Prefeitura de Boa Viagem
Secretaria do Trabalho e Assistência Social / Secretaria da Administração
Centro Administrativo Governador Virgílio de Morais Fernandes Távora
Praça Monsenhor José Cândido de Queiroz Lima, nº 100, Centro.
Boa Viagem - Ceará

EDITAL Nº 22/2015
SELEÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL
SUPERIOR, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA ATENDIMENTO IMEDIATO
DE CARÊNCIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPUTADO JOSÉ VIEIRA FILHO, NA CIDADE DE BOA VIAGEM
CONSIDERANDO que, desejando o pleno funcionamento do Centro de Referência da
Assistência Social Deputado José Vieira Filho, na cidade de Boa Viagem;
CONSIDERANDO as orientações expressas no relatório da visita técnica da Secretaria
do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, realizada nos dias 29 e 30
de setembro;
CONSIDERANDO que, mesmo depois do lançamento de edital de seleção pública nº
17/2015, o candidato selecionado não conseguiu atingir êxito em suas atividades,
motivo que lhe fez desistir;
CONSIDERANDO os impedimentos para contratação de pessoal e a extrema
dificuldade de profissionais que dominem a PNAS - Política Nacional de Assistência
Social; Domínio sobre os direitos sociais, em especial aqueles voltados aos idosos, às
pessoas com deficiência e as crianças e aos adolescentes; Conhecimento da realidade
social, do território, e boa capacidade relacional e de comunicação com as famílias do
Município de Boa Viagem, admitir-se-á a contratação de qualquer candidato que tenha
concluído graduação em nível superior, dentro das exigências da resolução do CNAS nº
17, de 20 de junho de 2011, preferencialmente em pedagogia:
A Prefeitura de Boa Viagem, através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social e
da Secretaria da Administração, no cumprimento de suas atribuições legais, torna
pública a abertura de inscrições para a seleção destinada à contratação emergencial e
por tempo determinado de técnico de nível superior e médio, em caráter temporário,
para atendimento imediato de carência no Centro de Referência da Assistência Social
Deputado José Vieira Filho, na cidade de Boa Viagem, conforme determinado pelo
Anexo I, parte integrante e inseparável do presente Edital.
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1.

DA SELEÇÃO:

O processo de seleção será compreendido em duas etapas: Avaliação de Currículo
(Títulos/Experiência) e Entrevista, que serão realizadas por uma banca examinadora de
técnicos de nível superior, instituída exclusivamente para esta finalidade, escolhida
pela Comissão de Seleção, indicada pelo chefe do Poder Executivo.
2.
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

DAS INSCRIÇÕES E ENTREVISTA:
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das diretrizes e
normas estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar, a
qualquer título e tempo, desconhecimento ou discordância;
A inscrição, no âmbito deste processo de seleção, ocorrerá no Auditório José
Adauto Bezerra, localizado no CRAS I, Centro de Referência da Assistência Social
Deputado José Vieira Filho, sito à Rua Antônio de Queiroz Marinho, nº 250,
Centro, ou, na hipótese de qualquer impedimento, em local a ser definido pela
Secretaria do Trabalho e Assistência Social, com prévia e ampla divulgação;
O local e horário da análise de currículo e das entrevistas será divulgado no site
www.boaviagem.ce.gov.br, endereço virtual oficial de divulgação dos atos do
Governo Municipal, sendo, do candidato, a inteira responsabilidade de manterse informado sobre o tema;
A inscrição para essa seleção é gratuita;
Para o exercício da função de pedagogo(a) admitir-se-á candidatos com
experiência comprovada de no mínimo um ano no exercício do magistério;
O candidato deverá ter disponibilidade exclusiva, no período diurno, para o
exercício da função;
No ato da inscrição o candidato deverá estar habilitado para a vaga que se
inscreveu, atendendo ao previsto no Anexo II, parte integrante e inseparável
deste Edital;
Não haverá inscrição para onde não existe carência, que está publicada no Anexo
I deste edital;
Em casos extremos essa seleção servirá também para suprir carências
ocasionadas por licenças da saúde;
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X.

XI.

Essa seleção segue o que está previsto na lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993, tendo vigência até o dia 31 de dezembro de 2015, podendo ser estendida
por mais seis meses, se for a benefício da municipalidade;
Aos diplomados em pedagogia não será considerada a habilitação na área
prevista no verso do respectivo diploma.
PARÁGRAFO ÚNICO: No momento da inscrição, em virtude de sigilo, o candidato
deverá fornecer em um envelope fechado e identificado a seguinte
documentação:

a)

FICHA DE INSCRIÇÃO, instituída pelo Anexo IV contido neste Edital,
integralmente preenchida com todos os dados solicitados, sem emendas ou
rasuras. As informações prestadas na Ficha de Inscrição serão de exclusiva
responsabilidade do candidato, devendo a Administração Pública excluir o
candidato na hipótese de comprovada falsidade nas informações;

b)

CURRICULO (Títulos/Experiência), devidamente preenchido, sem emendas ou
rasuras, conforme modelo disponibilizado no Anexo III, parte integrante e
inseparável deste Edital.

