
MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2017

Edital  de Processo Seletivo Simplificado para
contratação por prazo determinado.

 O  Prefeito  Municipal  de  Pinto  Bandeira/RS,  no  uso  de  suas  atribuições,
visando à formação de cadastro de reserva para suprir possíveis carências relativamente
às  funções  de  Contador,  Engenheiro  Civil,  Médico  Veterinário,  Monitor,  Fiscal
Ambiental,  Assistente  Social,  Serviços  Gerais, Agente  Comunitário  de  Saúde
(microáreas 5 e 6), com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, e arts. 192 a
197  da  Lei  Municipal  n°  118/2004,  torna  pública  a  realização  de  Processo  Seletivo
Simplificado, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital e no Decreto nº
44/2013.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1  O  Processo  Seletivo  Simplificado  será  executado  por  intermédio  de  Comissão
composta por três servidores, designados através da Portaria n° 52/2017.

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, sendo o seu extrato veiculado,
ao  menos  uma  vez,  em  jornal  de  circulação  local,  no  mínimo  cinco  dias  antes  do
encerramento das inscrições.
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1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado
serão publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal.

1.5 Os prazos definidos neste Edital observarão o disposto no Decreto nº 44/2013.

1.6 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos
pela Comissão, conforme critérios definidos neste Edital.

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao
exercício das seguintes atividades:

2.1.1  Agentes Comunitário  de Saúde (Microáreas 5 e  6):  Desenvolver  e  executar
atividades  de  prevenção  de  doenças  e  promoção  da  saúde  por  meio  de  ações
educativas e coletivas,  nos domicílios e na comunidade, sob supervisão competente,
executar outras tarefas correlatas.

2.1.2  Médico  veterinário:  Prestar  assistência  técnica  aos  criadores  municipais,  no
sentido  de  assegurar-lhes,  em  função  de  planejamentos  simples  e  racionais  uma
exploração  zootécnica  econômica;  estimular  o  desenvolvimento  das  criações  já
existentes no Município, especialmente a de animais de pequeno porte, bem como a
implantação  daquelas  economicamente  mais  aconselháveis;  instruir  criadores  sob
problemas de técnica pastoril,  especialmente o de seleção,  alimentação e de defesa
sanitária;  prestar  orientação  tecnológica  no  sentido  do  aproveitamento  industrial  dos
excedentes  da  produção;  realizar  exames,  diagnósticos  e  aplicação  de  terapêutica
médica e cirúrgica veterinárias; atestar o estado de sanidade de produtos de origem
animal; fazer vacinação anti-rábica em animais e orientar a profilaxia da raiva, executar
tarefas afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.

2.1.3  Engenheiro  civil:  Projetar,  dirigir  e  fiscalizar  a  construção  e  conservação  de
estradas de rodagem e vias públicas, bem como obras de captação, abastecimento de
água,  drenagem,  irrigação  e  saneamento  urbano  e  rural;  executar  ou  supervisionar
trabalhos topográficos; estudar projetos; dirigir ou fiscalizar a construção e conservação
de  edifícios  públicos  e  obras  complementares;  projetar,  fiscalizar  e  dirigir  trabalhos
relativos  a  máquinas,  oficinas  e  serviços  de  urbanização em geral;  realizar  perícias,
avaliações, laudos e arbitramentos; estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de
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força motriz, mecânicas, eletromecânicas, de usinas e respectivas redes de distribuição;
examinar projetos e proceder vistorias de construções; exercer atribuições relativas à
engenharia de trânsito e técnicas de materiais; efetuar cálculos de estruturas de concreto
armado,  aço  e  madeira;  responsabilizar-se  por  equipes  auxiliares  necessárias  à
execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas
no respectivo regulamento da profissão.

