
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA 
 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA 
 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
TEMPORÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
TRABALHO E RENDA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. 
 
O Município de Armação dos Búzios/RJ, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, Trabalho e Renda, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 37, IX, da 
Constituição Federal, torna pública a Abertura do Processo Seletivo Simplificado, destinado à 
formação de cadastro de reserva de profissionais para a execução da Política de Assistência 
Social (Trabalhadores do SUAS), com as regras definidas no presente Edital, que seguem em 
concordância com a Lei Municipal nº 135/99  com a execução técnica – administrativa da 
SEDESER.  
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1. Este Edital contém as cláusulas e condições que regem o Processo Seletivo Simplificado 
conforme a legislação vigente. A realização da inscrição implica a concordância do candidato 
com as regras aqui estabelecidas, com renúncia expressa a quaisquer outras.  
1.2. O Processo Seletivo Simplificado, terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de sua 
homologação, prorrogável a critério da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 
Trabalho e Renda por igual período.  
1.3. O Processo Seletivo Simplificado será coordenado e executado pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, sendo todas as comunicações referentes ao 
Processo Seletivo Simplificado providenciadas e expedidas pela Comissão do Processo 
Seletivo Simplificado.  
1.4. Todas as informações referentes ao presente Edital de Processo Seletivo Simplificado 
estarão disponíveis no portal da Prefeitura de Armação dos Búzios (https://buzios.rj.gov.br). 
1.5. As funções, carga horária e vencimentos, são as descritas no Anexo II, deste Edital. 
1.6. Os requisitos e as atribuições das funções públicas temporárias e ofertadas no presente 
Processo Seletivo Simplificado são as definidas no Anexo I, deste Edital. 
 
2. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
2.1. O processo Seletivo Simplificado será classificatório e eliminatório; 
2.2 O presente Edital, bem como seus respectivos anexos, será publicado no Diário Oficial do 
Município e estará disponível no site da Prefeitura Municipal (https://buzios.rj.gov.br).                                
2.3. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO de que trata este Edital, será realizado através 
de Análise Curricular de títulos e experiências profissionais, comprovada através da avaliação 
de Curriculum Vitae, com pontuação conforme disposto no Anexo III, deste Edital; 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. A inscrição para o presente Processo Seletivo Simplificado será gratuita.  
3.2. A realização da inscrição implicará ao candidato a plena aceitação das normas deste 
Edital, assim como dos comunicados e outros informativos eventualmente divulgados. 
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Parágrafo único. O candidato estará ciente de que todas as exigências deverão ser cumpridas 
e assumirá total responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.  
3.3. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado terão duração de 12 (doze) dias 
corridos e serão realizadas através do link: https://buzios.rj.gov.br/processo-seletivo-001-2021/, 
conforme o Cronograma/Calendário no anexo IV. 
3.4. No ato da inscrição o candidato deverá informar os dados pessoais, cargo pretendido, 
titulação nos casos em que se aplicar e demais informações pertinentes, na forma do item 3.6 
e seguintes deste edital. 
Parágrafo único. Todas as informações prestadas no ato da inscrição deverão ser 
comprovadas documentalmente, impreterivelmente, no ato da convocação para apresentação 
de documentos, a ocorrer conforme o Cronograma/Calendário no anexo IV, sob pena de 
desclassificação.   
3.5 O candidato deverá imprimir seu comprovante de inscrição que será enviado para o e-mail 
informado no formulário de inscrição e que será parte dos documentos de apresentação 
obrigatória no momento da convocação.  
3.6 - São documentos pessoais: 
 I – documento de identidade – RG;  
II – Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
III – Endereço;  
IV – Telefones de contato; 
V – email; 
VI – Currículo devidamente preenchido (modelo em anexo no link da inscrição). 
3.7. São documentos obrigatórios referentes à habilitação mínima aqueles necessários para 
que o candidato atue no cargo a que concorre.  
Parágrafo único. Os documentos obrigatórios utilizados para fins de habilitação não poderão 
ser utilizados para titulação nos casos em que se aplicar.  
3.8. São documentos pontuados como titulação aqueles referentes à formação acadêmica de 
pós-graduação lato sensu e stricto senso (mestrado e doutorado) e experiência profissional na 
área, emitidos pelas entidades competentes, nos casos em que se aplicar, desde que 
apresentado o original ou cópia autenticada. 
3.9. Não são aceitos ou pontuados os documentos de habilitação e titulação que não forem 
reconhecidos para os fins a que se destinam.  
Parágrafo único. É necessária a declaração com tempo de serviço em papel timbrado com 
CNPJ, no caso de instituições privadas e/ou autorização do órgão competente, quando 
emitidas por instituições públicas, com no máximo 2 (dois) anos de expedição, devidamente 
expedida pelo órgão reconhecidamente competente. 
3.10. Não serão consideradas em nenhuma circunstância as declarações de tempo de serviço 
que não estejam em papel timbrado e carimbadas. 
3.11. Para fins de comprovação de habilitação para os cargos listados, ausentes Diplomas ou 
Certificados, serão aceitos como comprovantes de habilitação: Certidão, Atestado ou 
Declaração, desde que possua no máximo 2 (dois) ano de expedição, devidamente expedida 
pelo órgão reconhecidamente competente. 
3.12. O candidato que declarar falsamente qualquer informação será excluído do processo, se 
confirmada tal situação, sujeitando-se às consequências legais pertinentes.  
3.13. Só será aceita uma única inscrição por candidato. 
3.14. A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a aceitação tácita das 
presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital e legislação pertinente. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  
 
