
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTEN A 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 18.504.167 /0001-55 
Avenida José Mol, nº216 - 1º andar - Centro - Mantena - MG - CEP 35290-000 

EDITAL Nº 002/2018 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA, Estado de Minas Gerais, por seu representante legal, 
o Prefeito Municipal, Sr. Joáo Rufino Sobrinho, nos termos do Art. 37, IX da Constituicáo Federal, Lei 
Municipal nº 1.845, de 03/09/2018 e Decreto Municipal nº 127, de 16/10/2018, TORNA PÚBLICO que 
realizará Processo Seletivo Simplificado para contratacáo temporária, para atendimento as necessidades 
temporárias de excepcional interesse público da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DE MANTENA, em provimento de vagas nos cargos existentes desta Prefeitura, por prazo 
determinado, mediante celebracáo de Contrato Administrativo, especificados neste Edital, conforme 
inforrnacóes abaixo: 

1 - DAS DISPOSl(,":ÓES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus anexos e seus eventuais aditamentos, 
bem como pelas instrucóes, cornunicacóes e convocacóes dele decorrentes, obedecidas as legislacóes 
pertinentes e visa o preenchimento de vagas destinadas ao exercício de funcáo pública da Prefeitura 
Municipal de Mantena/MG e de futuras vagas a serem providas durante o prazo de validade do processo 
seletivo, de acordo com a necessidade e a conveniencia da Prefeitura, sendo que sua execucáo realizar-se- 
á soba responsabilidade da Comissáo Organizadora, instituída pela Portaríanº 659, de 13/ 11/2018. 

1.2. É condicáo essencial para inscrever-se neste processo seletivo simplificado o conhecimento e aceitacáo 
das instrucóes e normas contidas neste edital. Ao assinar o requerimento de inscricáo o candidato declara 
que conhece e concorda plena e integralmente com os termos deste Edita! e legislacáo vigente. 

1.3. O processo seletivo de que trata o presente edital tem a finalidade de selecáo de candidatos para 
provimento de cargos públicos de forma temporária, mediante celebracáo de contrato administrativo 
conforme distribuicáo de cargos e vagas apresentados no ANEXO 11. 

1.4. As atribuicóes dos cargos sao as dispostas no anexo 111, do presente Edital. 

2 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

2.1. O processo seletivo será realizado em etapa única - avaliacáo de títulos, e tem por objetivo: 

a) verificar se o candidato apresentou todos os documentos exigidos para inscricáo e comprovacáo 
do requisito; 

b) avaliar os documentos apresentados para fins de pontuacáo. 

2.2. Todos os horários definidos neste edital e seus eventuais aditamentos e retificacóes, assim como nas 
cornunicacóes e convocacóes dele decorrentes, térn como referencia o horário oficial de Brasília-DF. 

2.3. Os habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado, nos termos deste edita] vincular-se- 
áo ao Regime Geral da Previdéncia Social - lNSS e submeteráo ao regime disciplinar dos servidores 

públicos municipais de Mantena. 

2.4. Local de Trabalho: Município de Mantena /MG e de acordo corn as necessidades da Prefeitura. 
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2.5. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (urn) ano, contados de sua homologacáo, 
prorrogável por urna única vez por igual período. 

2.6. As vagas que vierern a surgir durante o prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado seráo 
preenchidas obse ando a ordern de classificacáo final. 

3- DAS CONDI<;ÓES PARA CONTRATA<;ÁO 

3.1. O candidato aprovado neste processo seletivo será contratado de acordo corn a necessidade e 
conveniencia do Município de Mantena, Minas Gerais, se atendidas os requisitos mínimos para inscricáo: 

1 - Ter a nacionalidade brasileira, ou estrangeira, na forma da lei; 

11 - Ern pleno gozo dos direitos políticos; 

1II - quitacáo corn as obrigacóes militares e eleitorais; 

IV - Ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

V - Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

VI - Ter habilitacáo profissional exigida para o exercício do cargo pretendido; 

VII - ter boa saúde física e mental, devendo ser subrnetido a exarnes adicionais realizados por 
profissionais da Prefeitura Municipal de Mantena/MG ou por ela indicada; 

3.2. O candidato poderá fazer inscricáo para urn único cargo, nao podendo acumular dois vínculos. 

4 - DAS INSCRI<;ÓES 

4.1. Disposicñes gerais: 

4.1.1. As inscricóes seráo efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital e seus anexos. 

4.1.2. O candidato deverá possuir Cadastro de Pessoa Física - CPF e cédula de identidade, corn número de 
registro geral, emitida por órgáo do Estado de origern, sernos quais, a inscricáo nao poderá ser efetuada. 

4.1.3. Antes de efetuar a inscricáo, o candidato deverá tornar conhecirnento do disposto neste Edital e ern 
seus anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

4.1.4. A inscricáo do candidato implicará no conhecirnento e na aceitacáo das instrucóes e das condicóes 
deste Processo Seletivo Simplificado tais corno se acharn estabelecidas neste Edital e seus anexos e nas 
normas legais mencionadas e aplicadas a espécie, corn a garantia do contraditório e da ampla defesa, 
extensivo a eventuais aditamentos, comunicados, instrucóes e convocacóes relativas ao Processo Seletivo 
Simplificado, que passaráo a fazer parte <leste Edital corno se nele estivessern transcritos e acerca dos quais 
nao poderá o candidato alegar desconhecirnento. 

4.1.5. Nao haverá, sob qualquer pretexto, inscricáo provisória, condicional ou extemporánea. 

4.1.6. Nao será admitida, sob qualquer pretexto, inscricáo feita por fax, via postal, correio eletrónico ou 
outro rneio que nao os estabelecidos neste Edital e seus anexos. 
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4.1.7. Somente seráo admitidas inscricóes pessoais a serem efetivadas diretamente pelos candidatos ou por 
intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato, contendo poderes 
especiais. 

4.1.8. O candidato inscrito por procuracáo assume total responsabilidade pelas informacóes prestadas por 
seu procurador. 

4.1.9. O candidato poderá concorrer somente para urna única funcáo pública/área de abrangéncia, devendo 
indicá-la na Ficha de lnscricáo, prevalecendo a última inscricáo no caso de multiplicidade. 

4.1.10. Depois de confirmada a inscricáo pelo candidato, nao será aceita alteracáo da funcáo pública/área 
de abrangéncia pretendida, indicada pelo candidato na Ficha de inscricáo. 

4. 1.11. As inforrnacóes constantes na ficha de inscricáo, fornecidas pelo candidato, sao de inteira 
responsabilidade do mesmo, exirnindo-se a Prefeitura Municipal de Mantena-MG de quaisquer atos ou 
fatos decorrentes de informacóes incorretas, enderece inexato ou incompleto referente a funcáo pública 
pretendida. 

4.1.12. As declaracóes falsas ou inexatas dos dados constantes na Ficha de inscricáo ou falsidade de 
qualquer declaracáo, que comprometam a lisura do certame, determinaráo o cancelamento da inscricáo e a 
anulacáo de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sancóes penais, sendo 
assegurado o contraditório e a ampla defesa do candidato. 

4.2. A inscricáo será feita em envelope devidamente lacrado, contendo na parte externa o nome e o cargo 
pretendido, devendo o mesmo ser entregue no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Mantena/MG, 
localizado na Avenida José Mol, 216 - 1 ° andar - Centro, Mantena-MG, no período de 14 de novembro a 
14 de dezembro de 2018, no horário de 08h00min as 11 hOOmin e de l 3h00min as 17h00min (de segunda- 
feira a sexta-feira), obedecendo o calendário de horário e funcionamento da Prefeitura Municipal de 
Mantena. 

4.3. No envelope deverá conter: 

a) Os documentos exigidos como requisito conforme constam no item 7 deste edital (obrigatório); 

b) Os documentos necessários para classificacáo do candidato, conforme descrito no item 8 <leste 
edital; 

c) A ficha de inscricáo (ANEXO IV), devidamente preenchida pelo candidato com letra legível, nao 
podendo haver rasuras ou emendas, nem ornissáo das inforrnacóes nele solicitadas. 

4.4. O candidato que nao preencher corretamente o requerimento de inscricáo em todos os campos e/ou nao 
assiná-lo, será automaticamente eliminado, nao cabendo ao Município preencher quaisquer campos ou 
entrar em contato como candidato para obter tais informacóes. 

