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EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

05/2014 -  Programa Primeira Infância Melhor - PIM 

 FERNANDO DA ROSA PAHIM, Prefeito Municipal de São Vicente 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO que estão abertas as inscrições para a seleção de 
candidatos para contratação temporária de Visitador, que será lotado na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o qual reger-se-á de acordo 
com as disposições deste Edital, e Lei Municipal n.° 4758/2011, 18 de outubro 
de 2011,   e demais legislação pertinente. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 A seleção destina-se a contratação em forma de contrato administrativo 
temporário de excepcional interesse público para Visitador do Programa 
Infância Melhor (PIM). 
1.2 As características gerais dos contratos administrativos quanto aos deveres, 
atribuições e outras atinentes a função, são as especificadas na Lei Municipal 
n.°4758/2011 de 18 de outubro de 2011.  
1.3 A quantidade de vagas nesta data existentes, os contratos administrativos, 
a remuneração mensal do vencimento, carga horária semanal, escolaridade 
e/ou habilitação exigida e a lotação estão estabelecidas no quadro a seguir: 
 

N.° vagas Cargo C, Horária 

Semanal 

Escolaridade Vencimento 

03 Visitador (a) 

Área urbana 

40 horas Ensino 

Médio 

Completo 

R$ 871,00 

01 Visitador (a) 

Área Rural - Loreto 

40 horas Ensino 

Médio 

Completo 

R$ 871,00 

2. DAS NORMAS QUE REGEM O PROCESSAMENTO DESTA SELEÇÃO 

2.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, através do Grupo Técnico Municipal - GTM,  cuja 
atribuição é acompanhar e executar o processo. 

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

Área Urbana 

a) Ter mais de 18 anos; 
b) Apresentar comprovante de residência no município; 
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c) Ter o nível médio concluído; 
c) Ter disponibilidade de horário, se necessário sábado e domingos, totalizando 
08 (oito horas diárias - quarenta horas semanais). 
 
Área Rural 
a) Ter mais de 18 anos; 
b) Residir na Localidade do Loreto – III distrito São Vicente; ou que apresente 
declaração de que possuiu disponibilidade própria de deslocamento até o local; 
c) Ter o nível médio concluído; 
c) Ter disponibilidade de horário, se necessário sábado e domingos, totalizando 
08 (oito horas diárias - quarenta horas semanais). 
 
3.1. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1.1-  Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá 
comparecer pessoalmente ao endereço, nos horários e prazos indicados no 
EDITAL, 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, desde que a firma do outorgante tenha sido 
reconhecida em cartório apresentando, em ambos os casos, os seguintes 
documentos: 
- A ficha de inscrição será disponibilizada no ato pelo Servidor designado para 
tal, sendo que esta deverá ser devidamente preenchida.  
-  Cópia do diploma correspondente a escolaridade exigida no Edital. 
-  Cópia do documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou 
cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelas Forças Armadas, pela  Polícia Militar,  pelo Ministério  das Relações 
Exteriores;  Cédulas  de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de 
Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, 
como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de 
Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, 
artigo 15). 
- Cópia  do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) acompanhado de certidão de 
regularidade. 
- Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento, no caso de divergência no 
nome, nos documentos apresentados. 
- Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais; 
(as cópias dos documentos deverão ser autenticadas, ou acompanhadas dos 
originais para conferência) 

4.  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4.1 – Títulos – até 2(dois) pontos. 
a) Habilitação ao Magistério, ou graduação em nível de licenciatura – 1 ponto. 
b) Curso de atualização na educação infantil, no mínino 30 horas – 1 ponto. 
 
5. Outros – até 13 pontos 
a) Prova escrita – 4 pontos. 
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b) Experiência no trabalho comunitário, com crianças e/ou famílias – 1 ponto. 
c) Desempenho obtido na Capacitação de Visitadores realizada pelo Grupo 
Técnico Municipal – GTM, com carga horária de 6 horas: assiduidade, 
participação, desempenho, perfil, conhecimento, interesse – 6 pontos. 

d) Resultado de avaliação psicológica realizada durante o treinamento – 2 

pontos. 

6. PRAZO PARA INSCRIÇÕES: 

6.1 – As inscrições serão de 23 a 27 de junho de 2014. 

6.2 – Horário – das 8 horas às 13 horas.  
6.3 – Local – Secretaria de Desenvolvimento Social – Rua General João 
Antonio, n.° 1331 – Centro – São Vicente do Sul – RS e na Escola Antero 
Xavier para os candidatos do Loreto. 
 
7. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
7.1 – Prazo para homologação  das inscrições é dia 30/06/2014. 
 