4.1. Das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo 
Simplificado, o percentual de 5% (cinco por cento) será provido por pessoa portadora de 
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necessidades especiais, de acordo com o Decreto 37 do Decreto Federal nº 3298, de 20 de 
dezembro de 1999 e da Lei Complementar Municipal nº15/2007. 
4.2. É da responsabilidade do candidato verificar se suas limitações são compatíveis com as 
atribuições da função pública.  
4.3. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá comprovar sob pena de nulidade 
da inscrição:  
a) No ato da inscrição, declarar-se pessoa portadora de necessidades especiais, anexando 
Laudo Médico original de Especialista da área da deficiência, emitido nos últimos doze meses, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável 
causa da deficiência e principalmente, a aptidão para o exercício do cargo ao qual concorre.  
b) O laudo médico (original ou cópia autenticada) terá validade somente para este Processo 
Seletivo Simplificado e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias do 
mesmo. 
4.4. Na falta de candidatos portadores de deficiência aptos para contratação, serão 
convocados os demais candidatos, observando-se a ordem de classificação por função pública.  
4.5. Os portadores de deficiência que não optarem, no momento da inscrição, por se 
candidatar à reserva para deficientes não serão atingidos pela Lei Complementar Municipal 
nº15/2007. 
 
5 - DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1. Será de 02 (dois) dias úteis o prazo para entrega dos documentos comprobatórios para 
fins de aferição da pontuação listada no Anexo III. 
5.2. O prazo de que trata o item 5.1 iniciará no dia útil seguinte à divulgação do deferimento 
das inscrições, conforme o Cronograma/Calendário no anexo IV. 
 
6. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  
 
6.1. O Processo Seletivo Simplificado consistirá na contabilização dos Títulos apresentados 
pelos candidatos. 
6.2. Para efeito de aferição da pontuação dos candidatos serão considerados os somatórios 
cumulados do tempo de Experiência Profissional, Formação Acadêmica bem como do 
somatório cumulado dos cursos complementares estritamente vinculados a área de atuação e 
a área de Assistência Social, indicados pelo candidato, limitada à pontuação máxima 
demonstrada nos quadros acima, obtida na análise curricular mediante comprovação 
documental, realizada pela comissão técnica para contratação, como forma de resguardar a 
isonomia e impessoalidade que devem reger os processos públicos de seleção de pessoal, 
sem prejuízo da formação de cadastro, constante no Anexo III deste edital; 
6.3. Na aferição da pontuação acadêmica dos candidatos poderão ser cumuladas as titulações, 
desde que vinculadas à área de atuação. A cumulação por graduação somente ocorrerá se 
comprovadas as titulações de psicólogo e de bacharel em serviço social e será considerada 
apenas 01 (uma) titulação de cada nível, indicada pelo candidato no ato da inscrição, limitada à 
pontuação máxima demonstrada no Anexo III.  
6.4. É de responsabilidade dos candidatos, no momento do preenchimento do formulário de 
Inscrição, indicar o período de atuação profissional e os cursos complementares, se houver 
que comporão os elementos de aferição da pontuação classificatória final. 
 