4.5. Após a entrega do envelope e recebimento do respectivo comprovante de inscricáo, 
a entrega de novos documentos, alteracóes dos documentos entregues ou alteracó 
prestadas no requerimento de inscricáo. 
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5 - DAS VEDA(:ÓES Á INSCRl(:ÁO 

5.1. Nao poderá se inscrever para o processo seletivo simplificado: 

1 - o candidato que foi penalizado em face de processo sindicante/administrativo, após tramitado em 
julgado; 

11 - o profissional aposentado por invalidez permanente; 

111 - o candidato demitido por abandono de cargo público; 

IV - o profissional que possuir reenquadramento de funcáo pelo INSS; 

6 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRl(:ÁO E COMPROV A(:ÁO DOS 
REQUISITOS 

6.1. O candidato deverá, obrigatoriamente, entregar a docurnentacáo abaixo relacionada exigida, 
juntamente com o Formulário de lnscricáo em envelope lacrado (citado no ítem 4.2), sob pena de 
eliminacáo: 

1 - fotocópia de um dos Documentos oficiais de identificacáo a seguir relacionados: 

a) fotocópia do Registro Geral (C.1) com número, órgáo expedidor e data de expedicáo do mesmo 
ou da Carteira Nacional de Habilitacáo no prazo de validade (somente modelo com foto) ou da Carteira 
Funcional emitida por reparticóes públicas ou por Órgáos de Classe de profissionais liberais (Ordens e 
Conselhos), que por Leí Federal, valham como ldentidade; 

b) Carteira Nacional de Habilitacáo no prazo de validade (somente modelo com foto), se o cargo 
pretendido exigir; 

e) fotocópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social) onde conste fotografia, 
número/série, data da expedicáo da mesma, filiacáo, local de nascimento; 

11 - comprovante de situacáo cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal (disponível no 
enderece eletrónico: www.receita.fazenda.gov.br); 

111 - fotocópia de comprovante de escolaridade (diploma/histórico/certificado escolar) específico 
para o cargo pleiteado, senda aceita Declaracáo Escolar; 

IV - fotocópia da carteira de identidade profissional, acompanhada da certidáo em original de 

regularidade emitida pelo Conselho de Classe para os cargos nos quais exigirem, senda inválida a certidáo 

que nao apresentar rigorosamente a situacáo atualizada do candidato e com prazo de validade expirada; 

V - Comprovante de residencia (água, luz, telefone); 

Em relacáo a apresentacáo do comprovante de residencia, caso o mesmo esteja em nome: 

a) do cónjuge, apresentar certidáo de casamento; e 

b) de terceiros, o candidato deverá apresentar também declaracáo em origi al emitida pelo 

proprietário do imóvel com firma reconhecida em cartório, informando o vínculo xistente entre os 

mesmos. 
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VI - Os documentos acima exigidos, deveráo ser acompanhados de Currículum Vitae com seus 
dados pessoais, experiencias técnicas, referencias pessoais, endereces físico e eletrónico para contato, 
devendo ainda preencher e assinar ficha de inscricáo disponibilizada no ato pela Comissáo, da qua! !he será 
fornecida cópia. 

6.2. Constatada, a qualquer tempo, a falsificacáo de firma ou de cópia de documento público ou particular, 
a Prefeitura Municipal considerará nao satisfeita a exigencia documental respectiva e, adotará as 
providencias administrativas, civis e penais cabíveis. 

6.3. O candidato que possuir identidade provisória deverá apresentar a fotocópia do Registro Geral (C.I) de 
que trata o inciso 1, alínea "a" do ítem 6.1 dentro do prazo validade. 

6.4. A Certidáo de Regularidade (Certidáo de Registro e Quitacáo) exigida no inciso IV do ítem 6 emitida 
pelo Conselho de Classe, comprova a regularidade do candidato no conselho de classe ao qua! pertence, 
devendo o candidato encontrar-se em pleno gozo de seus direitos profissionais. 

6.5. Para todos os cargos, de profissáo regulamentada, nao seráo aceitos protocolos de entrega ou protocolos 
de solicitacáo de registro em substituicáo a Certidáo de Registro e Quitacáo requerida no presente edita!. 

6.6. A apresentacáo de pagamento de anuidade nao comprova que o candidato encontra-se em pleno gozo 
de seus direitos profissionais. 

6.7. Para cornprovacáo do tempo de experiencia do cargo deverá ser apresentada quando ern empresa 
privada, fotocópia da CTPS (páginas de identificacáo com fotos e dados pessoais e registro do(s) contrato(s) 
de trabalho ou de outro documento hábil (contrato) que comprove o tempo de experiencia mínima exigida 
para o cargo. Se estiver trabalhando na mesma empresa, deverá ser apresentada ainda declaracáo (original) 
expedida pelo empregador, indicando o cargo e o período trabalhado. 

6.8. Sendo o candidato servidor ou funcionário público, a comprovacáo da experiencia dar-se-á através de 
apresentacáo de declaracáo (original) expedida pelo ente empregador que comprove o tempo de experiencia 
mínima para o cargo. 

6.9. Nao será admitida inscricáo condicional, muito menos a apresentacáo de documentacáo futura. 

6.10. A documentacáo de escolaridade expedida por órgáos estrangeiros só terá validade quando for 
revalidada pelo Ministério de Educacáo e Cultura - MEC. 

6.11. Somente seráo considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, 
reconhecidos em conformidade com a lei de diretrizes e bases da educacáo nacional. 

7 - DA CLASSIFICA<;ÁO 

7.1. O Processo Seletivo Simplificado consistirá em: 

1 - análise de prova de títulos e terá caráter eliminatório e classificatório; 

11 - análise de currículo. 

7.2. Para efeito de classificacáo do candidato na listagem final deste Processo Sele vo Simplificado, 
deveráo ser incluídos no envelope citado no ítem 4.2, os documentos relacionados ao e rcício profissional 
e a qualificacáo profissional, considerando as exigencias propostas nos subitens abai 
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7.2.1. Somente seráo analisados os documentos relacionados ao exercício proftssional e a qualificacáo 
profissional dos candidatos nao eliminados. 

7.2.2. A apresentacáo de currículos para análise deverá observar o modelo integrante do Edital (ANEXO 
VI), e: 

a) A escolaridade exigida para o desempenho da funcáo nao será objeto de avaliacáo. 

b) Somente seráo considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou 
privado, que atenderem os critérios definidos neste edital. 

e) Nenhum título receberá dupla valoracáo, nem será considerado mais de um título de mesmo nível 
ou grau para pontuar o candidato inscrito. 

d) A classificacáo será efetivada através da pontuacáo dos títulos apresentados pelo candidato 
conforme critérios definidos neste Edital. 

7.3. O processo de classificacáo dos candidatos inscritos em regime de contratacáo temporária 
compreenderá: 

a) A cornprovacáo do exercício profissional no cargo pleiteado deverá ser comprovada mediante a 
apresentacáo de: 

1 - cópia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social com páginas de identificacáo com fotos e data 
de adrnissáo e demissáo. Se estiver trabalhando, na mesma empresa, apresentar também declaracáo 
(original) expedida pelo empregador, indicando o cargo e o período trabalhado; 

11 - declaracáo (original) expedida pelo Responsável do Departamento Pessoal do Ente Federado ou 
Órgáo Público em que prestou servicos, em se tratando de contrato temporário e/ou servidor efetivo, 

indicando o cargo, funcóes exercidas e o período trabalhado, comprovando a atuacáo no cargo/funcáo 
pleiteada; 

7.4. A avaliacáo dos documentos relacionados ao EXERCÍCIO PROFISSIONAL E QUALIFICA<;::ÁO 
PROFISSIONAL terá valor máximo de 100 (cem) pontos, conforme indicado abaixo e TABELA DE 
PONTUA<;::ÁO NO ANEXO VII: 

a) Exercício profissional - 60 (sessenta) pontos 

b) Qualificacáo profissional - 40 (quarenta) pontos. 

7.5. Considera-se exercício profissional toda atividade desenvolvida estritamente no cargo pleiteado. 

7 .5.1. Para os fins do disposto neste edital, no item 7.4, a línea "a": 

a) a apuracáo do tempo de servico será feita em dias, que seráo convertidos em meses, considerando 
o mes como de 30 (trinta) dias. 

b) a contagem do tempo de servico no cargo pleiteado será até o limite de 30 (trinta) meses, 
considerando o tempo limite o mes de outubro ( 1 O) de 2018. 

7.6. Nao será pontuado exercício profissional fora dos padrees especificados no item 7 
como, a comprovacáo exigida como requisito mínimo ao cargo pleiteado, e ainda: 
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a) Exercício Profissional na qualidade de proprietário/sócio de empresa, exceto quando se tratar de 
responsável técnico; 

b) Exercício Profissional na qualidade de profissional autónomo, voluntário e/ou estagiário. 

7.6.1. O tempo de servico já computado para aposentadoria, bern corno, o tempo de servico concomitante 
ern rnais de urn cargo ou ernprego público, nao será considerado para contagern de pontos. 

7.7. Considera-se qualificacáo profissional todo curso avulso ou evento relacionado a funcáo pleiteada ou 
a área de atuacáo, no qual o candidato tenha participado, durante ou após a realizacáo do curso/escolaridade 
exigido corno pré-requisito para o exercício do cargo. 

7. 7. l. A qual ificacáo profissional de que trata o itern 7.4 a líneas "b", será permitida e pontuada o certificado 
de acordo corn a carga horária expressa no Anexo Vil, "b". 

7.7.2. A qualificacáo profissional de que trata o itern 7.4 alíneas "b" deverá ser comprovada por rneio de 
fotocópia dos certificados. 

7.7.3. Para pontuacáo de Participacáo ern Congressos, Conferencias, Fóruns, Serninários, Palestras, 
Sirnpósios ou equivalentes, corn duracáo igual ou superior a 08 (oito) horas e até o limite de 120 (cento e 
vinte) horas, ern eventos ern que o candidato nao possua CERTIFICADO, será necessária a entrega de 
declaracáo de participacáo ern papel timbrado, contendo o carimbo de CNPJ da entidade que organizou o 
respectivo evento, data de realizacáo do mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela ernissáo do 
documento e data de expedicáo do mesmo. 