8. DA CONTRATAÇÃO 

8.1 – Serão selecionados 10 visitadores, através dos critérios de avaliação 
prevista no item “4” do Edital, os quais atuarão no Município. Salienta-se porem 
que, no momento somente os 4 (quatro ) primeiros lugares serão chamados 
para iniciar as atividades como Visitador, sendo 3(três) para a área urbana  e 1 
(um) para a área rural. Os demais selecionados serão cargos reserva, podendo 
ser chamados de acordo com a necessidade e a expansão do Programa, mas 
todos os escritos deverão participar da capacitação oferecida pelo município, 
pois esta faz parte do processo seletivo. 
8.2 – Os Visitadores aprovados serão contratados na modalidade contrato 
temporários de excepcional interesse públicos e perceberão o valor mensal de 
R$ 871,00 (oitocentos e setenta e um reais), com a carga horária de 40 horas 
semanais. 
8.2.1 - Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e 
previdenciários. 
8.2.2 - Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles 
estabelecidos para os demais servidores estatutários através do disposto no 
Regime Jurídico, Lei Municipal n.º, sendo a apuração processada na forma do 
regime disciplinar do mesmo diploma, no que couber. 
8.3 – Ficam os candidatos cientes que serão submetidos a um período de 
experiência de 90 (noventa) dias após a seleção, quando serão avaliados seus 
desempenhos frente ao perfil exigido pelo Programa Primeiro Infância Melhor, 
ficando condicionada a efetivação ao resultado desta avaliação.  
8.4 – Prazo de vigência da contratação é de 6 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período, conforme interesse do Município.  
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9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 
classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado 
final. 
9.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os 
seus endereços. 
9.3 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela 
Comissão designada. 
9.4 - Os candidatos que tiverem as suas inscrições denegadas poderão 
interpor recursos escritos perante a Comissão, no prazo de um dia, no primeiro 
dia útil subseqüente, mediante a apresentação das razões que ampararem a 
sua irresignação, na forma de requerimento. 
9.5 - Da classificação dos candidatos é cabível recurso endereçado à 
Comissão, uma única vez, no prazo de um dia útil, e deverá conter a perfeita 
identificação do recorrente e as razões do pedido recursal. 

 

São Vicente  do Sul/RS, em  16/06/2014 

_____________________ 

Fernando da Rosa Pahim 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I –  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N.º 5/2014 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

 

  CARGO: VISITADOR 

 

  ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Orientar as famílias, a partir de sua cultura 

e experiências, para que possam estimular o desenvolvimento 

pleno das capacidades e potencialidades de suas crianças. 

 

b) Descrição Analítica: Realizar sensos e diagnósticos com vistas 

a caracterização das famílias, crianças e gestantes do 

município; repassar ao GTM as informações, segundo o prazo 

e o fluxo por ele estabelecido; manter em dia as informações 

do banco de dados do PIM; divulgar o programa. 
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ANEXO II 

REQUERIMENTO PADRÃO DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2014 

Nº 

CARGO PLEITEADO: 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

Sexo: M(  )  F (   ) Estado Civil:  Data Nasc. 

RG: Órgão Emissor UF 

CPF: E-mail: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: Cidade: 

UF CEP Telefone: Celular: 

DOCUMENTOS ENTREGUES 

Discriminação pelo(a) Candidato(a) dos 

documentos entregues 

Atribuições de pontos pelo(a) avaliador(a) 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

SUBTOTAL  

Declaro conhecer o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 005/2014 e preencher todos os 

requisitos nele exigidos e nesta data apresentei o nº ........ de documentos. 

São Vicente do Sul, RS, ........ de ................... de 2014. 

__________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

________________________ 

Assinatura do(a) Avaliador(a) 

================================================================================ 

INCRIÇÃO Nº 

RECIBO 

Ficha de Inscrição no Processo Seletivo Simplificado nº 005/2014 

Nome do(a) Candidato(a): ------------------------------------------------------------------ 

Cargo Pretendido:----------------------------------------------------------------------------- 

Data e Visto: ......../........../......... Assinatura: 
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ANEXO III 

CURRICULO PADRÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2014 

INSCRIÇÃO Nº 

CARGO PLEITEADO: 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

Sexo: M(  )  F (   ) Estado Civil:  Data Nasc. 

RG: Órgão Emissor UF 

CPF: PIS/PASEP: 

ÓRGÃO DE CLASSE: Nº DE REGISTRO 

CTPS: Série: UF 

Título de Eleitor: Zona: Seção: 

Cert. Reservista: Série Região: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: Cidade: 

UF CEP Telefone: Celular: 

E-mail: 

Possui vínculo empregatício:   (    ) Não  (  ) Sim    Local: 

Função: Tempo de Serviço: 

ESCOLARIDADE 

1. Formação/Curso: 

Instituição: Conclusão em: 

2. Formação/Curso: 

Instituição: Conclusão em: 

3. Formação/Curso: 

Instituição: Conclusão em: 

Outras informações: 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS (03 ÚLTIMAS) 

1. Local: 

Cargo/Função: Período: de     /    /   a   /    / 

Atividades desenvolvidas: 

 

 

2.Local: 

Cargo/Função: Período: de     /    /   a   /    / 

Atividades desenvolvidas: 

 

 

3 Local: 

Cargo/Função: Período: de     /    /   a   /    / 

Atividades desenvolvidas: 
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ANEXO IV 

RECURSO 

 

NOME DO CANDIDATO Nº INSCRIÇÃO 

Cargo Pleiteado: 

À Comissão do Processo Seletivo Simplificado: 

Como candidato(a) ao Processo Seletivo Simplificado, solicito a revisão 

de minha pontuação na: 

(   ) Avaliação Curricular e Documental 

(    ) Classificação Final 

Sob os seguintes argumentos: 

 

 

 

 

 

 

 

São Vicente do Sul, RS, ............ de ...........  de 2014. 

 

---------------------------------------------- 

Assinatura do Candidato 

Atenção: 

1. Identificar com X a etapa que solicita revisão da pontuação; 

2. Preencher o recurso com letra legível: 

3. Apresentar argumentações claras e concisas; 

4. Preencher o recurso em 02(duas) vias, das quais 01(uma) será retida e 

outra permanecerá com o(a) candidato(a), sendo atestado o recebimento. 

 

 