2.1.4  Contador:  Assessorar,  orientar,  planejar,  controlar,  efetuar,  revisar  e/ou
responsabilizar-se pelas seguintes tarefas: abertura e encerramento da escrita contábil;
análise das demonstrações contábeis, inclusive dos balanços públicos; apuração, cálculo
e registro de custos públicos; avaliação do acervo patrimonial; avaliação e atualização
dos haveres e obrigações do Município; avaliação da capacidade econômica e financeira
das  empresas  em  processos  de  licitação;  classificação  da  receita  e  da  despesa
orçamentária  e  extra-orçamentária  para  registro  contábil,  por  qualquer  processo,
inclusive  informatizado  e  respectiva  validação  dos  registros  e  demonstrações;
conciliação de contas; controle de formalização, guarda, manutenção ou destruição de
livros e outros meios de registro contábil, bem como dos documentos relativos à vida
patrimonial; cumprimento de obrigações acessórias em matéria contábil, orçamentária e
tributária, tais como: retenções previdenciárias, retenções de imposto de renda na fonte,
certidões negativas de débitos, envio de informações ao Tribunal de Contas do Estado,
Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Previdência Social, Ministério da Saúde,
Ministério  da  Educação  e  outros  órgãos  federais  e/ou  estaduais;  elaboração  de
balancetes contábeis, orçamentários, financeiros ou patrimoniais, bem como quaisquer
outras  demonstrações  contábeis  exigidas pela  legislação vigente  sobre  o  movimento
contábil,  orçamentário,  financeiro  e  patrimonial,  de  forma  analítica  ou  sintética;
elaboração do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual;
escrituração regular de todos os fatos relativos ao patrimônio e às variações patrimoniais
dos  órgãos  da  administração  direta  e  indireta,  por  quaisquer  métodos,  técnicas  ou
processos;  levantamento  de  balanços  da  administração  pública  municipal,  na  forma
exigida  pela  legislação  vigente,  bem  como  a  integração  e/ou  consolidação,  quando
exigível;  operação  e  funcionamento  do  sistema  de  controle  interno;  operação  e
funcionamento do sistema de controle patrimonial e de almoxarifado, inclusive quanto à
existência e localização física dos bens; organização dos processos de prestação de
contas das entidades e órgãos da administração pública municipal direta e indireta, a
serem julgadas pelos Tribunais, Conselhos de Contas ou órgãos similares; organização
dos  serviços  contábeis  quanto  à  concepção,  planejamento  e  estrutura  material,  bem
como  o  estabelecimento  de  fluxogramas  de  processamento,  cronogramas,
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organogramas,  modelos  de  formulários  e  similares;  planificação  das  contas,  com  a
descrição das suas funções e do funcionamento dos serviços contábeis, obedecida a
padronização  contábil  vigente;  programação  orçamentária  e  financeira,  e
acompanhamento da execução de orçamentos-programa, tanto na parte física quanto na
monetária; tomada de contas dos responsáveis por bens ou dinheiros públicos; execução
de tarefas afins correlatas ao exercício da profissão.

2.1.5 Fiscal  Ambiental:  Observar e fazer respeitar  a correta aplicação da legislação
ambiental vigente; fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos,
o poder público e a população em geral no que diz respeito às alterações ambientais,
conforme o caso, decorrentes de seus atos; revisar e lavrar autos de infração e aplicar
multas em decorrência da violação à legislação ambiental vigente; requisitar, aos entes
públicos ou privados, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às
atividades de controle, regulação e fiscalização; programar e supervisionar a execução
das atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; analisar e dar
parecer nos processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação e
fiscalização na área ambiental; apresentar propostas de aprimoramento e modificação
dos procedimentos de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; apresentar
propostas  de  adequação,  aprimoramento  e  modificação  da  legislação  ambiental  do
Município; verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes; proceder a
inspeção e apuração das irregularidades e infrações através do processo competente;
instruir sobre o estudo ambiental e a documentação necessária à solicitação de licença
de regularização ambiental; emitir laudos, pareceres e relatórios técnicos sobre matéria
ambiental; executar outras tarefas correlatas.

2.1.6  Assistente  Social:  Prestar  serviços  de  âmbito  social  a  indivíduos  e  grupos,
identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais e psíquicas e de
outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço social para prevenir ou
eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração
dessas pessoas à sociedade, executar tarefas afins, inclusive as previstas no respectivo
regulamento da profissão.