7.7.4. Cursos/Eventos feítos no exterior só teráo validade quando acornpanhados de documento expedido 
por tradutor juramentado. 

7.7.5. Nao seráo computados pontos para os: 

a) Cursos exigidos corno pré-requisito no cargo pleiteado; 

b) Cursos avulsos ou participacáo ern eventos ern que o candidato tenha participado corno 
apresentador, coordenador, mediador, expositor, organizador, monitor, ou qualquer outro que nao seja na 
condicáo de aluno/ouvinte/participante; 

e) Cursos/Eventos nao concluídos. 

7.8. Nos casos de empate na classificacáo, o desempate obedecerá a seguinte ordem de prioridade: 

a) ti ver maior e melhor nível de forrnacáo escolar cornprovado; 

b) apresentar rnaior carga horária em cursos realizados nos últimos cinco anos, dentro da área a que 
concorrer a vaga; 

e) apresentar idade rnais avancada, dentre aqueles corn idade igual ou superior a sessenta anos, 
considerando-se dia, mes e ano de nascirnento; 

e) Sorteio ern ato público, na presenca dos candidatos interessados, os quais seráo 
telefone, correio eletrónico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciencia do i 
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8 - DOS RECURSOS 

8.1. O recurso, quando necessario, deverá ser dirigido a Cornissáo Organizadora e Examinadora, em 
formulário específico (ANEXO V), entregando-o exclusivamente, no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Mantena/MG, localizado na Avenida José Mol, nº 216 - 1 ° andar - Centro, Mantena/MG. 

8.2. O prazo para interposicáo é de um dia a contar da publicacáo do Edital de hornologacáo das inscricóes, 
mediante a apresentacáo das raz6es que ampararem a sua irresignacáo. 

8.3. No prazo de até dois dias a Cornissáo, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisáo, hipótese 
na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscricóes homologadas. 

8.4. Os recursos seráo analisados ejulgados pela própria Cornissáo Organizadora e Examinadora, nao sendo 
admitido pedido de reconsideracáo da decisáo proferida pela mesma. Sendo mantida a decisáo da Comissáo 
o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal parajulgamento, no prazo de um dia, cuja decisáo deverá 
ser motivada. 

8.5. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado no site: 
http://www.mantena.mg.gov.br e no painel de publicacóes oficiais da Prefeitura Municipal. 

8.6. Somente seráo apreciados os recursos interpostos dentro do prazo do fato que lhe deu origem e que 
possuírem argumentacáo lógica e consistente que permita sua adequada avaliacáo pela Comissáo do 
Processo Seletivo. 

8.7. Durante o período de recurso a comissáo nao aceitará novos documentos, substituicáo dos documentos 
entregues no período de inscricáo e/ou alteracáo das inforrnacóes prestadas pelo candidato no requerimento 
de inscricáo, 

8.8. Nao será aceito recurso interposto por fac-sírnile (fax), telex, internet, telegrama, sedex ou outro meio 
nao especificado neste Edital. 

9 - DA HOMOLOGA(::ÁO DO PROCESSO DE SELE<;ÁO 

9.1. Após a conclusáo dos trabalhos de afericáo e de classificacáo dos candidatos, a Comissáo do Processo 
Seletivo encaminhará oficialmente o resultado final deste Processo - com os relatórios e classificacáo dos 
candidatos - para apreciacáo e hornologacáo pelo Prefeito Municipal de Mantena/MG, no prazo de 02 (dois) 
dias. 

9.2. A listagem dos candidatos classificados será elaborada por ordem decrescente de classificacáo 
considerando o total de pontos obtidos dos critérios de desempate (se houver). 

9.3. Depois de cumpridas as etapas de que trata o subitem anterior, os resultados seráo divulgados no quadro 
de avisos da Sede da Prefeitura e no site http://www.mantena.mg.gov.br. 

9.4. A classificacáo final no Processo Seletivo Simplificado nao assegura ao candidato o direito a 

contratacáo, mas apenas a expectativa da realizacáo do ato, condicionado a observancia das disposicóes 

legais pertinentes, bem como, segundo a rigorosa ordem classificatória e do prazo de validad , ficando a 
concretizacáo deste ato condicionada a oportunidade e a conveniencia da Administracáo. 

9.5. Nao será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovacáo ou classificacao do candidato, 
valendo para esse firn a publicacáo do resultado final pelos meiosjá mencionados neste dital. 
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10 - DA V ALIDADE DO PROCESSO DE SELE<;ÁO 

10.1. A realizacáo deste Processo Seletivo Simplificado justifica-se em virtude da ausencia de reserva 
técnica para atendimento as necessidades emergenciais de excepcionais interesses público, do Município 
de Mantena/MG e terá validade de 01 (um) ano a contar da homologacáo do resultado final publicado do 
presente processo seletivo. 

11 - DA COMISSÁO ORGANIZADORA E EXAMINADORA 

11.1. Compete a Cornissáo Organizadora e Examinadora, a ser designada por Decreto do Chefe do Poder 
Executivo, as seguintes atribuicóes: 

1 - coordenar e supervisionar a realizacáo das inscricóes; 

11 - realizar a análise dos títulos e recursos; 

111 - classificar os candidatos de acordo comas previsóes deste Edital; 

IV - divulgar os resultados preliminares e final do Processo Seletivo Simplificado; 

V - adotar as providencias quanto a hornologacáo e publicacáo do resultado final. 

11.2. Compete ainda a Cornissáo Organizadora e Examinadora receber, quando foro caso, os recursos dos 
candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado. 

12 - DA CONVOCA(;ÁO E DA CONTRATA<;ÁO 

12.1. A convocacáo para a contratacáo obedecerá a ordem de classificacáo, na proporcáo do surgimento de 
vagas no decorrer da vigencia do presente Processo Seletivo Simplificado, de acordo comas necessidades 
das Secretarias Municipais, devendo ser documentada. 

12.2. O candidato será convocado por órgáo oficial de divulgacáo dos atos da Prefeitura Municipal de 
Mantena/MG (http://www.mantena.mg.gov.br), para realizacáo de exames médicos admissionais e 
complementares, e determinando dia, horário e local, de forma a viabilizar a sua contratacáo, tendo o prazo 
máximo de até 05 (cinco) dias para entregar a documentacáo e assumir a vaga. 

12.3. Quando convocado, o candidato que recusar a vaga, de acordo coma ordem de classificacáo, assinará 
o termo de desistencia, que implicará em abdicacáo do Processo Seletivo. 

12.4. O nao comparecimento do candidato convocado implicará em abdicacáo do Processo Seletivo. 

12.5. No ato da contratacáo, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos: 

1 - exame de sanidade física e mental, adequada ao exercício da funcáo: 

a) No atestado, o médico deverá esclarecer se o paciente tem condicóes para o exercício do cargo; 
b) O candidato que nao apresentar o respectivo atestado adequado ao exercício do cargo, perderá o 

direito a celebracáo do contrato. 

11 - certidáo de Quitacáo Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (dispo 
eletrónico: http://www.tse.jus.br); 
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111 - fotocópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de 
incorporacáo (para candidatos do sexo masculino); 

IV - fotocópia da Certidáo de Nascimento dos dependentes legais (menores de 14 anos); 

V- Declaracáo que ateste que o candidato nao respondeu a processo sindicante e/ou administrativo 
expedida pelo Responsável do Departamento Pessoal do Ente Federado ou Órgáo Público em que trabalhou 
nos últimos 5 (cinco) anos. Caso nao tenha trabalhado neste período, apresente Declaracáo de que nao 
trabalhou nos últimos 5 (cinco) anos; 

VI - Declaracáo que ateste que o candidato nao enquadrasse em nenhuma das vedacóes a inscricáo 
descritas no ítem 6 deste Edital; 

VII - declaracáo de que nao possui outro cargo público, a nao serem as acumulacóes previstas no 
artigo 37, inciso XVI, da Constituicáo Federal/88; 

a) Nao havendo disponibilidade e/ou compatibilidade diária de horários para o servico público, o 
candidato perderá o direito a celebracáo do contrato. 

b) A disponibilidade e/ou compatibilidade diária de horários será conferida pela Adrninistracáo 
Municipal. 

VIII - declaracáo de que nao percebe proventos de aposentadoria que caracterizem acurnulacáo ilícita 
de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituicáo Federal/88; 

IX - declaracáo de bens do candidato; 

X - declaracáo de rendimentos para fins de teto previdenciário emitida pela pessoajurídica de direito 
público ou pessoajurídica de direito privado em que presta servico, exceto quando se tratar de servidor que 
atua no Município de Mantena/MG; 

XI - fotocópia da Certidáo de Nascimento, ou se for casado, cópia da Certidáo de Casamento, ou se 
for separado/divorciado cópia da Certidáo de Casamento coma averbacáo da separacáo/divórcio, ou se for 
viúvo cópia da Certidáo de Óbito do Cónjuge anexada a Certidáo de Casamento, ou a inda, no caso de uniáo 
estável, apresentar a competente declaracáo, anexando cópia do R.G. do cónjuge; 

XII -- fotocópia de documento comprobatório de inscricáo do PIS/PASEP e em caso de nao possuí- 
lo, apresentar extrato da Caixa Económica Federal ou do Banco do Brasil, comprovando a inexistencia da 
inscricáo, juntamente com declaracáo com firma reconhecida em cartório; 

13 - DO REGIME JURÍDICO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DO 
CARGOOUFUN�ÁOTEMPORÁRIA 

13.1. Os habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado, nos termos deste edital vincular-se- 
áo ao Regime Jurídico-administrativo nos termos da legislacáo municipal (Lei nº. 384/1981) e ao Regime 
Geral da Previdéncia Social - INSS e subrneteráo ao regime disciplinar dos servidores públicos municipais 
de Mantena. 