7 - DA CLASSIFICAÇÃO 
 
7.1. A classificação será gerada unicamente pelas informações declaradas pelo candidato no 
sistema e será divulgada conforme o Cronograma/Calendário no anexo IV, no portal da 
Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, em https:// buzios.rj.gov.br. 
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7.2. A classificação dos candidatos será feita em ordem decrescente do somatório dos pontos 
obtidos na avaliação de títulos, nos casos em que se aplicar, e experiência profissional.  
7.3. Em caso de desempate no somatório dos pontos, serão observados os critérios indicados 
no item 9 deste edital.  
7.4. As pessoas com deficiência – PCD participarão da classificação na listagem de vagas para 
ampla concorrência e também na listagem de vagas reservadas, que terá listagem separada. 
7.5. Não serão considerados:  
a) - Os cursos de língua estrangeira;  
b) - Declarações de tempo de serviço que não estejam em papel timbrado e carimbadas pela 
empresa ou instituição empregadora;  
c) - Comprovantes de formação não concluídos (em curso) para Ensino Médio, Ensino 
Superior, Pós-graduação;  
d) - Certificados que não especificarem a carga horária;  
e) - Declarações de estágio para comprovação de experiência profissional; 
 
8 - DA DESCLASSIFICAÇÃO 
 
8.1. Será desclassificado o candidato que deixar de cumprir os requisitos deste Edital e/ou não 
cumprir os prazos de convocação para a contratação temporária.  
8.2. A ausência de apresentação de documento que comprove a habilitação para o cargo a que 
concorre, assim como a não apresentação dos documentos pessoais, acarretará a 
desclassificação do candidato.  
8.3. O candidato que não comprovar documentalmente, no ato da convocação, as informações 
prestadas quando da inscrição para fins de titulação, nos casos em que se aplicar, e/ou 
experiência em serviço, será desclassificado do certame. 
 
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 
9.1. Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais 
candidatos terá preferência na ordem classificatória sucessivamente, o candidato que:  
a) tiver maior experiência de atuação na política de Assistência Social; 
b) tiver maior nível de formação escolar comprovada; 
c) apresentar maior carga horária em cursos realizados nos últimos 05 (cinco) anos dentro da 
área do SUAS;  
d) o que possuir maior idade. 
d) sorteio em ato público.  
9.2. O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definidos pela na presença dos 
candidatos interessados, os quais serão convocados pelo portal oficial da Prefeitura. 
9.3. A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e antes 
da publicação da lista final dos classificados.  
 
10. RECURSOS  
 
10.1. Haverá o prazo de 7 (sete) dias corridos, imediatamente após a publicação do resultado 
para que o candidato ou seu procurador protocole recurso com justificativa de discordância do 
resultado.  
10.2. O candidato que julgar prejudicado poderá interpor recurso, que deverá ser protocolado 
através do link: https://buzios.rj.gov.br/processo-seletivo-001-2021/  
10.3. O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido 
recursal.  
10.4. O recurso deverá ser individual com a indicação precisa do item em que o candidato 
julgar prejudicado e devidamente fundamentado.  
10.5. Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou interposto fora 
do prazo previsto 
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10.6. No prazo de 1 (um) dia, a Comissão do PSS apreciando o recurso, poderá reformar a 
decisão recorrida, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de 
selecionados.  
10.7. A lista final de selecionados será publicada no portal oficial da Prefeitura Municipal de 
Armação de Búzios. 
 