XII.
XIII.

XIV.

XV.

XVI.
XVII.

Haverá dois tipos de bancas, uma para análise de títulos e outra para entrevista e
o seu número será determinado pelo número de candidatos inscritos;
Os componentes das bancas de entrevista, para demonstrar a transparência do
processo, serão determinados por sorteio diante dos candidatos presentes no
horário de sua formação;
Cada banca será formada por profissionais da assistência social e representantes
da sociedade civil com notória experiência no assunto, que serão previamente
indicadas pela Comissão de Seleção;
Antes da entrevista o candidato deverá passar pela banca de análise de currículo,
onde obrigatoriamente deverá apresentar os documentos que comprovem a
veracidade de suas informações;
O atendimento na primeira etapa, da segunda fase dessa seleção, será por
ordem de chegada, salvo aqueles candidatos que são amparados por lei;
Serão automaticamente indeferidas as inscrições que estiverem ilegíveis ou com
abreviaturas do nome do candidato ou candidata;
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XVIII.

O ato de inscrição configura a ciência, pelo candidato, da exigência de
apresentação, se APROVADO e no ato de sua contratação, autenticados em
cartório, seus documentos pessoais e daqueles que comprovam a sua habilitação
para o cargo para o qual concorreu;
Admitir-se-á a inscrição por procuração, coma finalidade específica para esta
seleção, entregue no ato de inscrição, com firma reconhecida do candidato, com
cópia do documento de identidade do candidato e apresentação da identidade
do procurador;
A procuração será individual, por candidato, ficando anexada à respectiva Ficha
de Inscrição;
A responsabilidade exclusiva das informações prestadas na inscrição por
procuração é do candidato, submetendo-se às penalidades retro mencionadas,
na hipótese de informações inverídicas;
No ato da inscrição o candidato/procurador receberá comprovante de inscrição,
no qual estará expressa a data e o local da entrevista.

XIX.

XX.
XXI.

XXII.

3.

DO CRONOGRANA:

O processo de seleção ocorrerá, rigorosamente, segundo o cronograma a seguir:

ETAPA

PERÍODO

Inscrição

04/01/2016

Realização das Entrevistas e Análise de Currículo

06/01/2016

Divulgação dos Resultados

07/01/2016

Recursos

08/08/2016

Publicação dos Resultados Finais

08/08/2016

Contratação

11/01/2016
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4.
I.

DA CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO:
A jornada de trabalho do técnico de nível superior, contratado a partir deste
Edital, será de no máximo 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com a
necessidade da Secretaria do Trabalho e Assistência Social.
A remuneração mensal seguirá a seguinte tabela:

II.

CATEGORIA

REMUNERAÇÃO

Técnico de Nível Superior
5.
I.
II.

R$ 1.000,00

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICATÓRIO:
Avaliação do currículo – a pontuação máxima nessa etapa é de 50 (cinquenta)
pontos;
Antes da entrevista o candidato obrigatoriamente deverá apresentar à banca,
para análise dos títulos, aquilo que foi indicado no currículo previamente
padronizado no Anexo III, parte integrante deste edital:
a)
b)

c)
d)
e)

f)

O original ou cópia, com autenticação em cartório, de todos os títulos
mencionados;
Declaração original de comprovação da experiência de trabalho, que
obrigatoriamente deverá ser fornecida em papel timbrado, assinada
pelo diretor da unidade de ensino onde trabalhou, demonstrando a
experiência no exercício do magistério, com indicação da data de
início e término de contrato de trabalho;
Aos professores da rede privada a carteira de trabalho será a sua
única prova de sua experiência profissional;
O tempo de experiência de serviço não será contado de forma
cumulativa;
Admitir-se-á a experiência correspondente ao trabalho voluntário ou
estágio, quando prestados em instituições juridicamente
constituídas;
Serão considerados nesta avaliação de títulos, aqueles discriminados
no Anexo V deste Edital, até o limite máximo de 50 (cinquenta)
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pontos. Estes títulos deverão ser obrigatoriamente expedidos por
instituição oficial contendo, indispensavelmente, a carga horária.
6.

a.
b.
c.
d.

ENTREVISTA – admitindo-se a pontuação máxima de 50 (cinquenta) pontos, o
pedagogo será avaliado pela banca examinadora seguindo os seguintes eixos
temáticos:
Domínio de estratégias e metodologias pedagógicas;
Conhecimento da legislação referente à política nacional de assistência social;
Controle emocional para o exercício da função;
Indicativos do perfil de liderança, criatividade e comunicabilidade.