14 - DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO 

14.1. A jornada/carga horária de trabalho dos candidatos classificados e convocados é o que se encontra 
estatuído nas Leis Municipais pertinentes. 
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14.2. O candidato estará sujeito ao cumprimento da jornada/carga horária de trabalho determinada pela 
respectiva Secretaria Municipal em que esteja contratado (lotado), devendo cumprir rigorosamente, a 
jornada de trabalho/carga horária que lhe for atribuída de acordo com a legislacáo municipal, sob pena de 
nao receber a rernuneracáo correspondente e/ou na impossibilidade de cumprimento, o mesmo formalizará 
a desistencia. 

14.3. A carga horária dos candidatos classificados e convocados na forma <leste Edital atenderá as 
necessidades temporárias do Município, desde que haja compatibilidade de horários e disponibilidade de 
vagas. 

14.4. Por Conveniencia e excepcional interesse da Adrninistracáo Pública, a jornada de trabalho poderá ser 
alterada ao longo do contrato, respeitando os preceitos legais. 

15 - DA RESCISÁO 

15.1. O contrato firmado de acordo com este edital extinguir-se-á sem direito as indenizacóes: 

1 - pelo término do prazo contratual; 

11 - iniciativa do contratado; 

111 - acumulacáo ilegal de cargos, empregos ou funcóes públicas; 

IV - na ocorréncia de concurso público para o mesmo fim; 

V - por iniciativa do Contratante; 

a) por interesse público (conveniencia administrativa); 

b) por ocasiáo de contratacáo dos servicos médicos de saúde por intermédio de Consórcio Público; 

e) quando o servidor contratado cometer quaisquer atos ou infracóes previstas na legislacáo 
municipal, devendo a dernissáo acorrer, por deterrninacáo da autoridade máxima do Poder Executivo, com 
a devida justificativa e sem necessidade de aviso prévio; 

VI - o contratado que obtiver, a qualquer tempo, dentro da vigencia do contrato, avaliacáo 
insatisfatória no critério de assiduidade. 

15.2. Será de responsabilidade do carpo-técnico administrativo da Secretaria Municipal a supervisáo direta 
e continua do desempenho do candidato contratado ern termos <leste edital pelo período que durar o 
contrato, ficando seu contrato rescindido automaticamente, a qualquer tempo, em caso de avaliacáo 
insatisfatória, sem direito a indenizacáo, além de estar impedido de concorrer a outros processos seletivos 
de contratacáo temporária promovidos pelo Município pelo período de 02 (dois) anos, observando-se 
sempre os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. 

15.3. A insuficiencia de desempenho profissional, verificada por instrumento próprio e devidamente 
atestada resultará na rescisáo imediata do contrato, respeitada a legislacáo vigente. 

15.4. A avaliacáo de desempenho será a mesma adotada para os servidores efetivos d 
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16- DOS CANDIDATOS COM DEFICIENCIA 

16.1. Os candidatos que se julgarem amparados pelos dispositivos legais, e que desejarem se inscreverem 
como pessoas com deficiencia, poderáo inscrever-se para o Processo Seletivo desde que sua deficiencia 
seja compatível como cargo pretendido, concorrendo em igualdade de condicóes comos demais candidatos 
no que diz respeito ao local e horário de inscricáo, critérios de aprovacáo, observando a norma legal para 
efeito de contratacáo. 

16.3. Nos casos de incompatibilidade da deficiencia com o cargo objeto deste Edital, mesmo sendo 
comprovado a qualquer tempo, o candidato será excluído do presente Processo. 

16.4. Deverá apresentar Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiencia, com expressa 
referencia ao código correspondente da Classificacáo Internacional de Doencas - CID, bem como a provável 
causa da deficiencia. 

16.5. O laudo apresentado será retido e ficará anexado ao Requerimento de lnscricáo. 

16.6. O candidato portador de deficiencia que, no ato da inscricáo, nao declarar essa condicáo e/ou nao 
anexar o Laudo Médico, nao poderá interpor recurso em favor de sua situacáo. O laudo médico deverá 
dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiencia da qual o candidato é portador, com expressa 
referencia ao código correspondente de Classificacáo Jnternacional de Doenca - CID, bem como, o 
enquadramento previsto no Art. 4° do Decreto Federal no 3298/99, alterado pelo Decreto Federal no 
5.296/2004. 

17 - DAS DISPOSI<;ÓES FINAIS 

17.l. As contratacóes previstas neste Edital deveráo ser precedidas através de Requerimento do Secretário 
Municipal ao Chefe do Poder Executivo, que poderá autorizar ou nao tais contratacóes, devendo constar 

obrigatoriamente das solicitacóes: 
1 - justificativa; 
11 - prazo; 
111 - cargo; 
IV - vencimento; 
V - dotacáo orcarnentária; 
VI - demonstracáo da existencia dos recursos; 
Vll - habilitacáo exigida para as funcóes a serem desempenhadas. 

17.2. A participacáo no Processo Seletivo Simplificado implicará no conhecimento e aceitacáo tácita das 

condicóes estabelecidas no inteiro teor deste Edital e demais expedientes reguladores do Processo Seletivo 

Simplificado, em relacáo as quais o candidato nao poderá alegar desconhecimento. 

17 .3. As certidóes que nao possuírem prazo de val idade, so mente seráo aceitas com data nao excedente a 
30 (trinta) dias de sua ernissáo. 

17 .4. Nao seráo aceitos documentos que nao atenderem as exigencias deste edita l. 

17.5. Nao seráo aceitos pela Comissáo Organizadora e Examinadora, documentos que conte 

17.6. Nao seráo aceitos protocolos de entrega ou protocolos de solicitacáo de document 
aos documentos requeridos no presente edital. 
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17.7. Nao será aceito nenhum documento em substituicáo aos exigidos neste edital. 

17.8. A inexatidáo das inforrnacóes prestadas pelo candidato, a irregularidade de documentos constatada 
ou declaracóes falsas no decorrer da selecáo, ainda que verificadas posteriormente, elirninaráo o candidato, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscricáo, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa cível ou criminal. 

17 .9. Nao será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificacáo tais como: 
certidóes, certificados, atestados e notas do Processo de Selecáo Pública, valendo para esse fim, a 
Homologacáo publicada no site http://www.mantena.mg.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura. 

17.10. O Candidato assume todos os custos de preparacáo e apresentacáo de quaisquer documentos relativos 
ao presente edital, onde o Município de Mantena/MG nao será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condueño ou do resultado do processo seletivo, inclusive nenhuma 
indenizacáo será devida ao Candidato por esse fim. 

17.11. Os documentos dos candidatos que forem eliminados neste processo seletivo, antes da contratacáo, 
permaneceráo em poder do Setor de Recursos Humanos por um período de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da data de homologacáo do resultado final. Após este prazo, os mesmos seráo eliminados. 

17.12. Nao seráo fornecidos por telefone, quaisquer informacóes quanto a este Processo Seletivo, inclusive 
quanto a posicáo do candidato, bem como, as relativas as notas de candidatos eliminados. 

17.13. O candidato classificado deverá manter o enderece e o número de telefone atualizados, junto ao 
Setor de Recursos Humanos do Município. 

17.14. Os casos omissos relativos a convocacáo e contratacáo seráo analisados e decididos pela respectiva 
Secretaria Municipal e Adrninistracáo Municipal. 

17.15. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos relacionados ao 
Processo Seletivo Simplificado que seráo afixados no mural da Prefeitura Municipal de Mantena/MG e no 
site <http://www.mantena.mg.gov.br>. 

17.16. Os contratados nos termos deste Edital estáo sujeitos aos mesmos deveres, proibicóes e 
responsabilidades previstos em legislacáo municipal pertinente. 

17.17. Os casos omissos neste Edital seráo resolvidos pela Cornissáo Organizadora e Examinadora do 
Processo Seletivo Simplificado. 

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2018. 

Página 13 de 30 



i�f PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTEN A 
� Estado de Minas Gerais 

CNPJ 18.504.167 /0001-55 
Avenida José Mol, nº216 - lº andar - Centro - Mantena - MG - CEP 35290-000 

ANEXOI 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA 
SOCIAL 

EDITAL Nº 002/2018 

CRONOGRAMA 

ITEM ATIVIDADE DATA 
lnício das lnscricñes e Término das Inscricóes (Entrega da ficha de 14/11/2018 

1 inscricáo e documentos comprobatórios) a 
14/12/2018 

Divulgacáo das hornologacóes das inscricóes no Quadro de Aviso da 
2 Prefeitura e no site www.mantena.mg.gov.br 20/12/2018 

3 Prazo de Recurso 21/12/2018 

4 Resposta aos recursos interpostos pelos candidatos 28/12/2018 

5 Divulgacáo do Resultado Final 28/12/2018 

6 Hornologacáo 28/12/2018 

7 Contratacáo A partir de 
02/01/2019 
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ANEXO U 
T ABELA DE VAGAS, VEN CIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E DE REQUISITOS MINIMOS 

CARGO LOCAL DE TRABALHO VAGAS CH. VENC. REQUISITOS MÍNIMOS 
R$ 

Assistente Social - CRAS Centro de Referencia de 01 30h 2.583,83 Formacáo em Servico 
Assisténcia Social - CRAS Social, Registro no Conselho 

de Classe. 
Assistente Social - CREAS Centro de Referencia 01 30h 2.583,83 Formacáo em Servico 

Especializado de Assisténcia Social, Registro no Conselho 
Social - CREAS de Classe. 

