação e troca de pneus nos veículos; Auxiliar na carga e descarga de materiais e equipamentos; 
Providenciar a anotação diária da hora de recolhimento do veículo e da quilometragem percorrida; 
Executar outras tarefas relacionadas com a natureza do cargo. Características profissiográficas 
adicionais: O ocupante do cargo deve tomar decisões simples, baseadas em precedentes bem 
estabelecidos; habilidades para contatos frequentes com o público, por motivo de rotina; capacidade 
para lidar com informações semi confidenciais; ter conhecimentos elementares de mecânica e 
eletricidade de auto. 

06 

R$ 880,00 40hs Nível Médio 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Técnico em radiologia executar trabalhos relacionados com o manejo de aparelhos de raio x e revelação de chapas 02 R$ 1.200,00 40hs Nível Médio 
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radiográficas; realizar exames de tomografia computadorizada; realizar exames radiológicas utilizando 
técnicas e procedimentos necessários para cada área de serviço de saúde; zelar pela proteção radiológica 
dos usuários e acompanhantes; participar de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde individuais e coletivas; participar de reuniões técnicas notificar doenças e agravos de notificação 
compulsória;prestar outros serviços correlatos com a função ou definidos em regulamento. 

Portadores de 
Deficiência 

completo 

01 

  
Grupo II - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

  
Cargos Atribuições Quantidades Vencimento Carga horaria  Nível 

Professor Educação 
infantil 

Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos nas Escolas Municipais de Educação Infantil, proceder, orientar e 
auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; promover 
horário para repouso; garantir a segurança das crianças na instituição; observar a saúde e o bem-estar 
das crianças, prestando os primeiros socorros; comunicar aos pais os acontecimentos relevantes do 
dia;levar aoconhecimento da Direção qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; manter a disciplina 
das crianças sob sua responsabilidade; apurar a freqüência diária das crianças; respeitar as épocas do 
desenvolvimento infantil; planejar e executar o trabalho docente; realizar atividades lúdicas e 
pedagógicas que favoreçam as aprendizagens infantis; organizar registros de observações das crianças; 
acompanhar e avaliar sistematicamente o processo educacional; participar de atividades extra-classe; 
participar de reuniões pedagógicas e administrativas; contribuir para o aprimoramento da qualidade do 
ensino. 
Lei municipal acessada através seguinte endereço: 

06-Zona Urbana 

R$ 880,00 150h/mês 
Nível Médio 
com-pleto 

04-Zona Rural 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Professor 1º ao 5º ano 

Planejar e ministrar aulas, coordenando o processo de ensino e aprendizagem; Elaborar e executar 
programas educacionais; Selecionar e elaborar o material didático utilizado no processo ensino-
aprendizagem; Organizar a sua prática pedagógica dentro do contexto interdisciplinar, observando as 
demandas e características sociais da comunidade em que está inserida a unidade de ensino; Elaborar, 
vivenciar e avaliar projetos pedagógicos e propostas curriculares; Participar do processo de 
planejamento, implementação e avaliação da prática pedagógica e de capacitação; Organizar e divulgar 
produções científicas resultantes de pesquisas relacionadas à prática pedagógica, socializando 
conhecimentos, saberes e tecnologia; Contribuir para interação e articulação entre escola e comunidade; 
Acompanhar e apoiar a prática pedagógica desenvolvida na escola; Incentivar a prática de atividades 
artísticas, culturais e esportivas na escola; Programar e executar capacitação em serviço de formação 
continuada, a partir da localização das demandas; Participar da formulação e aplicação dos processos de 
avaliação escolar; Supervisionar a vida escolar do aluno; Promover a divulgação, monitorar e avaliar a 
implantação das políticas educacionais; Realizar avaliação psicopedagógico e prestar atendimento aos 
alunos portadores de deficiências, sistematizar os estudos de recuperação de alunos em conjunto com a 
direção, professores e coordenador pedagógico; 

37-Zona Urbana 

R$ 880,00 150h/mês Nível Superior 

63-Zona Rural 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Professor 6º ao 9º ano 

a) participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; 
06-Zona Rural 

R$ 880,00 200h/mês Nível superior 

17-Zona Urbana 

b) elaborar e cumprir Plano de Trabalho segundo a Proposta Pedagógica da Escola; 
Portadores de 
Deficiência 

c) zelar e orientar a aprendizagem dos alunos; 

01 

d) estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

e) ministrar horas-aula e os dias letivos estabelecidos; 

f) participar integralmente dos períodosdedicados ao planejamento, à avaliação e das atividades 
deformação continuada; 

g) colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

h) levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe com vistas ao planejamento e execução 
do trabalho docente; 

i) estabelecer mecanismos de avaliação de acordo com a Proposta Pedagógica; 

j) organizar e manter atualizados os registros de avaliação do aluno e diário de classe. 

k) participar de reuniões e do processo de tomada de decisões administrativas e pedagógicas, conforme a 
Proposta Pedagógica da Escola; 

l) desempenhar integradamente as funções de educar e cuidar; 

m) desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis aos fins educacionais e ao processo de ensino e de 
aprendizagem. 