11. DO RESULTADO FINAL E DA  CONVOCAÇÃO 
 
11.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será apresentado como quadro de 
pontuação, publicado no portal oficial da Prefeitura Municipal de Armação de Búzios e na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda 
11.1.1. Os candidatos serão classificados por função pública, a partir do total de pontos obtidos 
do somatório dos pontos das apurações de análise curricular e da avaliação de títulos.  
11.2 A convocação dos candidatos utilizará a listagem da classificação e será feita mediante 
Edital de Convocação, publicado no portal oficial da Prefeitura Municipal de Armação dos 
Búzios, em https://buzios.rj.gov.br, de acordo com a necessidade da Administração Pública.  
11.3. Os candidatos convocados através do Edital de Convocação comparecerão com todos os 
documentos necessários na sede da Secretaria Municipal Desenvolvimento Social de Trabalho 
e Renda, localizado à Travessa dos Pescadores, 111, Centro, Armação dos Búzios. 
11.4. O candidato que for convocado deverá apresentar-se munido dos seguintes documentos, 
tanto os originais quanto as cópias:  
a) Comprovante de inscrição; 
b) Comprovantes pertinentes à comprovação de titulação, de experiência profissional, de títulos 
e cursos complementares, com discriminação de carga horária;  
c) Documento de identidade – RG;  
d) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
e) Título de eleitor;  
f) Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral emitida no site do 
Tribunal Superior Eleitoral;  
g) Documento de registro profissional do órgão de classe, quando houver;  
h) Carteira Nacional de Habilitação – CNH;  
i) Fotocópia do comprovante de escolaridade; 
 j) Fotocópia do Registro no Conselho do Órgão de Classe pertinente; 
 k) Fotocópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;  
l) Carteira de Trabalho e Previdência Social;  
m) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;  
n) Comprovante de domicílio;  
o) Certidão de Nascimento ou Casamento;  
p) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;  
q) Laudo Médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), quando 
for o caso. 
11.5. Os originais e cópias dos documentos pessoais e comprobatórios referentes à 
habilitação, titulação, nos casos em que se aplicar, e experiência profissional deverão ser 
apresentados devidamente identificados pelo candidato. 
11.6. Toda documentação do candidato será conferida e analisada pela Comissão da 
Secretaria Municipal Desenvolvimento Social de Trabalho e Renda (SEDESER), no ato da 
apresentação das mesmas com o acompanhamento do candidato ou seu procurador.  
11.7. Os documentos deverão corroborar todas as informações prestadas no ato da inscrição 
pelo candidato, sob risco de desclassificação em caso de divergência.  
11.8. Será permitida a entrega de documentos por terceiros, mediante a entrega de procuração 
do interessado, acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato e 
apresentação de identidade do procurador, que ficará retida junto com os documentos do 
candidato. 
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11.9 O candidato ou seu procurador são responsáveis pela entrega de documentos, arcando 
os mesmos com as consequências de eventuais ausências na documentação. 
11.10. Será tornado sem efeito o chamamento do candidato que não assinar o contrato no 
prazo determinado, bem como quando não apresentar a documentação exigida em tempo 
hábil, perdendo, automaticamente, a vaga oferecida, facultando à SEDESER o direito de 
convocar o próximo candidato por ordem de classificação.  
11.11. Caso o candidato não deseje assumir de imediato, poderá, mediante requerimento, 
solicitar para passar para o final da lista dos aprovados e, para concorrer, observada sempre a 
ordem de classificação e a validade do Processo Seletivo Simplificado, a novo chamamento 
uma só vez.  
 
12. DA CONTRATAÇÃO  
 
12.1. A contratação de que trata o presente Edital se dará mediante a assinatura de contrato 
administrativo de prestação de serviço por tempo determinado, observando os preceitos da Lei 
Municipal nº 135/99 
12.1.1. O contratado será submetido periodicamente à avaliação de desempenho, podendo ter 
seu contrato rescindido, caso não esteja desempenhando, satisfatoriamente, suas funções. 
12.2 O contrato poderá ser rescindido por iniciativa do Município, por iniciativa do contratado ou 
quando expirado o prazo da contratação por tempo determinado previsto na legislação 
municipal pertinente, sem qualquer direito a indenização.  
12.3. O prazo dos contratos firmados será de até 12 (doze) meses. 
12.4. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, havendo a rescisão contratual, 
poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos 
classificados, observada a ordem classificatória. 
12.5. A contratação proveniente deste Edital está sujeita às vedações legais de acumulação de 
cargos, funções e empregos públicos, de acordo com incisos XVI e XVII, art. 37, da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
13.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para 
a realização do Processo Seletivo Simplificado, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento.  
13.2. O candidato classificado e convocado será lotado de acordo com a necessidade da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda. 
13.3. Comprovada, a qualquer momento, a inconsistência dos documentos apresentados, 
ainda que verificadas posteriormente a contratação do candidato, importará na insubsistência 
do cadastro e poderá levar à sua nulidade e consequente rescisão unilateral por parte da 
SEDESER, sem prejuízo das cominações legais aplicáveis.  
13.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento de caráter individual comprobatório 
de classificação. 
13.5. A classificação do candidato no Processo Seletivo Simplificado não implica direito à 
contratação, cabendo à SEDESER, exclusivamente, a decisão quanto à conveniência e 
oportunidade das convocações para provimento das demandas verificadas.  
13.6. O contratado poderá sofrer mudança de local de trabalho visando atender necessidade 
da administração pública.  
13.7. Os candidatos classificados deverão manter atualizados seus dados junto à SEDESER 
se responsabilizando pelos prejuízos que, por ventura, vierem a ter em decorrência da não 
atualização, inclusive os que levarem a compreensão de sua desistência tácita.  
13.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 



mencionada em Edital ou Aviso publicado, devendo o candidato manter-se informado sobre as 
eventuais atualizações ou retificações.  
13.9. Esse Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições 
em contrário 
 
 
 

Armação dos Búzios, 08 de abril de 2021. 
 