Psicólogo - CRAS e CENTRO Centro de Referencia de 01 40h 2.148,07 Forrnacáo em Psicologia, 
PÚBLICO DE CONVIVENCIA Assisténcia Social - CRAS e Registro no Conselho de 
CIRANDA DA ALEGRIA Centro Público de Convivencia Classe. 

Ciranda da Alegria 
Psicólogo - CREAS Centro de Referencia 01 40h 2.148,07 Formacao em Psicologia, 

Especializado de Assisténcia Registro no Conselho de 
Social - CREAS Classe. 

Coordenador / Supervisor - PCF Programa Crianca Feliz 01 40h 2.583,83 Forrnacáo em Servico 
Social, Registro no Conselho 
de Classe, Curso de 
Capacitacáo de Supervisor 
do Programa Crianca Feliz 
com certificado emitido pelo 
Ministério do 
Desenvolvimento Social - 
MDS. 

Orientador Social/ Visitador - Programa Crianca Feliz 04 40h 1.045,70 Ensino Médio, Curso de 

PCF Capacitacáo de Visitadores 
do Programa Crianca Feliz. 

Orientador Social - Ciranda da Centro Público de 01 40h 1.045,70 Técnico de Nivel Médio ou 

Alegria (Artesanato) Convivencia Ciranda da cursando curso superior em 
Alegria qualquer área do 

conhecimento e aptidáo com 
trabalhos de artesanato. 

Orientador Social - Centro de Centro Público de 01 40h 1.045,70 Técnico de Nivel Médio ou 

Convivéncia-Ciranda da Alegria Convivencia Ciranda da cursando curso superior em 

(Inclusáo Digital) Alegria qualquer área do 
conhecimento e curso de 
informática. 

Auxiliar de Servicos Gerais - Cadastro Único e Programa 01 40h 954,00 Ensino Fundamental 

PBF Bolsa Família Incompleto. 

Entrevistador - PBF Cadastro Unico e Programa 01 40h 954,00 Ensino Fundamental; Curso 

Bolsa Família de Informática. 

Motorista - CREAS * Centro de Referencia 01 40h 997,91. Ensino Fundamental 

Especializado de Assisténcia Incompleto, CNH Categoría 

Social - CREAS C ou D, Disponibilidade 
para viagens. 

Motorista - PBF * Cadastro Unico e Programa 01 40h 997,91 Ensino Fundamental 

Bolsa Família 

! 
Incompleto, CNH Categoría 
C ou D, Disponibilidade 
para viagens. r Página 15 de 30 
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Motorista - Conselho Tutelar* Conselho Tutelar 01 40h 997,91 Ensino Fundamental 
Incompleto, CNH Categoria 
C ou D, Disponibilidade 
para realizar trabalho 
noturno. 

Secretário (a) - Conselho Tutelar Conselho Tutelar 01 40h 954,00 Ensino Fundamental. 
Vigia-CRAS Centro de Referencia de 01 40h 954,00 Disponibilidade para realizar 

Assisténcia Social - CRAS trabalho noturno. 
Vigia - Ciranda da Alegria Centro Público de 02 40h 954,00 Disponibilidade para realizar 

Convivencia Ciranda da trabalho notumo. 
Alegria 

OBS.: Para o cargo de Motorista haverá prova prática. Odia e local da realizacüo da prova será marcada 
pela Comissiio e divulgada no Quadro de Avisos da Prefeitura e no site www.mantena.mg.gov.br 
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ANEXOIII 
ATRIBUI(;ÓES DOS CARGOS 

- Assistente Social - CRAS 

• Acolher, ofertar informacóes e realizar encaminhamentos as famílias usuárias do CRAS; 
• Planejar e implementar o PAIF, de acordo comas características do território de abrangéncia do 

CRAS; 
• Mediar grupos de família do PAIF; 
• Realizar atendimentos particularizados e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; 
• Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; 
• Apoiar tecnicamente, de forma continuada, os profissionais responsáveis pelo(s) Servicosrs) de 

Convivencia e Fortalecimento de Vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; 
• Acompanhar famílias encaminhadas pelos servicos de convivencia e fortalecimento de vínculos 

ofertados no território do CRAS; 
• Realizar busca ativa no território de abrangéncia do CRAS e desenvolver projetos que visam 

prevenir o aumento de incidencia de situacóes de risco; 
• Acompanhar as famílias em descumprimento de condicionalidades; 
• Articular acóes que potencializem as boas experiencias no território de abrangéncia; 
• Realizar encaminhamentos, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; 
• Realizar encaminhamentos para os servicos setoriais; 
• Participar das reunióes preparatórias ao planejamento municipal; 
• Participar de reuni6es sistemáticas no CRAS, para planejamento das acóes semanais a serem 

desenvolvidas, definicáo de fluxos, instituicáo de ratina de atendimento e acolhimento dos 
usuários; 

• Organizacáo dos encaminhamentos, fluxos de informacáo com outros setores, procedimentos, 
estratégias de resposta as demandas de fortalecimento das potencialidades do território; 

• Priorizar o atendimento e acompanhamento as famílias perfil do Programa Bolsa Família e BPC; 
• Orientar, encaminhar e acompanhar os usuários público/beneficiários do Beneficio de Prestacáo 

Continuada; 
• Realizar outras acóes, constituídas como atribuicóes privativas do Assistente Social, no ámbito 

do SUAS; 
• Atender, em caso de necessidade, as demandas requisitadas pela Secretaria Municipal de 

Assisténcia Social; 
• Executar outras atribuicóes afins. 

- Assistente Social - CREAS 

• Promover a acolhida, oferta de informacóes e realizacáo de encaminhamentos as famílias 
usuárias do CREAS; 

• Realizar a escuta especializada, com acolhida as demandas dos usuários; 
• Realizar visitas técnicas; 
• Efetuar o estudo psicossocial; 
• Desenvolver o diagnóstico socioeconórnico no ámbito de atendimento do CREAS; 
• Monitorar e avaliar os servicos da rede de Protecáo Social Especial; 
• Orientar e encaminhar usuários para a rede de servicos locais; 
• Construir, de forma interdisciplinar, o plano individual e/ou familiar de atendimento; 
• Promover a orientacáo sociofamiliar; 
• Realizar o atendimento psicossocial; 
• Constituir-se como membro da equipe de referencia e contrarreferencia na 
• Prestar inforrnacóes, comunicados e atuar na defesa dos direitos; 
• Dar apoio, juntamente coma equipe técnica, a família na sua funcáo pr 

1 
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• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

Promover o acesso a docurnentacáo pessoal dos usuários do CREAS; 
Contribuir para a identificacáo e mobilizacáo da família extensa ou ampliada dos usuários 
atendidos pelo CREAS; 
Articular a rede de servicos socioassistenciais; 
Articular os servicos de outras políticas públicas setoriais; 
Promover a articulacáo interinstitucional com os demais órgáos do Sistema de Garantia de 
Direitos; 
Mobilizar acóes que promovam o exercício da cidadania; 
Realizar o seu trabalho na perspectiva interdisciplinar; 
Elaborar relatórios e/ou prontuários dos atendimentos/acompanhamentos realizados; 
Estimular, por meio das acóes e com criatividade técnica, o convívio familiar, grupal e social; 
Realizar outras acóes, conforme orientacóes dos órgáos nacionais, estaduais e municipais de 
gestáo do SUAS; 
Ser referencia técnica para o Conselho Tutelar, para os casos onde houver demanda; 
Realizar outras acóes, constituídas como atribuicóes privativas do Assistente Social, no ámbito 
do SUAS; 
Atender, em caso de necessidade, as demandas requisitadas pela Secretaria Municipal de 
Assisténcia Social, incluindo servicos referentes a Protecáo Social Especial de Alta 
Complexidade; 
Atuar nos demais servicos/prograrnas/projetos, de competencia do CREAS, conforme 
necessidade do município; 
Executar outras atribuicóes afins . 