Auxiliar de professores 

Participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; 

02-Zona Rural 

R$ 440,00 20h 
Nível Médio 
completo 

11-Zona Urbana 

Portadores de 
Deficiência 

2- Manter-se integrado (a) com o ( a) professora e as crianças; 

01 

3- Participar das reuniões pedagógicas e de grupos de estudos, na Unidade Educativa; 

4- Seguir a orientação da supervisão da Unidade Educativa; 

5- Orientar para que a criança adquira hábitos de higiene; 

6- Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata, e outros); 

7- Promover ambiente e de respeito mútuo e cooperação, entre as crianças e demais profissionais da 
Unidade Educativa, proporcionando o cuidado e educação; 

11- Atender as solicitações das crianças; 

12- Auxiliar na adaptação das novas crianças; 

- Comunicar ao professor e ao supervisor, anormalidades no processo de trabalho; 

14- Zelar pela guarda de materiais e equipamentos detrabalho; 

15- Participar ativamente, no processo de adaptação das crianças e atendendo as suas necessidades; 

Merendeiras 

I. Preparar a alimentação escolar sólida e líquida, observando os princípios de higiene, valorizando a 
cultura alimentar local, programando e diversificando a merenda escolar; 

08-Zona Rural 

R$ 880,00 40h 
Nível 
fundamental I 

07-Zona Urbana 

Portadores de 
Deficiência 

II. responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação dos insumos recebidos para a preparação da 
alimentação escolar; 

01 

III. verificar a data de validade dos alimentos estocados, utilizando os em data própria, a fim de evitar o 
desperdício e a inutilização dos mesmos; 

IV. organizar espaços para distribuição da alimentação escolar e fazer a distribuição da mesma, 
incentivando os alunos a evitar o desperdício; comunicar ao (à) diretor(a), com antecedência, a falta de 
algum componente necessário à preparação da alimentação escolar, para que o mesmo seja adquirido; 

V. realizar chamamento de emergência de médicos, bombeiros, policiais, quando necessário, 
comunicando o procedimento à chefia imediata; 

VI. preencher relatórios relativos a sua rotina de trabalho; participar de cursos, capacitações, reuniões, 
seminários ou outros encontros correlatos às funções exercidas ou sempre que convocado e efetuar 
outras tarefas correlatas às ora descritas; 

VII. executar outras atribuições afins 

Zeladoras 
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; Realizar os serviços de conservação e limpeza de 
todas as dependências, móveis, utensílios e equipamentos. 

08-Zona Urbana 

R$ 880,00 40h 
Nível 
fundamental I 

04-Zona Rural 

Portadores de 
Deficiência 

01 
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Grupo III - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
  

Cargos Atribuições Quantidades Vencimento 
Carga horária 

semanal Nível 

Assistente social 

Realização de estudos e pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das situações de 
vida dos usuários e seus familiares que subsidiem a garantia de diretos socioassistenciais; Contribuir 
para viabilizar a participação dos (as) usuários (as) no processo de elaboração e avaliação do plano de 
intervenção; Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, 

01 

R$ 1.300,00 30hs   
Portadores de 
Deficiência 

01 

Cadastrador 
Preencher os formulários com letra de fôrma e legível; Bom atendimento do entrevistador com o 
beneficiário; obter formalmente todas as informações necessárias para uma boa qualidade do cadastro 

03 

R$ 880,00 40hs 

Segundo grau 
completo e 
experiência no 
mínimo de um 
ano. 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Digitador 
Atender e entrevistar pessoas, consultar sistemas informatizados, preencher e digitar o formulário 
específico para inclusão, alteração, atualização e revalidação das informações das famílias no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal . 

02 

R$ 880,00 40hs 

Segundo grau 
completo e 
experiência no 
mínimo de um 
ano. 

Portadores de 
Deficiência 

01 

CREAS - - - - - 

Assistente social 

Realização de estudos e pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das situações de 
vida dos usuários e seus familiares que subsidiem a garantia de diretos socioassistenciais; Contribuir 
para viabilizar a participação dos (as) usuários (as) no processo de elaboração e avaliação do plano de 
intervenção; Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres em conformidade com 
os casos em análise na perspectiva de fornecer elementos necessários para garantia de direitos; Realizar 
estudos sócio-econômicos para identificação das demandas e necessidades sociais dos usuários e seus 
familiares; Realizar o trabalho com a rede socioassistencial; Realização de palestras; Organizar os 
procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou coletivos de acordo com as necessidades da 
intervenção; Realizar estudo e estabelecer cadastro atualizado de entidades da rede; Organizar e 
coordenar seminários, campanhas educativas e eventos para debater e formular estratégias coletivas de 
combate a violação de direitos; Elaborar projetos coletivos e individuais de fortalecimento do 
protagonismo dos (as) usuários (as); Acionar os sistemas de garantia de direitos, com vistas a mediar 
seu acesso pelos (as) usuários (as); Assegurar os direitos socioassistenciais dos usuários dentro do 
CREAS. 

01 

R$ 1.300,00 30hs 

Superior com 
experiência 
mínima de um 
ano. 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Psicólogo 

Proporcionar atendimento ao demandante e suas famílias que apresentam sofrimento emocional e 
psíquico decorrente da violência sofrida. Propiciar uma escuta atenta, qualificada, favorecendo a 
empatia e oportunizando a emergência de significados ocultos ou inconscientes. Criar um ambiente 
favorável ao resgate da autoestima e à reconstrução dos laços afetivos, à reconstrução de significados 
acerca da violência, da compreensão, da vivência familiar.Contribuir para viabilizar a participação dos 
(as) usuários (as) no processo de elaboração e avaliação do plano de intervenção; Realizar visitas, 
perícias técnicas, laudos, encaminhamentos, informações e pareceres em conformidade comos casos em 
análise; Palestras; Objetiva-se o atendimento psicossocial trabalha em grupo, proporcionar o espaço de 
convivência e o compartilhamento de experiências com vistas a ampliar as possibilidades do sujeito no 
mundo. 

01 

R$ 1.300,00 30hs 

Superior com 
experiência 
mínima de um 
ano. 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Recepcionista 
Realizar funções de recepção, bem como serviços administrativos no âmbito do programa. Atender bem 
os usuários, manter o sigilo profissional 

02 

R$ 880,00 20h 
Nível médio 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Arte recreador 

Realizar planejamento das oficinas e desenvolver integralmente os conteúdos e atividades registradas no 
planejamento; registrar a frequência diária dos aprendizes; acompanhar desenvolvimento das atividades 
ministradas, fomentar a participação democrática dos aprendizes avaliando seu desempenho teórico e 
pratico; fiscalizar o manuseio do material utilizado para os trabalhos, introduzindo novas abordagens do 
fazer, em consonância com a demanda atual da área. 