 
 

JOICE LUCIA COSTA DOS SANTOS SALME 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda 

 
 
 
 
ANEXOS 
 
Anexo I - As funções, carga horária e vencimentos. 
Anexo II - Os requisitos e as atribuições das funções públicas temporárias ofertadas no 
presente Processo Seletivo Simplificado. 
Anexo III - títulos e experiências profissionais 
Anexo IV - Cronograma/Calendário 
 
ANEXO I: CARGO/REQUISITOS BÁSICOS/DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 
 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

CARGO 
REQUISITOS 

BÁSICOS 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

INSTRUTOR 
 

Ensino Médio 
Completo 

Realizar serviço de convívio e fortalecimento de 
vínculos por meio do esporte, lazer, arte e cultura 
na rede sócio assistencial oferecendo 
conhecimento e habilidades aos usuários 
(crianças, jovens, adultos, idosos e deficientes). 
Organizar, planejar, desenvolver e acompanhar os 
usuários de acordo com a proposta do serviço, 
seguindo o planejamento proposto, primando pela 
qualidade da oficina dentro de sua área de 
atuação. Organizar e responsabilizar, verificando 
as condições e o estado de conservação de 
materiais, ferramentas, instrumentos e maquinas a 
serem utilizados, para assegurar a correta 
execução de tarefas e operações. Interagir 
permanentemente com a equipe multiprofissional, 
de forma a garantir a integração das atividades ao 
conteúdo e objetivos dos percursos 
socioeducativos. Participar de atividades de 
capacitação, planejamento, avaliação do serviço e 
evento junto a equipe de trabalho. Motivar os 
usuários, contribuindo para a incorporação de 
hábitos e atitudes que facilitem sua absorção pelo 
mercado de trabalho.  



RECEPCIONISTA 
Ensino Médio 

Completo 

Controlar a entrada e saída de visitantes, usuários; 
auxiliar na 
localização dos funcionários para atendimento de 
usuários e visitantes; receber e interagir com o 
público que procura a instituição, averiguar suas 
necessidades e dirigir ao lugar ou a pessoa ao 
atendimento necessário; prestar atendimento 
telefônico, dando informações; manter-se 
atualizada 
sobre estrutura organizacional da sua área de 
trabalho; zelar pela guarda, conservação, 
manutenção 
e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 
materiais de escritório utilizados, bem como do 
local 
de trabalho; e demais atribuições inerentes a 
função pública. 
 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: 
 

CARGO 
REQUISITOS 

BASICOS 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

 
ASSISTENTE 

SOCIAL 

Ensino Superior 
Completo com 

formação 
em Serviço Social; 

Registro no 
respectivo 
Conselho; 

 

Acolhida, oferta de informações e realização de 
encaminhamentos às famílias e usuários 
atendidos pela rede sócio assistencial. 
Planejamento e implementação dos Serviços da 
Proteção Social Básica ou da Proteção Social 
Especial de acordo com as características do 
território de abrangência do equipamento. 
Elaborar, programar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da Administração Pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares, inclusive àquelas voltas à 
proteção da criança e do adolescente. Elaborar, 
coordenar, executar e avaliar planos, programas e 
projetos que seja do âmbito da 
atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil. Encaminhar providências e prestar 
orientação social a indivíduos, grupos e a 
população. Elaborar relatórios de atividades 
desenvolvidas e de acompanhamento para os 
órgãos competentes. Orientar indivíduos e grupos 
de diferentes segmentos sociais no sentido de 
identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus direitos. 
Planejar, organizar e administrar benefícios e 
serviços sociais. Prestar assessoria e consultoria a 
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, 
com relação a plano, programas e projetos no 
âmbito de atuação do Serviço Social. Mediação de 
grupos de famílias. Realização de atendimento 
particularizado e visitas domiciliares às famílias 
referenciadas ao equipamento. Desenvolvimento 