2.1.7 Monitor:  Atender a características específicas dos alunos da Educação Especial;
dialogar e manter um bom relacionamento com o professor, direção e família; usar o bom
senso  nas  situações  cotidianas;  acompanhar  o  aluno  em  atividades  extraclasse;
acompanhar  e  auxiliar  o  aluno  na  alimentação,  no  recreio,  no  banheiro  e  nos
deslocamentos, sempre que necessário ou solicitado; participar de momentos de estudo,
reuniões oferecidas na escola ou fora dela; auxiliar o professor titular da turma; executar
outras tarefas semelhantes ou correlatas ao desenvolvimento do ensino.
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2.1.8 Serviços Gerais: Realizar limpeza de pisos, tapetes, móveis,  objetos diversos,
paredes,  tetos,  portas,  rodapés,  luminárias,  vidraças,  persianas,  ralos,  pias,  vasos
sanitários, azulejos, realiza limpeza interna e externa de prédios, banheiros, escolas e
etc. Executa serviços de organização, carga, descarga, acompanhamento e destinação
final do lixo. Prepara e distribui café, chá, suco, lanches, merenda e etc, executar outras
tarefas semelhantes ou correlatas ao desenvolvimento do ensino.

2.2 A carga horária semanal e o vencimento mensal serão os seguintes:

FUNÇÃO TEMPORÁRIA CARGA HORÁRIA VENCIMENTOS

Agente Comunitário de Saúde 40 horas R$ 1.202,51

Médico Veterinário 20 horas R$ 3.800,00

Engenheiro Civil 20 horas R$ 4.000,00

Contador 40 horas R$ 3.000,00

Fiscal Ambiental 40 horas R$ 1.601,10

Assistente Social 30 horas R$ 2.561,76

Monitor 20 horas R$ 948,00

Serviços Gerais 40 horas R$ 1.200,82

2.2.1 O vencimento  compreende  além  da  efetiva  contraprestação  pelo  trabalho,  o
descanso semanal remunerado. 

2.2.2 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;  adicional  noturno;  adicionais  de
insalubridade  ou  periculosidade  (aos  casos  previstos  em  lei);  gratificação  natalina
proporcional  ao  período  trabalhado;  férias  proporcionais  acrescidas  de  um  terço,
indenizadas ao final do contrato; inscrição no Regime Geral de Previdência.

2.2.3 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. 113 a 115 do Regime
Jurídico,  sendo  a  apuração  processada  na  forma  do  Regime  Disciplinar  do  mesmo
Diploma, no que couber. 
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3. INSCRIÇÕES

3.1 As  inscrições serão recebidas exclusivamente pela  Comissão designada,  junto  à
sede do Município, sito à Rua Sete de Setembro, nº 689, Centro, na cidade de Pinto
Bandeira/RS, CEP 95717-000, no período compreendido entre às 07 horas e 30 minutos
do dia 31 de Março de 2017 até às 11 horas e 30 minutos do dia 06 de Abril de 2017.

3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo.

3.2  A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das
presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital.

3.3 Será cobrada uma taxa de inscrição, que deverá ser quitada, mediante guia expedida
pelo Setor de Tributação, nos seguintes valores:

Funções de nível fundamental completo.............................................................. R$ 10,00
Funções de nível médio ou profissionalizante...................................................... R$ 30,00
Funções de nível superior..................................................................................... R$ 60,00  

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer
pessoalmente  ao  endereço  e  nos  horários  e  prazos  indicados  no  item  3.1,  ou  por
intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato (com
poderes  especiais  para  realizar  a  sua  inscrição  no  Processo  Seletivo  Simplificado),
apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos:

4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente preenchida e
assinada.

4.1.2 Cópia  autenticada  de  documento  de  identidade  oficial  com  foto,  quais  sejam:
carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública,
pelas  Forças  Armadas,  pela  Polícia  Militar,  pelo  Ministério  das  Relações  Exteriores;
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de
Lei  Federal,  valem como documento de identidade,  como por  exemplo,  as  da OAB,
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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  serão  apresentados  para
pontuação. 

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.

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

5.1 Encerrado  o  prazo  fixado  pelo  item  3.1,  a  Comissão  publicará,  no  painel  de
publicações  oficiais  da  Prefeitura  Municipal,  se  houver,  no  prazo  de  um  dia,  edital
contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.