01 

R$ 880,00 40h 
Nível médio 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Assistente social 

Realização de diagnóstico e mapeamento do território e reconhecimento das situações de vida dos 
usuários e seus familiares que subsidiem a garantia de diretos socioassistenciais; Requere o BPC para 
pessoas com deficiências e idosos, realizar encaminhamentos para o INSS, realizar visitas, entrevistas e 
encaminhamentos de acordo com a necessidade, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres em 
conformidade com os casos em análise na perspectiva de fornecer elementos necessários para garantia 
de direitos; Realizar estudos sócio-econômicos para identificação das demandas e necessidades sociais 
dos usuários e seus familiares; socioassistencial; ministrar palestras em seminários, conferências ou 
sempre que necessário. Organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou coletivos 
de acordo com as necessidades da intervenção; Realizar estudo e estabelecer cadastro atualizado de 
entidades da rede; Organizar e coordenar seminários, campanhas educativas e eventos para debater e 
formular estratégias coletivas de Proteção Social Básica; Elaborar projetos coletivos e individuais de 
fortalecimento do protagonismo dos (as) usuários (as); Acionar os sistemas de garantia de direitos, com 
vistas a mediar seu acesso pelos os usuários. 

01 

R$ 1.300,00 30h 

Superior 
completocom 
experiência 
mínima de um 
ano no 
programa. 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Psicólogo 

Proporcionar atendimento ao demandante e suas famílias que apresentam sofrimento emocional e 
psíquico decorrente da violência sofrida. Propiciar uma escuta atenta, qualificada, favorecendo a 
empatia e oportunizando a emergência de significados ocultos ou inconscientes. Criar um ambiente 
favorável ao resgate da autoestima e à reconstrução dos laços afetivos, à reconstrução de significados 
acerca da violência, da compreensão, da vivência familiar.Contribuir para viabilizar a participação dos 
(as) usuários (as) no processo de elaboração e avaliação do plano de intervenção; Realizar visitas, 
perícias técnicas, laudos, encaminhamentos, informações e pareceres em conformidade comos casos em 
análise; Palestras; Objetiva-se o atendimento psicossocial trabalha em grupo, proporcionar o espaço de 
convivência e o compartilhamento de experiências com vistas a ampliar as possibilidades do sujeito no 
mundo. 

01 

R$ 1.300,00 30h 

Superior com 
experiência 
mínima de um 
ano. 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Auxiliar administrativo 
Apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência do CRAS; participação de 
reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência 
do CRAS. 

02 

R$ 880,00 40h 
Nível médio 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Monitores Organizar e dirigir grupos de adultos direcionando atividades lúcidas, recreativas, culturais e artísticas. 

05-Zona Urbana 

R$ 880,00 20h 

Nível médio 
completo e 
experiência 
mínima de um 
ano. 

07-Zona Rural 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Oficineiro 

Realizar planejamento das oficinas Lazer/Cultura e Esporte, e Lazer e desenvolver integralmente os 
conteúdos e atividades registrados no planejamento; registrar a frequência diária dos aprendizes; 
acompanhar o desenvolvimento das atividades ministradas; participar das reuniões pedagógicas; 
fomentar a participação democrática dos aprendizes; avaliar o desempenho dos aprendizes; desenvolver 
oficinas com o conteúdo teórico e prático; participar das atividades de capacitação, quando solicitado; 
interagir permanentemente com os demais cursos e oficinas oferecidas, de forma a garantir a integração 
dos objetos propostos pelo SCFV; fiscalizar o manuseio do material utilizado para os trabalhos; 
introduzir novas abordagens do fazer, em consonância com a demanda atual da área; atuar ética e 
profissionalmente; participar dos eventos. 

02 

R$ 880,00 20h 

Nível médio 
completo e 
experiência 
mínima de um 
ano. 

Portadores de 
Deficiência 

01 

  
Grupo IV - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  

  

Cargos Atribuições Quantidades Vencimento 
Carga horaria 

semanal 
Nível 

Auxiliar de serviços 
gerais 

Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das 
estradas, ruas e outros logradouros públicos; Fazer coleta e transporte de lixo para caminhões; 
Descarregar o lixo em local pré-determinado;Cavar e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos, fossas e 
outros; Executar serviços de abertura e fechamento da valas e cavas; Executar serviços de arrumação de 
materiais nas diversas fases das obras públicas; Executar outras tarefas que, por suas características, se 

20 

R$ 880,00 40h 
Nível 
Fundamental 

Portadores de 
Deficiência 

01 
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incluam naesfera de competência. 

Motorista 
Conduzir veículo automotor em geral, no trajeto ou itinerário previsto para o transporte de coleta de 
lixo; Controlar a carga e descarga do material transportado, orientando a sua arrumação no veículo para 
evitar acidentes; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato 

01 

R$ 880,00 40h 
Nível 
Fundamental 
completo 

Portadores de 
Deficiência 

01 

Auxiliar administrativo 

, Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, classificar e registrar materiais, anotando em 
fichas ou livros próprios; Operar máquinas de transmissão de dados digitando e conferindo dados; 
Receber, estocar, distribuir e inventariar materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; Consultar arquivos e documentos de: 
pagamento, tributação e cadastro. 

02 

R$ 880,00 40h Nível Médio 
Portadores de 
Deficiência 

01 

  
Grupo V - SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

  

Cargos Atribuições Quantidades Vencimento 
Carga horaria 

semanal 
Nível 

Auxiliar de serviços 
gerais 

Atribuições: Executar serviços gerais; Atuar nos serviços de conservação e manutenção da rede de água 
e esgoto; Auxiliar na montagem de equipamentos de trabalho; Executar outras atribuições afins. 