7. DA PONTUAÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:
I.
II.
III.

IV.

V.

8.
I.

A pontuação final do candidato corresponderá ao somatório nas notas obtidas
nas duas etapas: análise de títulos e entrevista;
Será APROVADO o candidato que alcançar a pontuação final igual ou superior a
50 (cinquenta) pontos;
A Secretaria do Trabalho e Assistência Social formará, baseado nessa seleção,
seguindo os critérios de classificação, um banco de reserva formado por três
vezes o número de vagas ofertadas para suprir as licenças das carências que
forem motivadas por conta das licenças de saúde e/ou maternidade;
Os candidatos aprovados serão classificados atribuindo-se colocação para as
respectivas vagas, aquele que obtiver a maior pontuação final, que será
considerada em ordem decrescente para os aprovados a partir do 2º lugar;
Na hipótese de empate, considerar-se-á, para desempate, inclusive para
formação do banco de reserva:
a)
A maior pontuação em títulos, na análise do currículo;
b)
A maior pontuação na entrevista;
c)
O maior tempo de experiência;
d)
Maior idade.
DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO:
Será excluído o candidato que:
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a)
b)

c)
d)
e)
f)

9.

For flagrado prestando informação ou documento falso;
Desrespeitar integrante da Comissão de Seleção ou qualquer outro
servidor ou gestor público municipal envolvido com o processo de
seleção;
Descumprir qualquer das diretrizes deste Edital;
Não comparecer no horário e local previstos para a entrevista;
Ausentar-se, sem autorização, da sala onde estiver sendo entrevistado;
Promover ou contribuir para tumultos que comprometam o bom
andamento do processo de seleção.
DOS RECURSOS:

I.

Admitir-se-á a interposição de recurso administrativo à Comissão de Seleção,
expresso por escrito, assinado pelo candidato e encaminhado à Comissão de
Seleção, quando:
i.
Houver indeferimento da inscrição;
ii.
Houver discordância com relação à avaliação do Currículo de Vida;
iii.
Houver discordância com relação à pontuação da entrevista.

II.

Os recursos serão, obrigatoriamente, apresentados à Comissão de Seleção no
período de 08:00 às 17:00 horas do dia seguinte à divulgação dos resultados de
ambas as etapas na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, que está
localizada na Rua Antônio de Queiroz Marinho, nº 237, Centro.
A Comissão de Seleção terá o prazo, improrrogável, de até 48 (quarenta e oito)
horas para divulgação dos resultados finais.

III.

10.
I.
II.

III.

DA CONTRATAÇÃO:
Será firmado um contrato para prestação de trabalho temporário do candidato
aprovado na seleção, obedecida rigorosamente à ordem de classificação;
Será exigida, ao candidato aprovado, a observância às restrições estabelecidas
em lei, para contratação de prestadores de serviços públicos, na legislação
nacional;
O candidato aprovado, ou classificado no banco de reserva, seguirá as normas
estabelecidas pela administração e a sua recusa configurará na quebra do
contrato.
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11.
a.

b.

c.

d.

12.
I.

DO BANCO DE RESERVAS:
O banco de reservas, mencionado neste edital, se trata da forma mais justa e
transparente encontrada pelo Governo Municipal para suprir a sua necessidade
de mão de obra, sendo os candidatos envolvidos nessa seleção conscientes de
que o poder público não tem obrigação de contratá-los;
Ao surgir uma vaga, em qualquer equipamento, o candidato, pela ordem de
classificação, será consultado sobre o seu interesse de contratação, e, no caso
de recusa, a consulta será feita ao candidato seguinte, até que chegue ao
último candidato;
Ao recusar a vaga proposta, obrigatoriamente, deve assinar um termo
comprovando que abre mão de seu direito, ficando o seu nome no banco de
reservas até o surgimento de uma nova carência;
Ao terminar o seu contrato, caso tenha interesse, o candidato pode voltar ao
seu local do banco.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão
Municipal de Seleção.

Boa Viagem, 28 de dezembro de 2015.

SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO – I
QUADRO DAS CARÊNCIAS EM 2015.2
CARGO
Pedagogo

NÍVEL SUPERIOR
LOCALIDADE
CRAS I - Centro de Referência da Assistência Social Deputado
José Vieira Filho, localizado na Rua Antônio de Queiroz
Marinho, nº 250, Centro, na cidade de Boa Viagem.