- Psicólogo - CRAS 

• Acolher, ofertar inforrnacóes e realizar encaminhamentos as famílias usuárias do CRAS; 
• Planejar e implementar o PAIF, de acordo comas características do território de abrangéncia do 

CRAS; 
• Mediar grupos de família do PAIF; 
• Realizar atendimentos particularizados e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; 
• Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; 
• Apoiar tecnicamente, de forma continuada, os profissionais responsáveis pelo(s) Servicosis) de 

Convivencia e Fortalecimento de Vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; 
• Acompanhar famílias encaminhadas pelos servicos de convivencia e fortalecimento de vínculos 

ofertados no território do CRAS; 
• Realizar busca ativa no território de abrangéncia do CRAS e desenvolver projetos que visam 

prevenir o aumento de incidencia de situacóes de risco; 
• Acompanhar as famílias em descumprimento de condicionalidades; 
• Articular acóes que potencializem as boas experiencias no território de abrangéncia; 
• Realizar encaminhamentos, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; 
• Realizar encaminhamentos para os servicos setoriais; 
• Participar das reunióes preparatórias ao planejamento municipal; 
• Participar de reuniñes sistemáticas no CRAS, para planejamento das acóes semanais a serem 

desenvolvidas, definicáo de fluxos, instituicáo de rotina de atendimento e acolhimento dos 
usuários; organizacáo dos encaminhamentos, fluxos de inforrnacáo com outros setores, 
procedimentos, estratégias de resposta as demandas de fortalecimento das potencialidades do 
território; 

• Priorizar o atendimento e acompanhamento as famílias perfil do Programa Bolsa Familia e BPC; 
• Orientar, encaminhar e acompanhar os usuários público/beneficiário do Benef io de Prestacáo 

Continuada; 
• Realizar outras acóes, constituídas como atribuicóes privativas do Psicó ogo, 

SUAS; 
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• Atender, em caso de necessidade, as demandas requisitadas pela Secretaria Municipal de 
Assisténcia Social; 

• Atuar nos demais servicos/prograrnas/projetos, de competencia do CRAS, conforme necessidade 
do município; 

• Executar outras atribuicóes aftns. 

- Psicólogo - CREAS 

• Acolhida, oferta de informacóes e realizacáo de encaminhamentos as famílias usuárias do 
CREAS; 

• Realizar a escuta especializada, com acolhida as demandas dos usuários; 
• Realizar visitas técnicas; Realizar o estudo psicossocial; 
• Elaborar diagnósticos socioeconórnicos no ámbito de abrangéncia do CREAS; 
• Promover o monitoramento e avaliacáo dos servicos da rede de Protecáo Social Especial; 
• Orientar e encaminhar os usuários do CREAS para a rede de servicos locais; 
• Construir, de forma interdisciplinar, o plano individual e/ou familiar de atendimento; 
• Realizar a orientacáo sociofamiliar; 
• Primar para o atendimento psicossocial; 
• Constituir-se como membro da equipe de referencia e contrarreferencia na rede de servrcos 

socioassistenciais; 
• Prestar inforrnacóes, comunicados e atuar na defesa dos direitos; 
• Dar apoio, juntamente com a equipe técnica, a família na sua funcáo protetiva; 
• Promover o acesso a documentacáo pessoal dos usuários do CREAS; 
• Contribuir para a identificacáo e mobilizacáo da família extensa ou ampliada para os usuários 

do CREAS; 
• Articular a rede de servicos socioassistenciais; 
• Articular os servicos de outras políticas públicas setoriais; 
• Promover a articulacáo interinstitucional com os demais órgáos do Sistema de Garantia de 

Direitos; 
• Mobilizar acóes que promovam o exercício da cidadania; 
• Realizar o seu trabalho na perspectiva interdisciplinar; 
• Elaborar relatórios e/ou prontuários dos atendimentos/acompanhamentos realizados; 
• Estimular, por meio das acóes e com criatividade técnica, o convívio familiar, grupal e social; 
• Realizar outras atividades, conforme orientacóes dos órgáos nacionais, estaduais e municipais 

de gestáo do SUAS; 
• Ser referencia técnica para o Conselho Tutelar, para os casos onde houver demanda; 
• Atuar nos demais servicos/programas/projetos, de competencia do CREAS, conforme 

necessidade do município; 
• Atender, em caso de necessidade, a demandas requisitadas pela Secretaria Municipal de 

Assisténcia Social, incluindo servicos referente a Protecáo Social Especial de Alta 
Cornplexidade; 

• Executar outras atribuicóes aftns. 

- Coordenador / Supervisor - PCF 

• Viabilizar a realizacáo de atividades em grupos com as famílias visitadas, articulando 
CRAS/UBS, sempre que possível, para o desenvolvimento destas acóes; 

• Articular encaminhamentos para inclusáo das famílias nas respectivas polít' as sociais que 
possam atender as demandas identificadas nas visitas domiciliares; 

• Mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o trabalho 
desenvolvimento das criancas e a atencáo as demandas das famílias; 
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• 

• 
• 
• 

Levar situacóes complexas, !acunas e outras questóes operacionais para debate no Grupo 
Técnico, sempre que necessário para a melhoria da atencáo as famílias; 
Atender, em caso de necessidade, as demandas requisitadas pela Secretaria Municipal de 
Assisténcia Social; 
Atuar nos demais servicos/programas/projetos, conforme necessidade do município; 
Executar outras atribuicóes afins . 

- Orientador Social / Visitador - PCF 

• Observar os protocolos de visitacáo e fazer os devidos registros das inforrnacóes acerca das 
atividades desenvolvidas; 

• Consultar e recorrer ao coordenador / supervisor sempre que necessário; 
• Registrar as visitas em formulário próprio; 
• Identificar e discutir com o supervisor demandas e situacóes que requeiram encaminhamentos 

para a rede, visando sua efetivacáo (como educacáo, cultura.justica, saúde ou assisténcia social); 
• Atender, em caso de necessidade, as demandas requisitadas pela Secretaria Municipal de 

Assisténcia Social; 
• Atuar nos demais servicos/programas/projetos, conforme necessidade do município; 
• Executar outras atribuicóes afins. 

- Orientador Social - Ciranda da Alegria (Artesanato) 

• Apoiar o trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referencia do CRAS e do SCFV, 
em especial no que se refere as funcóes administrativas; 

• Participar das reunióes sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliacáo do processo de 
trabalho coma equipe do SCFV; 

• Participar das atividades de capacitacáo (ou forrnacáo continuada) da equipe do SCFV, quando 
houver; 

• Recepcionar e ofertar inforrnacóes as famílias usuárias do SCFV; 
• Mediacáo dos processos grupais ofertados no SCFV; 
• Participar das reuniñes sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliacáo do processo de 

trabalho coma equipe de referencia do CRAS ou no SCFV; 
• Atender, em caso de necessidade, as demandas requisitadas pela Secretaria Municipal de 

Assisténcia Social; 
• Atuar nos demais servicos/prograrnas/projetos, conforme necessidade do município; 
• Promover trabalhos artísticos com os usuários (artesanato, materiais recicláveis, pintura e 

correlatos); 
• Executar outras atribuicóes afins. 

- Orientador Social - Ciranda da Alegria (Inclusño Digital) 

• Apoiar o trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referencia do CRAS e do SCFV, 
em especial no que se refere as funcóes administrativas; 

• Participar das reunióes sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliacáo do processo de 
trabalho coma equipe do SCFV; 

• Participar das atividades de capacitacáo (ou formacáo continuada) da equipe do SCFV, quando 
houver; 

• Recepcionar e ofertar inforrnacóes as famílias usuárias do SCFV; 
• Mediacáo dos processos grupais ofertados no SCFY; 
• Participar das reunióes sistemáticas de planejamento de atividades e d 

trabalho coma equipe de referencia do CRAS ou no SCFV; 
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• Atender, em caso de necessidade, as demandas requisitadas pela Secretaria Municipal de 
Assisténcia Social; 

• Atuar nos demais servicos/programas/projetos, conforme necessidade do município; 
• Promover trabalhos de inclusáo digital com os usuários (informática, jogos digitais, digitacáo e 

correlatos); 
• Executar outras atribuicóes afins. 

- Auxiliar de Servicos Gerais - PBF e Cadastro Único 

• Limpar e arrumar as dependencias e instalacóes de edificios públicos municipais, a firn de mante- 
los nas condicóes de asseio requeridas; 

• Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo 
com as deterrninacóes definidas; 

• Percorrer as dependencias do Cadastro Único, abrindo e fechando janelas, portas e portees, bem 
como ligando e desligando pontos de iluminacáo, máquinas e aparelhos elétricos; 

• Executar servicos externos, apanhando e entregando correspondencias, fazendo pequenas 
compras e pagamentos; 

• Caso necessário, duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a, 
abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; 

• Operar cortadoras e grampeadores de papel, bem como alcear os documentos duplicados; 
• Percorrer as dependencias do Cadastro Único, abrindo e fechando jane las, portas e portees, bem 

como ligando e desligando pontos de ilurninacáo, máquinas e aparelhos elétricos; 
• Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; 
• Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de 

consertos e reparos nas dependencias, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa 
aparencia; 

• Atender, em caso de necessidade, as demandas requisitadas pela Secretaria Municipal de 
Assisténcia Social; 

• Atuar nos demais servicos/programas/projetos, conforme necessidade do município; 
• Executar outras atribuicóes afins. 

- Entrevistador - PBF e Cadastro Único 

• Realizar busca ativa das famílias, constantes nas listagens de auditoria disponibilizadas pelo 
Governo Federal através da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania; 

• Efetuar a insercáo e/ou atualizacáo dos dados cadastrais no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal/Programa Bolsa Família; 

• Realizar as demais atividades inerentes ao Programa conforme as orientacóes disponibilizadas 
pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome e pela Secretaria Nacional de 
Renda e Cidadania; 

• Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo superior imediato; 
• Atender, em caso de necessidade, as demandas requisitadas pela Secretaria Municipal de 

Assisténcia Social; 
• Atuar nos demais servicos/programas/projetos, conforme necessidade do município; 
• Executar outras atribuicóes afins. 