09 

R$ 880,00 40h 
Nível 
Fundamental 

Portadores de 
Deficiência 

01 

  
3.1. As vagas serão preenchidas de acordo com o limite estabelecido neste edital. 
3.2. Das vagas, existentes, 1% (um por cento), por cargo, serão reservadas às pessoas portadoras de deficiência, nos termos da Lei nº 
5.484/92, bem como em atendimento à Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto nº 3.298/99. 
  
4. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCI A 
4.1. Das vagas criadas, 1% (um por cento) serão reservadas aos portadores de deficiência, nos termos da Lei Federal nº. 7.853/89, regulamentada 
pelo Decreto nº 3.298/99. 
4.1.1. Às pessoas portadoras de deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do art. 37 da 
Constituição Federal, na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e ao disposto na Lei 
5.484/92, é assegurado o direito de concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência no presente Processo de Seleção, desde que a 
deficiência de que são portadores sejam compatíveis com as atribuições do objeto do cargo pretendido. 
4.1.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298/99. 
4.2. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência deverá, no ato de inscrição, declarar essa condição e 
especificar a sua deficiência e, no ato da posse, apresentar laudo médico, com prazo de validade de 12 (doze) meses, atestando tipo, o grau ou o nível 
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID. 
4.3. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, de que trata o subitem anterior, participarão do certame em igualdade de condições 
com os demais candidatos, quanto ao conteúdo, local e horário das provas, avaliação e critérios de aprovação e à nota mínima exigida para todos os 
demais candidatos. 
4.4. Aos candidatos que optarem por concorrer a vagas para portador de deficiência, sendo essas rejeitadas, passarão a concorrer em processo normal 
com os demais candidatos. 
4.5. Se não houver número suficiente de candidatos classificados para as vagas reservadas para portadores de deficiência, as mesmas serão 
preenchidas pelos demais candidatos. 
4.6. Os candidatos portadores de deficiência selecionados serão submetidos à Junta Médica Municipal, para se submeter à perícia médica, a qual terá 
também decisão terminativa sobre a sua qualificação como portador de deficiência bem como sobre a compatibilidade da deficiência com o exercício 
do cargo pretendido. 
4.7. Os portadores de deficiência que não realizarem a inscrição conforme instruções constantes neste capítulo, não poderão impetrar recurso em 
favor de sua situação. 
  
5. HABILITAÇÃO PARA INSCRIÇÃO  
5.1. O candidato só poderá se inscrever em uma única função, desde que atenda a formação exigida; 
5.2. Toda documentação deverá ser entregue em Envelope Lacrado com a Etiqueta de Entrega de Documentação, ANEXO I, deste Edital; 
5.2.1. Os candidatos que não entregarem a documentação completa serão desclassificados automaticamente do processo seletivo. 
  
6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO  
  
1. Ficha de Inscrição com todos os campos preenchidos, conforme formulário disponível no site www.inajape.transparencia1.com.br, o qual o 
candidato deverá imprimi-la, preenchê-la e assiná-la. 
2. Cópia do documento oficial de identificação com foto do candidato (RG ou CNH ou Passaporte); 
3. Cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física); 
4. Cópia do Título de Eleitor; 
5.Comprovante de quitação eleitoral da última votação; 
6. Cópia de Certificado de Reservista; 
7. Cópia de Comprovante de Residência atual (até três meses) 
8. Currículo no formato indicado, ANEXO III, deste edital, devendo estar com informações atualizadas, contendo os itens: Dados Pessoais, 
Formação Acadêmica/Titulação, Formação Complementar e Atuação profissional, anexando todas as comprovações exigidas, em conformidade com 
este Edital. 
  
Observações: 
(a) Todas as fotocópias devem estar legíveis e não precisam ser autenticadas; 
(b) Os candidatos que não entregarem a documentação completa serão desclassificados automaticamente do processo seletivo; 
(c) O comprovante de residência poderá ser em nome do candidato, cônjuge ou filiação e em caso de imóvel alugado o endereço do mesmo deverá 
constar no currículo. 
  