VAGAS
01
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ANEXO – II
Habilitação Exigida no Processo de Seleção de Técnico de Nível Superior

NÍVEL SUPERIOR
Cargo

Habilitação
Nível superior, conforme resolução do CNAS nº
17, de 20 de junho de 2011, preferencialmente

Pedagogo

licenciatura

plena

em

pedagogia,

com

experiência mínima comprovada de um ano em
sala de aula.
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ANEXO – III
MODELO PADRONIZADO PARA APRESENTAÇÃO DO
CURRÍCULO DE VIDA PARA TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
Eu, ..............................................................................................., candidato (a) ao cargo de Pedagogo(a),
na forma de Contrato Administrativo Temporário para o quadro técnico da Secretaria do Trabalho e
Assistência Social, portador(a) da Ficha de Inscrição Nº .........., apresento e declaro ser de minha
exclusiva responsabilidade as informações e a legitimidade dos títulos ora aprestados, comprovados
mediante cópias autenticadas, declarações dos equipamentos onde trabalhei, numerados e ordenados,
no total de ........ folhas, que compõem este Currículo de Vida Padronizado, para fins de comprovação de
experiência e pontuação no âmbito do Processo de Seleção de Técnico de Nível Superior da Secretaria
do Trabalho e Assistência Social do Município de Boa Viagem, Ceará.

HABILITAÇÃO:
Certificado de nível superior, preferencialmente
licenciatura plena em pedagogia, acompanhado do
histórico escolar.
Curso de qualificação profissional na área da
assistência social (Carga Horária ≥ 80 horas).
1.
2.
Curso de qualificação profissional na área da
assistência social (Carga Horária ≥ 120 horas).
1.
2.
Curso de Pós-Graduação, voltado para área de
assistência social, com carga horária ≥ 360 (trezentas
e sessenta) horas.
1.
Experiência de trabalho no exercício do magistério em
sala de aula, inclusive estágios e serviços voluntários:

Carga Horária

Carga Horária

Carga Horária

Tempo de Serviço

Boa Viagem, ......... de ............. de 2015.

Candidato (a) ..................................................
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ANEXO – IV
FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
EMERGENCIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR.
DADOS PESSOAIS

NOME: .................................................................................................... Nº DE INSCRIÇÃO...............
Data de Nascimento: ......./......./............ Sexo: .....................RG ............................. Expedido ..............
Endereço: .................................................................................................Bairro .....................................
Cidade: ..............................................Estado: .......................................... CEP: ........................................
Telefones: (

) .......................................................... Celular (

) ..........................................................

E-mail: ...................................................................................................... CPF: .......................................
Título de Eleitor ......................................... Seção ....................................... Zona ..................................
Carteira de Reservista: .................................................. Portador de Deficiência (

)

OPÇÃO DO CANDIDATO

.................................................................................................................................................................
.

Boa Viagem, ......... de ............. de 2015.

Candidato (a) ..................................................

Prefeitura de Boa Viagem
Secretaria do Trabalho e Assistência Social / Secretaria da Administração
Centro Administrativo Governador Virgílio de Morais Fernandes Távora
Praça Monsenhor José Cândido de Queiroz Lima, nº 100, Centro.
Boa Viagem - Ceará

ANEXO V
QUADRO DE PONTUAÇÃO
TÍTULOS
TÍTULO

MÍNIMO MÁXIMO

1. Diploma de colação de grau do curso de
nível
superior,
preferencialmente
licenciatura
plena
em
pedagogia,
acompanhada de seu histórico escolar;
2.Certificado de Curso de Formação
Continuada voltado para assistência social
(80 h/a).
3.Certificado de Curso de Formação
Continuada voltado para assistência social
(120 h/a).
4.Diploma ou Certidão de Conclusão de Curso
de Pós-Graduação voltado para assistência
social(360 h/a).
5.Experiência de trabalho no exercício do
magistério, em sala de aula, com o mínimo
de 1 (um) ano e no máximo de 5 (cinco)
anos de experiência. (1 ponto por ano)

30

30

2

4

3

6

5

5

1

5

PONTOS DO
CANDIDATO

ENTREVISTA
TÍTULO
6.
Domínio de estratégias e metodologias
pedagógicas
7.
Conhecimento da legislação referente à política
nacional de assistência social
8.
Controle emocional para o exercício da função;
9.
Indicativos do perfil de liderança, criatividade e
comunicabilidade.

MÁXIMO
12,5
12,5
12,5
12,5

PONTOS DO
CANDIDATO
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nº De Inscrição: .............................................
NOME DO CANDIDATO (A) ..........................................................................................................
RG: ..................................................................................Órgão Expedidor: ...........................................
LOCAL DA ENTREVISTA: ................................................................................
DATA DA ENTREVISTA:.................................................................................
HORÁRIO DA ENTREVISTA: .........................................................................
Obs. Apresentar este comprovante e o documento de identidade na data da entrevista.

Responsável pela Inscrição
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FORMULÁRIO DE RECURSO

Nome do Candidato:_____________________________________________________
Número de inscrição:____
Exposição de Motivo:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Boa Viagem, ___ de outubro de 2015.

_________________________________
Assinatura do Candidato