5.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor
recursos escritos perante a Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresentação das
razões que ampararem a sua irresignação. 

5.2.1 No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua
decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições
homologadas. 

5.2.3 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito
Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada.

5.2.4  A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no
prazo de um dia, após a decisão dos recursos.

6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS

6.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo I
do presente Edital. 
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6.2 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação.

6.3 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito
público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital.

6.4 Nenhum título receberá dupla valoração. 

6.5  A classificação dos candidatos  será  efetuada por  meio da pontuação dos títulos
apresentados, conforme os seguintes critérios:

6.5.1 PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

6.5.1.1 Engenheiro Civil; Médico Veterinário; Assistente Social e Contador

ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação Máxima

Pós-graduação lato sensu 
(especialização) concluída.
OBS.: Número máximo de títulos a serem
apresentados: 2 (dois)

30 60

Cursos especializados na área de 
atuação da função, com duração mínima 
de 40 horas.
OBS.: Número máximo de títulos a serem
apresentados: 4 (quatro)

10 40

6.5.2 PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

6.5.2.1 Fiscal Ambiental e Monitor

ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação Máxima

Pós-graduação lato sensu 
(especialização) concluída.
OBS.: Número máximo de títulos a serem
apresentados: 1 (um)

30 30
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Pós-graduação lato sensu 
(especialização) em andamento.
OBS.: Número máximo de títulos a serem
apresentados: 1 (um)

20 20

Curso superior 10 10

Cursos  especializados  na  área  de
atuação da função com duração mínima
de 20 horas.
OBS.: Número máximo de títulos a serem
apresentados: 3 (três)

05 15

6.5.3 PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

6.5.3.1 Agente Comunitário de Saúde (Microárea 5 e 6)

ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação Máxima

Curso superior 20 20

Ensino médio 10 10

Cursos  especializados  na  área  de
atuação da função com duração mínima
de 20 horas.
OBS.: Número máximo de títulos: 3 (três)

5 15

6.5.4 PARA CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

6.5.4.1 Serviços Gerais

ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação Máxima

Ensino Fundamental 10 10

Cursos  especializados  na  área  de
atuação da função com duração mínima
de 10 horas.
OBS.: Número máximo de títulos: 2 (dois)

5 10
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Experiência no exercício da função objeto
da contratação,  em prazo superior  a 12
(doze) meses, comprovada por CTPS ou
contrato de trabalho

20 20

7. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR

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

7.2  Ultimada  a  identificação  dos  candidatos  e  a  totalização  das  notas,  o  resultado
preliminar  será  publicado  no  painel  de  publicações  oficiais  da  Prefeitura  Municipal,
abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos
neste edital.

8. RECURSOS 

8.1 Da  classificação  preliminar  dos  candidatos  é  cabível  recurso  endereçado  à
Comissão, uma única vez, no prazo comum de um dia.

8.1.1  O recurso  deverá  conter  a  perfeita  identificação do recorrente  e  as  razões do
pedido recursal.

8.1.2  Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão,
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.

8.1.4  Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito
Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada.

9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE

9.1  Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou
mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, aquele que:
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9.1.1  Apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a
sessenta anos.
9.1.2 Tiver obtido a maior nota no critério de Pós-graduação lato sensu (especialização).
9.1.3 Sorteio em ato público.

9.2  O  sorteio  ocorrerá  em  local  e  horário  previamente  definido  pela  Comissão,  na
presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, correio
eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

9.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e
antes da publicação da lista final dos selecionados. 

10.  DIVULGAÇÃO  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  ao  Prefeito  Municipal  para
homologação, no prazo de um dia.

10.2  Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos
candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo
Seletivo Simplificado.

11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

11.1 Homologado  o  resultado  final  do  Processo  Seletivo  Simplificado  e  conforme
necessidade da Municipalidade mediante autorização legislativa,  os candidatos serão
convocados  na  ordem  classificatória  crescente  o,  para,  no  prazo  de  2  (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 anos;
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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 Estar quite com as obrigações militares e eleitorais e gozar dos direitos políticos.

11.1.5  Para  a  função  de  Contador: Ter  Ensino  Superior  completo  em  Ciências
Contábeis,  habilitação  específica  para  o  exercício  legal  da  profissão  e  certidão  de
regularidade profissional.