7. DAS INSCRIÇÕES, DA ENTREGA DOS CURRÍCULOS E DO PROCEDIMENTO 
7.1. A Inscrição para o processo seletivo simplificado será realizada no período de 19 a 25 de maio de 2016, conforme formulário disponível no site: 
www.inajape.transparencia1.com.br. 
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7.2. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a equipe executora do direito de excluir 
da seleção o candidato que não preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos, sem prejuízo 
das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
7.3. A inscrição será aceita via presencial, com formulário devidamente preenchido e entrega dos documentos comprobatórios,ou através de e-mail 
(prefeiturainaja@gmail.com), com envio da documentação via correio no prazo indicado para inscrição. 
7.4. A comprovação da inscrição dar-se-á após a entrega do formulário de inscrição e entrega dos documentos comprobatórios, além do currículo 
contendo as informações indicadas no ANEXO III deste Edital, que acontecerá nos dias citados no item 7.1, no horário de 08h às 13h no prédio da 
Assistência Social, situado na Rua Vicente Silvério,nº80 – Centro – Inajá – PE, rubricado e/ou assinado, constando cópias dos seguintes 
documentos: 
a) Documento oficial de identidade com foto; 
b) CPF; 
c) Documentação comprobatória da experiência profissional, conforme Item 6; 
d) Documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área a qual concorre; 
e) A recepção dos documentos, apenas se dará se todos os documentos estiverem em envelope, devidamente lacrado e etiquetado, conforme etiqueta 
do ANEXO I deste edital, nos dias e horário, descritos no cronograma, ANEXO IV, deste edital. 
f) Os documentos de identificação deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a identificação do candidato e deverão 
conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data de nascimento e órgão expedidor. 
7.5. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação e pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos, etc.), passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas 
por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). 
Para validação, o documento deve se encontrar dentro do prazo de validade. 
7.6. Os profissionais que pretendem trabalhar na atuação dos cargos citados também devem possuir: 
a) Competência na sua área específica de atuação; 
b) Disponibilidade de tempo conforme especificado para cada cargo, conforme Item 3, deste edital; 
c) Adaptação ao público-alvo do referido programa, reconhecendo as suas especificidades. 
7.7. Após o preenchimento do formulário de Inscrição, o candidato deverá preparar a documentação indicada neste edital e colocá-la, EM 
ENVELOPE LACRADO. A ficha impressa de Inscrição deverá ser entregue fora do Envelope Lacrado; 
7.8. Em uma das faces do envelope deverá ser colada a “ETIQUETA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO”, que se encontra no ANEXO I deste 
Edital; 
7.9. Serão admitidos o envio de documentos via postal, após inscrição por correio eletrônico, não sendo permitido qualquer outra forma de inscrição. 
Observações: 
(a) Não serão aceitos envelopes que não estejam lacrados e com etiqueta colada; 
(b) O responsável pela recepção dos documentos conferirá a documentação dos candidatos e, formulário próprio, onde constará a assinatura do 
candidato, ficando o candidato responsável pela entrega da documentação correta, conforme exigências contidas no corpo deste Edital; 
(c) O candidato só poderá se inscrever em uma função; 
(d) A inscrição é gratuita. 
7.10. Após efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo. 
7.11. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição do candidato, desde que verificadas falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou 
documentos. 
7.12. O candidato que deixar de apresentar quaisquer dos documentos, obrigatórios, terá automaticamente sua inscrição invalidada e, 
consequentemente, não participará do processo de seleção. 
7.13. Será excluído do processo seletivo o candidato que apresentar documentação incompleta ou rasurada. 
7.14. A inscrição e entrega da documentação deverá ser feita pelo próprio candidato ou procurador. 
7.15. Será permitida a inscrição por procuração pública específica para esse fim, acompanhado de cópias dos documentos de identidade do candidato 
e do procurador, com firma devidamente reconhecida. 
7.16. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as regras que disciplinam a presente seleção. 
7.17. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital de PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
7.18. Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao estabelecido neste Edital. 
  
8. DA SELEÇÃO 
8.1. A presente seleção será realizada em uma etapa, assim denominada: Análise Curricular e dos Documentos Comprobatórios. 
  
9. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR e ENTREVISTA  
9.1. Participarão da Avaliação Curricular todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, que serão avaliados através das informações 
prestadas na Ficha de Inscrição, desde que corretamente comprovadas com a documentação de que trata o Item 6, deste edital. 
9.2 A entrega dos currículos será feita no mesmo local e no mesmo prazo da inscrição, podendo ser feita simultaneamente. Fica resguardado ao 
candidato entregar seu currículo em momento posterior ao da inscrição, desde que dentro do mesmo prazo. 
9.3. A análise dos currículos profissionais levará em consideração, prioritariamente, os requisitos necessários a cada função (formação acadêmica 
e/ou profissional), tempo de serviço na área, experiência e atuação no Programa a que se destina e idade. 
9.4. A análise curricular compreende: 
a) Investigação da veracidade das informações contidas no currículo e na documentação apresentada; 
b) A atribuição de pontuação pelos títulos e comprovação de experiência apresentados, que será realizada com base nos critérios definidos no Item 
11, deste edital, devidamente comprovados pelo candidato; 
9.5. A Avaliação Curricular valerá, no máximo, 100 (cem) pontos, observada a descrição do Item 11, deste edital. 
  
10. OS CRITÉRIOS DO PROCESSO SELETIVO 
10.1. A Análise Documental e Curricular terá caráter eliminatório, sendo preliminarmente eliminados os candidatos que não atenderem aos 
requisitos exigidos nos Itens 2 e 3, observando-se a sua formação acadêmica/titulação e experiência profissional. 
10.1.1. Será eliminado na Análise Documental e Curricular o candidato que não informar a escolaridade mínima exigida para a função à qual 
concorre. 
10.2. Na análise documental e curricular, o candidato será avaliado observando-se a sua formação acadêmica/titulação e experiência profissional, 
atendendo aos requisitos do Item 3, sendo conferidos valores de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, estabelecidas nos subitens abaixo, assim distribuídos: 
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Análise Curricular (pontuação máxima de até 100 pontos), para funções de Nível Fundamental, Médio e Superior:  
  

I  II  Descrição Pontos Máximo 

Cursos Extra Curriculares, ou 
monitorias 

Cursos para área a qual o candidato se inscreveu e áreas afins 
ao processo seletivo. 

20 a 60 horas 10 

40 61 a 80 horas 20 

81 a 160 horas 40 

Experiência Profissional 
(Não Cumulativa) 

Experiência profissional comprovada para área a qual o 
candidato se inscreveu ou áreas afins. 