- Motorista - CREAS, PROGRAMA BOLSA F AMÍLIA - CAD ASTRO ÚNICO e CONSELHO 
TUTELAR 

• Manter o veículo sob sua responsabilidade, em perfeito estado e satisfatóri condicóes de 
funcionamento, comunicando ao setor responsável, a ocorréncia de qualquer i egularidade; 

• Comunicar ocorréncias de fatos e avarias relacionadas como veículo sob sua esponsabilidade; 
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• Mantero veículo convenientemente abastecido e lubrificado; 
• Preencher, a cada saída, o formulário de Atividade de Veículo para fins de informacóes junto a 

Secretaria Municipal de Transportes e Transito; 
• Permanecer nos postos de servico, durante a jornada de trabalho, a disposicáo e atender as tarefas 

solicitadas pelo setor responsável; 
• Ser pontual no atendimento as solicitacóes de saída para executar as tarefas que lhe forem 

atribuí das; 
• Mantera urbanidade no trato comos usuários; 
• Yistoriar os veículos oficiais, verificando o estado geral de seguranca do veículo a ele confiado, 

devendo diariamente inspecionar os componentes que impliquem em seguranca, tais como: 
pneus, nível de combustível, água e óleo do cárter, freios e parte elétrica, dentre outros, para 
certificar-se de suas condicóes de funcionamento, além de conduzi-lo para lavagem, oficina e 
abastecimento, quando necessário; 

• Responsabilizar-se pelo uso adequado do bloco de abastecimento, fornecido pela Secretaria 
Municipal de Assisténcia Social, encaminhando imediatamente após o abastecimentojuntamente 
como cupom ou nota fiscal ao setor responsável pelos servicos de transporte; 

• Atender, em caso de necessidade, as demandas requisitadas pela Secretaria Municipal de 
Assisténcia Social; 

• Atuar nos demais servicos/prograrnas/projetos, conforme necessidade do município; 
• Executar outras atribuicóes afins. 

- Secretário (a) - Conselho Tutelar 

• Marcar e controla compromissos, reunióes e viagens; 
• Responder e faz chamadas telefónicas; 
• Digitar, caso necessário, oficios ou memorando de necessidade do Conselho Tutelar; 
• Organizar a cópia de documentos; 
• Arquivar documentos; 
• Realizar servicos administrativos em geral; 
• Controlar a correspondencia de entrada e saída; 
• Saudar visitantes; 
• Assistir reunióes caso necessário; 
• Mantero setor limpo e fazer o café; 
• Executar outras atribuicóes afins. 

- Vigía - CRAS 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dar conhecimento ao superior imediato de todas as reclamacóes que ocorreram durante a sua 
jornada; 
Estar atento para o funcionamento adequado das coisas de uso comum observando eventuais 
emergencias, quando acionará o superior imediato; 
Mantera portaria timpa . 
Deverá durante todo o horário do seu trabalho manter-se inteiramente acordado e atento; 
Cumprir rigorosamente o horário de trabalho, conforme constante no quadro de horário de 
trabalho, executando os servicos sob sua responsabilidade pessoal; 
Nao se afastar do local de trabalho durante seu horário, salvo/motivo especial e ocasional dando 
pré-ciéncia ao superior imediato, usar formulário de ausencia ou deixar substituto autorizado; 
Evitar manter conversacáo prolongada com pessoas estranhas ao servico; 
Nao prestar servicos particulares durante o seu horário de trabalho; 
Nao permitir a permanencia de nenhum objeto que possa obstruir a entra do setor; 
Sob hipótese nenhuma deve ser divulgada alguma informacáo a pes oas estranhas ou nao 
autorizada; 
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• Manter sempre fechado o portáo de entrada do setor; 
• É expressamente proibido trabalhar alcoolizado ou fazer uso de bebida alcoólica durante o 

horário de trabalho. 

- Vigia - Ciranda da Alegria 

• Dar conhecimento ao superior imediato de todas as reclarnacóes que ocorreram durante a sua 
jornada; 

• Estar atento para o funcionamento adequado das coisas de uso comum observando eventuais 
emergencias, quando acionará o superior imediato; 

• Mantera portaría limpa. 
• Deverá durante todo o horário do seu trabalho rnanter-se inteiramente acordado e atento; 
• Cumprir rigorosamente o horário de trabalho, conforme constante no quadro de horário de 

trabalho, executando os servicos sob sua responsabilidade pessoal; 
• Nao se afastar do local de trabalho durante seu horário, salvo/motivo especial e ocasional dando 

pré-ciéncia ao superior imediato, usar formulário de ausencia ou deixar substituto autorizado; 
• Evitar manter conversacáo prolongada com pessoas estranhas ao servico; 
• Nao prestar servicos particulares durante o seu horário de trabalho; 
• Nao permitir a permanencia de nenhum objeto que possa obstruir a entrada do setor; 
• Sob hipótese nenhuma deve ser divulgada alguma inforrnacáo a pessoas estranhas ou nao 

autorizada; 
• Manter sempre fechado o portáo de entrada do setor; 
• É expressamente proibido trabalhar alcoolizado ou fazer uso de bebida alcoólica durante o 

horário de trabalho. 
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ANEXO IV 
FICHA DE INSCRI<;ÁO 

PROCESSO SELETIVO 002/2018 PARA CONTRATA(;ÁO TEMPORÁRIA EM 2019. 

CARGO PRETENDIDO: ---------------------� 
NOME: ---------------------------� 
FILIA<;ÁO: -------------------------� 

ESTADO CIVIL: ------- / / ---- 

RG: ---------� 
DATA NASCIMENTO: 

ENDERE<;O: _ 

CONTATO: -------------------------� 

É PORTADOR DE DEFICIENCIA FÍSICA? ( ) SIM ( )NÁO 

CASOSIM,ESPECIFIQUE: _ 

RELA(;ÁO DE DOCUMENTOS APRESENT ADOS NO MOMENTO DA 
INSCRI<;ÁO: -------------------------- 

DECLARO TER CONHECIMENTO DAS DISPOSI<;ÓES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA, E COM 

ELAS CONCORDAR INTEGRALMENTE. 

MANTENA, DE DE 2018. -- -------- 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO V 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

A Comissáo Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo Simplificado de Mantena / MG 
Ref: Recurso Administrativo - Processo Seletivo Simplificado Edital nº 002/2018. 

Digitar ou datilografar ou escrever em letra de forma a justificativa do recurso, de forma 
objetiva: 

Local e Data: , __ ! __ ! __ Data Nascimento:_/_/ __ 

NOMECOMPLETO: _ 

Assinatura: _ 
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ANEXOVl 
MODELO DE CURRICULUM VITAE 

- ---- - -- ------- 
CURAl,CULUM VITAE 

IDENTIF\I� 

Hom,¡· 

l:.l'IQ(I�: 

Bruno: 

'E-ffl 

Cfd.D�: 

FUhiO l#f]" 

CEP. 

.;itt+:lnt.a� 

OJit <181 . !$él.� 

1tkln� 

C r.a t;lo, FIIN(t� 

CP�· 

Natu�: 

EllíUlffó CM!:. 

can. Pt�ttitt: 

l' ulO � Ele,itor; 

C�r.a�H�i,'lo: 

CORSO 1' 

feoota: 
e oo: 
(:CJA$0 COU;(;IAL OU !!!.() A'L.!Nf�: 

[�: 

e roao: 
cuaso $UPEfflOR; 
Ut't.'il'Ur.;,d.:idlil': 

CUMO:S D AH�t9C)AMI.NTO .• li'ÓS..('¡ftA'OOAQ.ÁO. Sl!:'!UINÁlllOS, �'1..MTRAS, l!'rC.:. 

�o: 
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ANEXO VII 

TABELA DE PONTUA(:ÁO 
Tempo de servico prestado na esfera pública, em empresa privada no cargo pleiteado. 

a) EXERCÍCIO PROFISSIONAL (PARA TODOS OS CARGOS) 

DISCRIMINACÁO PONTOS 
Tempo de servico prestado na esfera pública no cargo 2,0 pontos por mes completo até o limite de 30 
pleiteado ou similar; tempo de servico prestado em (trinta) meses, perfazendo o máximo de 60 
empresa privada; como autónomo ou profissional pontos. 
liberal no cargo pleiteado ou similar. 

Pontuacño Máxima - 60 pontos 

*É considerado o mes completo, a contagem do més todo, ou seja, de 30 em 30 días. 
*O tempo a ser considerado é aquele transcorrido nos últimos 30 (trinta) meses, considerando o tempo 
limite o més de outubro (10) de 2018. 

b) QUALIFICACÁO PROFISSIONAL 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, INCOMPLETO, FUNDAMENTAL, MÉDIO E 
TÉCNICO: 

DISCRIMINACÁO PONTOS MÁXIMO DE 
TÍTULOS 

Certificado de participacáo em cursos na área de atuacáo com 
duracáo igual ou superior a 120h. 14 01 

Certificado de participacáo em cursos na área de atuacáo com 
duracáo igual ou superior a 80h. 06 02 

Cursando ensino superior em qualquer área do conhecimento. 
05 01 

Certificado de participacáo em cursos na área de atuacáo com 
duracáo igual ou superior a 40h. 03 02 

Certificado de participacáo em cursos, congressos, conferencias, 
seminários, jornadas, simpósios, fóruns e demais eventos na área 01 03 
de atuacáo com carga horária igual ou superior a 8h. 