de atividades coletivas e comunitárias no território. 
Apoio técnico continuado aos profissionais 
responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e 
fortalecimento de vínculos desenvolvidos no 
território. Acompanhamento de famílias 
encaminhadas pelos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos ofertados no território 
ou realização da busca ativa no território de 
abrangência do equipamento e desenvolvimento 
de projetos que 
visam prevenir aumento de incidência de 
situações de risco. Acompanhamento das famílias 
em descumprimento de condicionalidades. 
Alimentação de sistema de informação, registro 
das ações desenvolvidas e planejamento do 
trabalho de forma coletiva. Articulação de ações 
que potencializem as boas experiências no 
território de abrangência. Realização de 
encaminhamento, com acompanhamento, para a 
rede socioassistencial. Realização de 
encaminhamentos para serviços setoriais. 
Trabalho em equipe interdisciplinar. Realizar 
estudos socioeconômicos com os usuários para 
fins de benefícios e serviços sociais juntos a 
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, 
empresas privadas e outras entidades. 
Participação de reuniões sistemáticas para 
planejamento das ações semanais a serem 
desenvolvidas, definição de fluxos, instituição de 
rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; 
organização dos encaminhamentos, fluxos de 
informações com outros setores. Esse profissional 
estará sujeito a 
ações/atividades noturnas. 

PSICOPEDAGOGO 
Ensino Superior 

Pós graduação  em 
Psicopegogia 

Acolhida, oferta de informações e realização de 
encaminhamentos às famílias e usuários 
atendidos pela rede socioassistencial. Elaborar, 
implementar e avaliar políticas sociais. 
Estabelecer normas e diretrizes 
gerais e específicas. Promover debates 
socioeducativos com grupos de família. Contribuir 
técnica e pedagogicamente nas reuniões 
socioeducativas. Incentivar a criatividade, o 
espírito de autocrítica e de equipe das famílias e 
profissionais envolvidos nas reuniões 
socioeducativas. Avaliar os processos 
pedagógicos das reuniões socioeducativas. 
Elaborar e participar de oficinas de conhecimento 
junto com o assistente social, psicólogo e 
estagiário. Preparar passeios e atividades festivas 
para os usuários atendidos pela Assistência 
Social. Participar da elaboração de projetos. 
Participar de estudos de casos. Participar das 
reuniões multidisciplinares. Participar da 



montagem, organizar e coordenar a brinquedoteca 
socioeducativa.Executar outras atividades 
correlatas. Implementar, avaliar, coordenar e 
planejar o desenvolvimento de projetos e/ou 
atividades socioeducativas, aplicando 
metodologias e técnicas que facilitem e promovam 
o processo de (re) construção da autonomia, 
autoestima, fortalecimento de vínculos dos 
usuários. Viabilizar o trabalho coletivo, criando e 
organizando mecanismos de participação em 
programas e projetos sócioeducacionais, 
facilitando o processo comunicativo entre a 
comunidade e demais setores do município. 
Elaborar relatórios de atividades desenvolvidas e 
de acompanhamento para os órgãos competentes. 

 
PSICÓLOGO 

 
 
 

 

Ensino Superior 
Completo com 

formação 
em Psicologia; 

Registro no 
respectivo 
Conselho; 

 

Acolhida, oferta de informações e realização de 
encaminhamentos às famílias e usuários 
atendidos pela rede socioassistencial. 
Planejamento e implementação dos Serviços da 
Proteção Social Básica ou da Proteção Social 
Especial de acordo com as características do 
território de abrangência do equipamento. 
Elaborar, programar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da Administração Pública, 
direta ou 
indireta, empresas, entidades e organizações 
populares, inclusive àquelas voltas à proteção da 
criança e do adolescente. Elaborar, coordenar, 
executar e avaliar planos, programas e projetos 
que seja, do âmbito da atuação do Serviço Social 
com participação da sociedade civil. Encaminhar 
providências e prestar orientação social a 
indivíduos, grupos e a população. Elaborar 
relatórios de atividades desenvolvidas e de 
acompanhamento para os órgãos competentes. 
Orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus direitos. 
Planejar, organizar e administrar benefícios 
sociais. Prestar assessoria e consultoria a órgãos 
da Administração Pública Direta e Indireta, com 
relação a plano, programas e projetos. Mediação 
de grupos de famílias. Realização de atendimento 
particularizado e visitas domiciliares às famílias 
referenciadas ao equipamento. Desenvolvimento 
de atividades coletivas e comunitárias no território. 
Apoio técnico continuado aos profissionais 
responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e 
fortalecimento de vínculos desenvolvidos no 
território. Acompanhamento de famílias 
encaminhadas pelos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos ofertados no território 
ou realização da busca ativa no território de 