06 meses a 11 meses e 29 dias 10 

60 
01 ano a 02 anos e 11 meses e 29 dias 20 

03 anos a 05 anos e 11 meses e 29 dias 40 

Acima de 06 anos 60 

  
10.3. Os candidatos CLASSIFICADOS serão convocados conforme necessidade dos órgãos da administração pública envolvidos, e se a comissão 
julgar necessário manterá contato através de telefone / e-mail e em último recurso, comunicação via Correio. 
10.4. O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado em uma das seguintes formas: 
a) mediante apresentação de cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 
b) em caso de experiência no serviço público, deverá ser apresentada declaração/certidão oficial de tempo de serviço público emitida por setor de 
pessoal, especificando mês e ano de início e término do contrato de trabalho. Não havendo setor de pessoal, deverá ser especificado na 
declaração/certidão o órgão e/ou o setor competente. Poderão ser acatadas cópias dos contracheques, desde que apresente o cargo compatível com a 
graduação para a qual se candidata. 
c) em caso de experiência profissional como autônomo, a comprovação deverá ser feita mediante apresentação de contratos e/ou de recibos de 
pagamento de autônomo (RPA) comprobatórios de prestação de serviço no exercício da profissão requerida ou declaração de imposto de renda, 
devendo constar expressamente o cargo/função desempenhados e/ou as atividades desenvolvidas; 
d) em caso de experiência profissional no exterior, a comprovação deverá ser feita mediante apresentação de cópia de declaração do órgão ou 
empresa ou, no caso de servidor público, de certidão de tempo de serviço. Esses documentos somente serão considerados quando traduzidos para a 
Língua Portuguesa por tradutor juramentado; 
10.5. Não havendo a unidade de Recursos Humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento que comprova a experiência profissional 
deverá declarar/certificar essa inexistência. 
10.6. O candidato que não se apresentar no dia, horário e local determinados para a comprovação das informações contidas na Ficha de Inscrição 
será desclassificado e afastado do processo. 
10.7. Das vagas criadas, 1% (um por cento) será reservada aos portadores de deficiência, nos termos da Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada pelo 
Decreto nº 3.298/99; 
10.8. Os candidatos que optarem por concorrer a vagas para portador de deficiência, deverá apresentar Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa 
da deficiência; 
10.9. Os candidatos portadores de deficiência selecionados serão submetidos à Junta Médica Municipal; 
10.10. Se não houver número suficiente de candidatos classificados para vagas reservadas para portadores de deficiência, as mesmas serão 
preenchidas pelos demais candidatos; 
10.11. A listagem final dos aprovados será emitida em ordem decrescente de classificação e será considerada até duas casas decimais; 
10.12. O resultado final da seleção será publicado no site da Prefeitura Municipal do Inajá-PE,www.inajape.transparencia1.com.br, no Quadro de 
Publicações da Prefeitura Municipal,conforme previsto no calendário, ANEXO IV, deste Edital. 
  
11. DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO  
11.1. As etapas serão pontuadas, até o limite, 100 (cem) pontos da análise curricular. 
11.2 Serão eliminados do processo seletivo simplificado, os candidatos que não alcançarem à pontuação mínima. 
11.2.1 A pontuação mínima para os candidatos que concorrem a vagas de nível médio, fundamental e superior será de 40 (quarenta) pontos. 
11.3. A listagem final dos aprovados será emitida em ordem decrescente de classificação e será considerada até duas casas decimais. 
11.4. O resultado final da seleção será publicado no site da Prefeitura e no quadro de publicações da Prefeitura, conforme previsto no ANEXO IV 
deste Edital. 
  
12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
12.1. O desempate na classificação dos candidatos se dará mediante, aplicação sucessiva dos seguintes critérios, em favor do candidato que: 
a) O candidato que tiver mais idade; 
b) O candidato com maior tempo de experiência na área a qual concorre. 
  
13. DOS RECURSOS 
13.1. Poderá ser interposto contestação ao edital pelos interessados, no prazo de até 05 (cinco) dias, após sua publicação no Diário Oficial dos 
Municípios. 
13.2. A partir da publicação oficial do resultado parcial da seleção, os candidatos poderão interpor recurso no prazo de 01 (um) dia útil, contando-se 
a partir do primeiro dia útil subsequente à divulgação do resultado final, conforme cronograma, ANEXO IV, deste edital. 
13.3. O recurso e/ou contestação será dirigido a Comissão nomeada pelo Edital, sendo protocolado no horário e no local definidos no item 7.4 deste 
Edital; 
13.3. Os recursos e/ou contestação, porventura interpostos, serão julgados e deliberados pelas Secretarias Municipais envolvidas, em conjunto com a 
comissão nomeada pela Portaria Conjunta. 
13.4. Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio, conforme modelo constante no ANEXO V. 
  
14. DA CONTRATAÇÃO  
14.1. O resultado final da seleção será publicado no site da Prefeitura Municipal do Inajá-PE, www.inajape.transparencia1.com.bre no Quadro de 
Publicações da Prefeitura Municipal, conforme previsto no calendário, ANEXO IV, deste Edital, com a divulgação dos nomes e a ordem de 
classificação dos candidatos. 
14.2. A contratação se dará nos quantitativos especificados no Item 3, deste edital, obedecendo à ordemde classificação, conforme resultado final. 
14.3. A contratação de pessoal será feita pela Contratação por Excepcional Interesse Público, por prazo determinado de inicialmente 12 (doze) 
meses, podendo ser renovado por igual período. 
14.4. O contratado a qualquer momento poderá ser substituído por falta de desempenho adequado, falta de adaptação ou qualquer outro motivo que 
prejudique o bom desempenho da função. 
14.5. A renovação do contrato estará submetida às seguintes condições: 
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a) Adaptação do candidato classificado e convocado. 
b) Avaliação periódica da coordenação. 
c) Desempenho na função. 
d) Ética profissional e respeito aos colegas e a comunidade; 
e) Frequência de 90% das atividades programas; 
14.6. Os casos de demissão serão feitos de acordo com a legislação municipal em vigor. 
  