11.1.6 Para a função de Engenheiro Civil: Ter Ensino Superior completo em Engenharia
Civil e habilitação específica para o exercício legal da profissão.

11.1.7 Para a função de Médico Veterinário: Ter Ensino Superior completo em Medicina
Veterinária e habilitação específica para o exercício legal da profissão.

10.1.8  Para  a  função  de  Assistente  Social: Ter  Ensino  Superior  completo  em
Assistência Social e habilitação específica para o exercício legal da profissão.

11.1.9 Para a função de Monitor e Fiscal Ambiental: Ter Ensino Médio completo.

11.1.10  Para  a  função  de  Agente  Comunitário  de  Saúde Ter  ensino  fundamental
completo e residir na área da comunidade em que atuar, desde a data de publicação do
edital  de processo seletivo  público simplificado,  devendo apresentar  comprovante de
endereço para efetivar sua inscrição.

11.1.11 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo
Município.

11.2 A convocação do candidato classificado será realizada por meio de Edital publicado
no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal.

11.3 Não  comparecendo  o  candidato  convocado,  bem  como  caso  o  mesmo  não
demonstre interesse na contratação, ou verificando-se o não atendimento das condições
exigidas para a contratação, serão convocados os demais classificados, observando-se
a ordem classificatória crescente.

11.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 01 (um)
ano, prorrogável, uma única vez, por igual período. 

11.5 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão
contratual,  poderão  ser  chamados  para  contratação  pelo  tempo  remanescente,  os
demais candidatos classificados, observada a ordem classificatória.
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11.6 Após  todos  os  candidatos  aprovados  terem  sido  chamados,  havendo  ainda
necessidade de contratações para as mesmas funções, novo processo seletivo deverá
ser realizado.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Não  será  fornecido  qualquer  documento  comprobatório  de  aprovação  ou
classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final.

12.2 Os  candidatos  aprovados  e  classificados  deverão  manter  atualizados  os  seus
endereços.

12.3  Respeitada  a  natureza  da  função  temporária,  por  razões  de  interesse  público,
poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme
dispuser a legislação local. 

12.4 Os  casos  omissos  e  situações  não  previstas  serão  resolvidos  pela  Comissão
designada.

Pinto Bandeira/RS, 30 de Março de 2017.

 

HADAIR FERRARI
Prefeito Municipal
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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 GRADUAÇÃO
Curso: _________________________________________________________________
Instituição de Ensino: _____________________________________________________
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Ano de conclusão: ________________________________________________________

3.4 PÓS-GRADUAÇÃO
3.4.1 ESPECIALIZAÇÃO
Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: _____________________________________________________
Ano de conclusão: ________________________________________________________

3.4.2 MESTRADO
Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: _____________________________________________________
Ano de conclusão: ________________________________________________________

3.4.3 DOUTORADO
Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: _____________________________________________________
Ano de conclusão: ________________________________________________________

3.4.5 PÓS-DOUTORADO (PhD)
Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: _____________________________________________________
Ano de conclusão: ________________________________________________________

4. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO 
Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: _____________________________________________________
Data de início: _______________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: ___________________________________________________________

Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: _____________________________________________________
Data de início: _______________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: ___________________________________________________________

Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: _____________________________________________________
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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: ___________________________________________________________

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Local e Data.

_________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO II

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Abertura das Inscrições 5 dias 31/03 até 06/04/17
Publicação dos Inscritos 1 dia 07/04/17
Recurso da não homologação das inscrições 1 dia 10/04/17
Manifestação da Comissão na reconsideração 1 dia 11/04/17
Julgamento do Recurso pelo Prefeito 1 dia 12/04/17
Publicação da relação final de inscritos 1 dia 13/02/17
Análise dos currículos / critério de desempate 3 dias 17 até 19/04/17
Publicação do resultado preliminar 1 dia 20/04/17
Recurso 1 dia 24/04/17
Manifestação da Comissão na reconsideração 1 dia 25/04/17
Julgamento do Recurso pelo Prefeito e Aplicação
do critério de desempate

1 dia 26/04/17

Publicação da relação final de inscritos 1 dia 27/04/17
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