abrangência do equipamento e desenvolvimento 
de projetos que visam prevenir aumento de 
incidência de situações de risco. 
Acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades. 
Alimentação de sistema de informação, registro 
das ações desenvolvidas e planejamento do 
trabalho de forma coletiva. Articulação de ações 
que potencializem as boas experiências no 
território de abrangência. Realização de 
encaminhamento, com acompanhamento, para a 
rede socioassistencial. Realização de 
encaminhamentos para serviços setoriais. 
Trabalho em equipe interdisciplinar. Realizar 
estudos socioeconômicos com os 
usuários para fins de benefícios e serviços sociais 
juntos a órgãos da Administração Pública Direta e 
Indireta, empresas privadas e outras entidades. 
Participação de reuniões sistemáticas para 
planejamento 
das ações semanais a serem desenvolvidas, 
definição de fluxos, instituição de rotina de 
atendimento e acolhimento dos usuários; 
organização dos encaminhamentos, fluxos de 
informações com outros setores, procedimentos, 
estratégias de resposta às demandas e de 
fortalecimento das potencialidades do território. 
Esse profissional estará sujeito a 
ações/atividades noturnas. 

PEDAGOGO 
Ensino Superior em 

Pedagogia 

Acolhida, oferta de informações e realização de 
encaminhamentos às famílias e usuários 
atendidos pela rede socioassistencial. Elaborar, 
implementar e avaliar políticas sociais. 
Estabelecer normas e diretrizes 
gerais e específicas. Promover debates 
socioeducativos com grupos de família. Contribuir 
técnica e pedagogicamente nas reuniões 
socioeducativas. Incentivar a criatividade, o 
espírito de autocrítica e de equipe das famílias e 
profissionais envolvidos nas reuniões 
socioeducativas. Avaliar os processos 
pedagógicos das reuniões socioeducativas. 
Elaborar e participar de oficinas de conhecimento 
junto com o assistente social, psicólogo e 
estagiário. Preparar passeios e atividades festivas 
para os usuários atendido pela Assistência Social. 
Participar da elaboração de projetos. Participar de 
estudos de casos. Participar das reuniões 
multidisciplinares. Participar da montagem, 
organizar e coordenar a brinquedoteca 
socioeducativa. Executar outras atividades 
correlatas. Implementar, avaliar, coordenar e 
planejar o desenvolvimento de projetos e/ou 
atividades socioeducativas, aplicando 



metodologias e técnicas que facilitem e promovam 
o processo de (re) construção da autonomia, 
autoestima, fortalecimento de vínculos dos 
usuários. Viabilizar o trabalho coletivo, criando e 
organizando mecanismos de participação em 
programas e projetos sócioeducacionais, 
facilitando o processo comunicativo entre a 
comunidade e demais setores do município. 
Elaborar relatórios de atividades desenvolvidas e 
de acompanhamento para os órgãos competentes. 

 
ANEXO II – CARGOS/CARGA HORÁRIA/REQUISITOS 

 

FUNÇÃO VAGAS VAGAS 
PARA  
PCD* 

SALÁRIO CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 

Instrutor 08  R$ 
1.291,42 

30h/semana - Ensino médio 
completo; 
 - Experiência com 
atividades em grupos ( 
balet, dança, pintura, 
custura, teatro, 
capoeira, reciclagem e 
artes marciais). 

 
 

Recepcionista 
 

05   
R$ 

1.100,00 

 
 

40h/semana 

- Ensino médio 
completo. 
- Noções básicas de 
atendimento telefônico. 

 
 

Assistente 
Social 

16   
R$ 

2.692,58 

 
30h/semana 

- Ensino superior 
completo em serviço 
social e inscrição 
regular no respectivo 
conselho profissional. 

 
Psicólogo 

08   
R$ 

2.692,58 

 
30h/semana 

 

- Ensino superior 
completo em psicologia 
e inscrição regular no 
respectivo conselho 
profissional. 

 
Psicopedagogo 

03   
R$ 

2,044,57 

 
20h/semana 

 

Pós graduação em 
psicopedagogia. 