15. DA CONTRATAÇÃO E EXERCÍCIO  
15.1. Os candidatos aprovados serão contratados pela Prefeitura Municipal do Inajá-PE, mediante as Secretarias Municipais envolvidas, através do 
Contrato Administrativo por Excepcional Interesse Público, por prazo determinado, tendo vigência por até 12 (doze) meses prorrogáveis por igual 
período. 
15.2. São requisitos para a contratação, a apresentação de: 
a) quitação com as obrigações eleitorais e, no caso de candidato do sexo masculino, militares; 
b) documento comprobatório de conclusão da formação exigida, conforme descrito no Item 3 e especificado abaixo: 
I. Os candidatos de nível fundamental, médio e superior deverão apresentar certificado ou diploma de conclusão ou ainda, documento oficial da 
instituição de ensino que ateste a colação do grau pelo candidato, acompanhado de protocolo de requerimento de expedição da ficha, de acordo com 
requisitos exigidos para a função; 
c) Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual 
e/ou municipal. 
d) Não exercer outra atividade profissional, inclusive gestão operacional de empresa, ou direção político-partidária, excetuados os casos admitidos 
em Lei. 
e) Declaração de bens; 
f) Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF); 
g) Documento de identidade expedido por órgão oficial; 
h) 1 Foto 3x4; 
i) Comprovante de residência, atualizado; 
j) Certidão de nascimento / casamento; 
l) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
m) Preenchimento da Ficha de Cadastro Funcional dos candidatos aprovados; 
n) Carteira Profissional (CTPS); 
o) Cópia da Carteira de Identidade; 
p) Cópia do Cartão de PIS/PASEP; 
q) Cópia da Carteira de Reservista (Para Homens apenas); 
r) Cópia do Comprovante de Residência em Nome do Empregado; 
s) Se Solteiro(a) Cópia da Certidão de Nascimento; 
t) Se Casado(a) Cópia da Certidão de Casamento; 
u) Cópia da Certidão de Nascimento de Filhos; 
v) Cópia do Cartão de Vacina para Filho menor de 05 Anos; 
x) Comprovante de Frequência Escolar para Filhos entre 07 e 14 Anos; 
z) Declaração que não acumula indevidamente cargos públicos, conforme art. 37, da CF/88. 
  
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. O ato de inscrição do candidato presume o inteiro conhecimento das regras contidas neste Processo Seletivo, importando na expressa aceitação 
das regras e condições do mesmo. 
16.2. Verificada, a qualquer tempo, inexatidão de informações, irregularidade, inidoneidade ou falta de documentos exigíveis, o candidato será 
eliminado do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
16.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no processo seletivo, valendo para esse fim as listagens 
divulgadas através da internet. 
16.4. Cabe as Secretarias envolvidos neste processo seletivo o direito de aproveitar os candidatos classificados em número estritamente necessário 
para provimento dos cargos vagos existentes que vierem a existir, não havendo, portanto, obrigatoriedade de contratação total dos classificados e dos 
aprovados. 
16.5. O candidato selecionado deverá fazer o exame admissional em local a ser indicado pelas Secretarias envolvidas. 
16.6. Toda a documentação entregue pelo candidato em hipótese alguma lhe será devolvida. 
16.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato, acompanhar a divulgação de resultados, comunicados e convocações referentes ao processo. 
16.8. O candidato será responsável pelas informações e declarações prestadas no ato inscrição. 
16.9. Só serão pontuados os cursos e experiência profissional que tiverem correlação com a formação, área e atividade para a qual o candidato 
concorre. 
16.10. O candidato aprovado será convocado para a assinatura do Contrato através de Telefone, E-mail em último recurso telegrama expedido pelas 
Secretarias Municipais do Inajá-PE; 
16.11. O candidato que não comparecer na data estabelecida será excluído/desclassificado e convocado outro imediatamente, obedecida à ordem de 
classificação. 
16.12. Se a qualquer tempo for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nos documentos do 
candidato, sua inscrição será anulada. 
16.13. Os documentos apresentados em outras línguas devem ser entregues acompanhados de tradução feita por tradutor juramentado. 
16.14. As Inscrições, Avaliação Curricular e a emissão da listagem com os candidatos aprovados por ordem de classificação são de responsabilidade 
das Secretarias envolvidas no presente processo seletivo. 
16.15. A contratação dos candidatos classificados e convocados ficará sob a responsabilidade das respectivas Secretarias. 
16.16. Só será acatada a comprovação de escolaridade de instituição oficial ou reconhecida por órgão oficial. 
16.17. O presente processo seletivo terá validade de 01(um) ano, prorrogável por mais 01(um) ano. 
16.18. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do presente Processo de Seleção Simplificada, contida neste edital, e em outros 
instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir. 
16.19. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente edital ou de qualquer outra norma e comunicado posterior e regulamente 
divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado. 
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16.20. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação, reservando-se as Secretarias o 
direito de proceder às contratações em número que atenda aos interesses e às necessidades do serviço até o número de vagas autorizadas. 
16.21. O candidato que não atender à convocação para a sua contratação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, juntamente com a 
apresentação dos documentos para a comprovação dos requisitos para a contratação, citados neste edital, será considerado desistente, sendo 
automaticamente excluído do processo seletivo simplificado. 
16.22. Quando da convocação para assinatura do contrato, o candidato deverá trazer os documentos originais. Havendo divergência dos documentos 
e sendo comprovada falsidade de documentos, o candidato será automaticamente excluído do Processo Seletivo. 
16.23. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprovação no presente processo seletivo simplificado, 
valendo, para esse fim, a publicação no Site da Prefeitura Municipal do Inajá-PE. 
16.24. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, se classificado, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não 
atualização deste. 
16.25. O candidato será responsável por todas as informações e declarações prestadas. 
16.26. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nos documentos, o 
candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
16.27. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser comunicada, por escrito, a respectiva Secretaria com antecedência de, no 
mínimo, 15 (quinze) dias, para que o serviço não tenha prejuízo a sua regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o próximo candidato da 
lista de classificados. Serão resguardadas vagas, de acordo com os percentuais legalmente estabelecidos, aos deficientes físicos, conforme previsto 
neste edital. 
16.28. Qualquer informação falsa ou não comprovada gera eliminação do candidato do presente processoseletivo, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis. 
16.29. Os casos omissos deverão ser resolvidos pelas Secretarias Municipais envolvidas no processo seletivo. 
  
FRANCISCO AGENOR DA SILVA JUNIOR 
Secretário de Administração Municipal 
  
- ANEXO I -  
  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL N.º 01/2016, DE 17 DE MAIO DE 2016. 
  