Pontuacáo Máxima - 40 pontos 

Obs. 1: Devem ser consideradas para comprovaciio de títulos na área de atuacüo as duracñes de 120/i 
ou superior; 801, ou superior e 401, ou superior, os cursos comas seguintes nomenclaturas (conforme 
o cargo pleiteado): 

Orientador Social / Visitador - PCF 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Protecáo Social; Sistema Único de Assisténcia Social 
- SUAS; Política de Assisténcia Social; Programa Primeira Infancia no SUAS; Programa Crianca Feliz; 
Visitas Técnicas ou relacionados a Rede Sócioassistencial. / Orientador Social - Ciranda da Alearía (Artesanato) r: Página 27 de 30 
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Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Protecáo Social; Sistema Unico de Assisténcia Social 
- SUAS; Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; Política de Assisténcia Social; 
Rede Sócioassistencial e Cursos Relacionados a Artesanato. 

Orientador Social - Ciranda da Alegria (Inclusáo Digital) 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Protecáo Social; Sistema Único de Assisténcia Social 
- SUAS; Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; Política de Assisténcia Social; 
Rede Sócioassistencial e Cursos Relacionados a Informática. 

Entrevistador - PBF 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Protecáo Social; Sistema Único de Assisténcia Social 
- SUAS; Política de Assisténcia Social; Rede Sócioassistencial; Programa Bolsa Família; Cadastro 
Único; Entrevistador. 

Motorista - CREAS 
Cursos relacionados a Motoristas condutores de passageiros e Tránsito. 

Motorista - PBF 
Cursos relacionados a Motoristas condutores de passageiros e Tránsito. 

Motorista - Conselho Tutelar 
Cursos relacionados a Motoristas condutores de passageiros e Tránsito. 

Secretário (a) - Conselho Tutelar 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Conselho Tutelar; Estatuto da Crianca e do 
Adolescente - ECA; Infancia e Juventude; Direitos Humanos; Secretária; Secretariado; Informática; 
Administrativo. 

Obs. 2: devem ser consideradas para comprovacño de títulos na área de atuaciio as duracées de 8h ou 
superior os cursos, congressos, conferencias, seminários, jornadas, simpásios, fóruns e demais 
eventos na área de atuaciio, com as seguintes nomenclaturas: 

• Conferencia Municipal; lntermunicipal; Regional; Estadual; Nacional ou do DF de Assisténcia 
Social; ou dos Direitos da Crianca e do Adolescente; ou dos Direitos do ldoso; ou demais 
conferencias de garantía de direito correlatas a Assisténcia Social; 

• Cursos, congressos, seminários, jornadas, simpósios, fóruns e demais eventos inerentes a 
Assisténcia Social, Garantía de Direitos; Participacáo Social ou Democracia; SUAS; PAIF; 
PAEFl; SCFV; Programa Bolsa Família; Atendimento no setor público ou relacionados a área 
especifica a que concorre (Ex.: Psicología; Servico Social; Informática; Orientador Social, etc.) 

* Poderá ser computado Diploma de Graduaciio na área de atuaciia, desde que niío utilizado como 
requisito ao cargo pleiteado. 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

DISCRIMINA<;ÁO 

Título de Doutorado na área de atuacáo 

Título de Mestrado na área de atuacáo 

Certificado de Pós-Graduacáo Latu Sensu na área de 
atuacáo com duracáo igual ou superior a 360h. 

Certificado de participacáo em cursos na área de atuacáo 
com duracáo igual ou superior a l 20h. 

Certificado de participacáo em cursos na área de 
atuacáo com duracáo igual ou superior a 80h. 

Certificado de participacáo em cursos na área de 
atuacáo com duracáo igual ou superior a 40h. 

Certificado de participacáo em cursos, congressos, 
conferencias, seminários, jornadas, simpósios, fóruns e 
demais eventos na área de atuacáo com carga horária 
igual ou superior a 8h. 

Pontuacáo Máxima - 40 pontos 

PONTOS 

10 

08 

07 

05 

04 

02 

01 

MAXIMODE 
TÍTULOS 

01 

01 

01 

01 

01 

02 

02 

Obs. 1: Deve ser considerado para comprovacüo de Títulos de Pás-graduacdo Latu Sensu; Mestrado 
ou Doutorado na área de atuacüo, os cursos com as seguintes nomenclaturas: 

Assistente Social - CRAS 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Servico Social; Assistente Social; Psicossocial; 
Política (s) Social (s); Protecáo Social; Centro de Referencia de Assisténcia Social - CRAS; Programa 
de Atendimento Integral a Familia+ PAIF; Sistema Único de Assisténcia Social- SUAS ou Política de 
Assisténcia Social. 

Assistente Social - CREAS 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Servico Social; Assistente Social; Psicossocial; 
Política (s) Social (s); Protecáo Social; Centro de Referencia Especializado de Assisténcia Social - 
CREAS; Programa de Atendimento Especializado a Famílias e lndivíduos - PAEFI; Sistema Único de 
Assisténcia Social - SUAS ou Política de Assisténcia Social. 

Psicólogo - CRAS 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Psicologia; Psicólogo; Psicossocial; Protecáo Social; 
Política (s) Social (s); Centro de Referencia de Assisténcia Social - CRAS; Programa de Atendimento 
Integral a Família - PAIF; Sistema Único de Assisténcia Social - SUAS; Servico de Convivencia e 
Fortalecimento de Vínculos - SCFV ou Política de Assisténcia Social. 

Psicólogo - CREAS I 

Cur�os "relacionados" a� seguintes nomencla:ur�s: Psico�o�ia; Psicólogo? �sic¡ ·7 s 6ci�I; Política (s) 
Social (s); Protecáo Social; Centro de Referencia Especializado de Assisténcia Social - CREAS; 
Programa de Atendimento Especializado a Famílias e lndivíduos- PAEFI; Sistema nico de Assisténcia 
Social - SUAS ou Política de Assisténcia Social. 

1 

� 
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Coordenador / Supervisor - PCF 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Servico Social; Assistente Social; Psicossocial; 
Protecáo Social; Gestáo ou Coordenacáo de Projetos/Programas Sociais; Sistema Único de Assisténcia 
Social - SUAS ou Política de Assisténcia Social. 

Obs. 2: Devem ser consideradas para comprovacüo de títulos na área de atuaciio as duraciies de 120/t 
ou superior; 80/t ou superior e 40/t ou superior, os cursos comas seguintes nomenclaturas (conforme 
o cargo pleiteado): 

Assistente Social - CRAS 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Protecáo Social; Centro de Referencia de Assisténcia 
Social - CRAS: Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF; Sistema Único de Assisténcia 
Social - SUAS; Política de Assisténcia Social; Visitas Técnicas ou relacionados a Rede 
Sóc ioassistencial. 

Assistente Social - CREAS 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Protecáo Social; Centro de Referencia Especializado 
de Assisténcia Social - CREAS; Programa de Atendimento Especializado a Famílias e lndivíduos - 
PAEFI; Sistema Único de Assisténcia Social - SUAS; Política de Assisténcia Social; Visitas Técnicas 
ou relacionadas a Rede Sócioassistencial. 

Psicólogo - CRAS 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Protecáo Social; Centro de Referencia de Assisténcia 
Social - CRAS; Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF; Sistema Único de Assisténcia 
Social - SUAS; Política de Assisténcia Social; Visitas Técnicas ou relacionados a Rede 
Sócioassistencial; Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. 

Psicólogo - CREAS 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Protecáo Social; Centro de Referencia Especializado 
de Assisténcia Social - CREAS; Programa de Atendimento Especializado a Famílias e lndivíduos - 
PAEFI; Sistema Único de Assisténcia Social - SUAS; Política de Assisténcia Social; Visitas Técnicas 
ou relacionados a Rede Sócioassistencial. 

Coordenador / Supervisor - PCF 
Cursos "relacionados" as seguintes nomenclaturas: Protecáo Social; Sistema Único de Assisténcia Social 
- SUAS; Política de Assisténcia Social; Programa Primeira Infancia no SUAS; Programa Crianca Feliz; 
Visitas Técnicas ou relacionados a Rede Sócioassistencial. 

Obs. 3: deve ser considerado para comprovaciio de títulos na área de atuaciio as duraciies de 81, ou 
superior os cursos, congressos, conferencias, seminários, jornadas, simpósios, fóruns e demais 
eventos na área de atuaciio, com as seguintes nomenclaturas: 

• Conferencia Municipal; [ntermunicipal; Regional; Estadual; Nacional ou do DF de Assisténcia 
Social; ou dos Direitos da Crianca e do Adolescente; ou dos Direitos do ldoso; ou demais 
conferencias de garantía de direito correlatas a Assisténcia Social; 

• Cursos, congressos, seminários, jornadas, simpósios, fóruns e demais eventos inerentes a 
Assisténcia Social, Garantia de Direitos; Participacáo Social ou Democracia; SUAS; PAIF; 
PAEFl; SCFV; Programa Bolsa Família; Atendimento no setor público ou relacionados a área 
especifica a que concorre (Ex.: Psicología; Servico Social; Informática; Orienta r Social, etc.) 
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