 
Pedagogo 

02   
R$ 

2,044,57 

 
20h/semana 

 

- Ensino superior 
completo em 
Pedagogia. 

 
DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
 
Fator 1 – Experiência Acadêmica:  
 
Certificado/Diploma de conclusão de curso de ensino fundamental/médio/superior/pós-gradua-
ção/mestrado/doutorado, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação; 
Comprovante (certificados/declarações) de participação em capacitações relacionadas ao 



cargo concorrido; Comprovante de participação em cursos, seminários, conferências, 
congressos, simpósios, oficinas e palestras na área da Política de Assistência Social. 
 
Fator 2 – Experiência Profissional: Registro em carteira profissional (CTPS); Declaração do 
Empregador com a indicação do período de atividade; Contratos de Prestação de Serviços; ou 
Declaração do INSS. 

 
*ATENÇÃO! 

 

• Somente serão considerados, para fins de pontuação, os documentos apresentados em 
conformidade com o descrito neste Edital. 

 

• A ausência de quaisquer documentos comprobatórios ensejará a não contabilização dos 
pontos, independente de transcrição no currículo. 
 

• Caso o comprovante de capacitação realizada apresentado pelo candidato seja aplicável a 
mais de um critério de avaliação, será computado ao critério de avaliação de maior pontuação. 
 

• Os comprovantes de experiência acadêmica, quando exigidos como requisito mínimo do 
cargo, não computarão pontos na avaliação. 
 

• Caso o comprovante de experiência profissional do candidato seja aplicável a mais de um 
critério de avaliação, o tempo de experiência profissional apurado será computado, 
primeiramente, ao critério de avaliação de maior pontuação, em seguida, caso ainda existente 
saldo de tempo de experiência profissional, esse será computado a título do critério seguinte. 
 

ANEXO III 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

Experiência 
Profissional 

Entidade 
Privada 

Entidade 
Pública 

Área da Assistência 
Social 

Até 01 ano 0,5 1,0 2,0 

 
A partir de 01 ano 

1,0 (para cada ano 
de experiência) 

2,0 (para cada ano 
de experiência) 

3,0 (para cada ano 
de experiência) 

Limitado ao máximo de 50 pontos 

FORMAÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

Graduação 1,0 

Pós-Graduação concluída 2,0 

Mestrado Concluído 3,0 

Doutorado Concluído 4,0 

Limitado ao máximo de 10 pontos 

CURSOS COMPLEMENTARES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

De 08 até 40 horas 1,0 

+ 40 h até 80 horas 2,0 

+ 80 h 3,0 

Limitado ao máximo de 10 pontos 

CURSOS COMPLEMENTARES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

De 08 até 40 horas 2,0 

+ 40 h 3,0 

+ 80 h 4,0 

Limitado ao máximo de 20 pontos 

 



 
 

ATENÇÃO: 
 
Para efeito de aferição da pontuação dos candidatos serão considerados os somatórios 
cumulados do tempo de Experiência Profissional, Formação Acadêmica bem como do 
somatório cumulado dos cursos complementares estritamente vinculados a área de atuação ea 
área de Assistência Social, indicados pelo candidato, limitada à pontuação máxima 
demonstrada nos quadros acima. 
 
Na aferição da pontuação acadêmica dos candidatos será considerada apenas 01 (uma) 
titulação de cada nível, indicada pelo candidato no ato da inscrição, limitada à pontuação 
máxima demonstrada no quadro acima, conforme item 6.3 do Edital. 
No que se refere à pontuação de títulos, serão considerados, para fins de cumulação de 
pontos, os títulos acadêmicos na área de atuação no Serviço único de Assistência Social 
- SUAS. 
 
É de responsabilidade dos candidatos, no momento do preenchimento do formulário de 
Inscrição, indicar o período de atuação profissional e os cursos complementares, se houver 
que comporão os elementos de aferição da pontuação classificatória final. 

 
ANEXO IV 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

Evento Datas 

Publicação do Edital 07/04/2021 

Abertura das inscrições 08/04/2021 

Encerramento das inscrições 20/04/2021 

Publicação das Inscrições Deferidas 22/04/2021 

Prazo para a entrega de documentos 23/04/2021 e 26/04/2021 

Publicação do Resultado da analise curricular 30/04/2021 

Prazo para Interposição de Recursos sobre o 
Resultado Preliminar 

07/05/2021 

Homologação do Resultado Final 11/05/2021 

 
 
 