ETIQUETA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO  
  
INSCRIÇÃO DO CANDIDATO – ETIQUETA PARA ENVELOPE*  

NOME COMPLETO: ________________________________________________ 
E-MAIL.: __________________________________ FONE: ( ) _____________ 
USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLI FICADO  

[ ] Declaro estar ciente que assumo total responsabilidade pela documentação entregue em ENVELOPE LACRADO, e que a incorreção na documentação entregue implicará no indeferimento da solicitação. 
( ) RG ou CNH ou Passaporte ou Conselho de Classe 

( ) CPF 

( )Título de Eleitor 

( )Comprovantes de quitação eleitoral da última votação; 

( ) Certificado de Reservista 

( ) Comprovante de Residência atual (até três meses) 

( ) Currículo. 

Inajá, ______ de ____________de 2016. 

Assinatura do Candidato: ___________________________________________ 
CARGO PRETENDIDO (descrever conforme edital): ___________________________________________. 

  
* Esta etiqueta deverá ser fixada na parte frontal do envelope que será entregue no ato da inscrição. 
  
COLAR NO ENVELOPE 
  
PREENCHER COM LETRA DE FORMA 
______________ 
  
- ANEXO II - 
  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRA-ESTRUTURA,SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA.FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOTA: ____________________________ 

CLASSIFICAÇÃO: _________________ 

CARGO PRETENDIDO: 

NOME (SEM ABREVIAÇÕES): 

CÉDULA DE IDENTIDADE: UF: CPF: 

NASCIMENTO: ____/____/_____ SEXO:( ) M ( ) F ESTADO CIVIL: 

FILHOS (Nº): ESCOLARIDADE:( )FUNDAMENTAL ( ) MÉDIO ( )SUPERIOR 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: ESTADO: 

COMPLEMENTO: CEP: 

EMAIL: FONE PARA CONTATO: 

ESPAÇO RESERVADO PARA O PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

TIPO:( ) VISUAL ( ) AUDITIVO ( ) FÍSICA/MOTORA ( )OUTROS: ______________________ 

GRAU: 

NO CASO DE INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO, O PROCURADOR DEVERÁ PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO: 

NOME DO PROCURADOR: 

CÉDULA DE IDENTIDADE: UF: FONE PARA CONTATO: 

  
DECLARAÇÃO  
Declaro sob pena da Lei, que estou ciente e de acordo com todas as normas e regras que norteiam a presente seleção, nos termos do Edital de 
Abertura de Inscrição e que a inexatidão ou irregularidade de informações por mim ou meu procurador, ainda que verificadas posteriormente, 
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ocasionarão minha eliminação do processo seletivo, com anulação de todos os atos praticados, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, civil e criminal. 
  
Inajá, ____/____/____ 
___________ 
  
Assinatura do candidato 
  
CARGO PRETENDIDO: 
NOME DO CANDIDATO:  
CÉDULA DE IDENTIDADE: UF: 
  
Inajá, ____/____/____ 
_________ 
  
- ANEXO III –  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
EDITAL N.º 01/2016, DE 17 DE MAIO DE 2016. 
MODELO CURRÍCULO  
  
Dados pessoais: 
Nome: 
Filiação: 
Data de nascimento: Sexo: 
Endereço: 
Complemento: 
Telefone: Celular: 
Estado civil: 
E-mail: 
  
Formação/Titulação: 
Experiência Profissional: 
Cursos Extracurriculares: 
  
- ANEXO IV -  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
EDITAL N.º 01/2016, DE 17 DE MAIO DE 2016. 
  
CALENDÁRIO / CRONOGRAMA  
  
EVENTO  DATAS PREVISTAS LOCAL  

Disponibilização do Edital via internet 18A 25 de maio de 2016 Site: www.inajape.transparencia1.com.br 

Contestação ao edital 18 a 22 de maio de 2016 
Prédio da Assistência Social, situada na Rua Vicente Silvério,80 – Centro – Inajá – 
PE(17.05.2016, das 08:00 ás 13:00hs. 

Inscrição e entrega dos currículos 18 a 25 de maio de 2016 
Prédio da Assistência Social, situada na Rua Vicente Silvério,80 – Centro – Inajá – 
PE(17.05.2016, das 08:00 ás 13:00hs. 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado 27 de maio de 2016 Site: www.inajape.transparencia1.com.br 

Recurso ao Resultado 30 de maio de 2016 
Prédio da Assitência Social, situada na Rua Vicente Silvério,80 – Centro – Inajá – PE das 
8:00 ás 13:00hs. 

Resultado do Recurso do Processo Seletivo Simplificado 02 de junho de 2016 Site: www.inajape.transparencia1.com.br 

Resultado Final do processo seletivo Simplificado 14 de junho de 2016 Site: www.inajape.transparencia1.com.br 

Convocação dos Classificados e aprovados para entrega documental e exame pré-
admissional 

17 de junho de 2016 Site: www.inajape.transparencia1.com.br 

  
-ANEXO V -  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
  
FORMULÁRIO DE RECURSO – EDITAL N.º 01/2016, DE 17 DE MAIO DE 2016. 
  
Nome do Candidato: ______________ 
Número da Inscrição: ____________ RG: _______ 
CPF: _____________ Cargo: ________ 
  
À Comissão Organizadora: 
  
Como candidato à vaga do cargo __________ solicito revisão: [ ] do Resultado da 1ª ETAPA – Análise Curricular e Análise dos Documentos 
Comprobatórios[ ] do Resultado da 2ª ETAPA – Entrevista. 
  
Justificativa do Candidato: 
___________________ 
Inajá, _____ de ____________________ de 2016. 
________________ 
Assinatura do Candidato 
  
Instruções: 
Preencher o recurso com letra legível; 
Apresentar argumentações claras e concisas; 


