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PREFEITURA MUNICIPAT DE MARIúNDN

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

auarisoe,ialnariltndia rrrllhoo.corll.br' ' iLclosocirl rr'rnal'illrnLlia.cs gor.ltr
Tllcti)nr: (027 ) i72 l-2r61

EDITAL No 001/2016

PROCESSO SELETIVO NO OO1/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARILÂNDIA, Estado do Espírito Santo, através

da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, tornam pública a

abertura de inscrições pelo periodo de 06 e 07 de junho de 2016, das 11irs às

17 hs, para o Processo Seletivo Simplificado, em atendimento ao artigo 37',

lnciso lX da Constituiçáo Federal e demais legislações e normas estabelecidas

neste Edital, para Contratação Têmporária de servidores para o exercicio das

atividades de Facilitador de Oficina, Assistente Social e Psicólogo Pata

atuarêm no CREAS / PAEFI - Centro de Referência Especializado de

Assistência Social / Programa de Atenção Especializado à Famílias e

lndivíduos e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

1 - DAS D|SPOS|çOES GERAIS

I .1 O processo seletivo destina-se à admissão em caráter temporário no

quadro pessoal.

1.2 A contratação dos candidatos classificados, nos termos deste edital, sêIá

por tempo determinado, tendo como prazo de 01 (um) ano, contado a partir tla

data de publicação do Decreto de homologaçâo final, podendo, a critério cle

administraçáo, ser prorrogado uma única vez, por igual período.

1.3 A aprovação e classificaçâo no presente processo seletivo, não criaí,i

direito a contrataçáo que será realizada na medida das necessidades do

Município e disponibilidades orçamentárias.

1.4 A apresentação dos títulos (certificados reÍerente a cursos realizados na

área pretendida, nos 05 (cinco) últimos anos, com carga horária mínima de 8

horas cada) e tempo de serviço deverá ser apresentada na data da insciição,

não podendo ser apresentados em outro momento.

1.5 Este edital, seus resultados e demais comunicações relacionaclo ao

presente processo seletivo serão publicados no site da Prefeitura Municipal .iê

Marilândia , na sede da secretaria Municipal de Assistência social e ciclaci:nie

e na Câmara Municipal de Marilândia. :
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2 . DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO.

2.1 - O Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal em regime

de contratação temporária, para o exercício das atividades de Assistente

Social, Psicólogo e Facilitador de Oficina será realizado na Sede da

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, localizada na Rua Luiz

Catelan, 38, centro, Marilândia ES, sob a Coordenaçáo da Comissão Especial

designada pelo Prefeito Municipal, através do Decreto N.o3056, de 23 de Maio

de 201ô.

3 - DOS REQUTSTTOS PARA A INSCRIçÃO

3.'1 Nacionalidade brasileira;

3.2 ldade mínima de 18 (dezoito) anos;

3.3 Quitaçoes com as obrigaçôes militar e eleitoral;

3.4 Aptidáo física e mental para o exercício das atribuiçÔes a que concorÍe;

3.5 Náo possuir acumulação proibida de cargo, emprego ou funçâo pública,

conforme prevê a Constituição Federal;

3.6. Não estar em licença, ainda que não remunerada, de cargo, função ou

emprego público que exerça na administração direta ou indireta da União,

Estados, Distrito Federal e Municípios;

3.7.No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes das exigências

contidas nos subitens anteriores. No entanto, o candidato que náo as satisfaça

no ato da contratação, mesmo tendo sido aprovado, será automaticamente

eliminado deste Processo Seletivo;

3.8.Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital.

3.9.Certidão Negativa de Antecedentes Criminais.

4 - DAS VAGAS, CARGOS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO C UOCAI-

DE ATUAÇÃO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO

4.1. São oferecidas vagas para os cargos, com carga horária, remuneraçáo e

local de atuação, conforme estabelecido no quadro abaixo, sendo as chamadas

de acordo com a necessidade e interesse público:
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECTALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CREAS

CARGO NO DE

VAGAS

CARGA

HORAR!A

ESCOLARIDADE SALARIO

BASE

Assistente

Social

01 +

Cadastro de

Reserva

30 hs Curso superor de

Serviço Social e

lnscrição no

Conselho

Regional de

Classe - CRESS

R$ 1.663,33

CARGO NO DE

VAGAS

CARGA

HORARIA

ESCOLARIDADE SALARIO

BASE

Psicólogo 01 +

Cadastro de

Reserva

30 hs Curso superior

de Psicologia e

lnscrição no

Conselho

Regional de

Classe - CRP.

R$ 1.663,33

5 - DAS VAÇAS, CARÇOS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAçÃO E LOCAL

DE ATUAÇÃO OBJETO DO PRESENTE PROÇESSO SELETIVO

SERVIÇO DE CONVTVENCTA E FORTALECIMENTO DE VíNCULOS

CARGO NO DE VAGAS CARGA

HORARIA

ESCOLARIDADE SALAR!O

BASE

Facilitador de

oficina

01 +

Cadastro de

Reserva

20 hs Nível Médio,

Graduado em

faixa Preta em

Karatê,

reconhecido pela

Federação

Espirito Santense

de Karatê.

R$ 850,00

-)

7.

-)
6.í DOS VENCIMENTOS
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6.1 Os vencimentos dos cargos de que trata o presente edital, referem-se aos

percebidos na Prefeitura Municipal de Marilândia, podêndo ser alterado na

forma da lei.

7.0 DO PROCESSO DE |NSCR|ÇÃO

7.1 Para participar do presente processo seletivo o candidato deverá

pessoalmente inscrever-se e seguir estÍitamente as normas deste Edital.

7.2 As inscrições e entrega de títulos para o processo seletivo de contratação

de pessoal em caráter temporário, serâo realizadas prêsencialmente, nos dias

06 e 07 de junho de 2016, diretamente na Secretaria Municipal de Assistência

Social e Cidadania situada à Rua Luiz Catelan, n" 38, Centro, Marilândia/ES,

de 1 'l hs às 17hs.

7.3 É vedada a inscrição adicional, extemporânea, via postal, via fax, ou por

qualquer outra via não especificada neste Edital.

7.4 As informações prestadas no requerimento de inscriçáo não poderão ser

alteradas, exceto a eventual mudança de endereço.

7.5 Havendo mais de uma inscrição será deferida unicamente a Última que tiver

sido realizada.

7.6 As inscriçôes que preencherem todas as condiçÕes deste Edital serão

homologadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, da

qual se dará conhecimento por meio de edital divulgado .

8. PARA INSCRÇÃO O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR:

a) Fotocópia do Registro de ldentidade e do CPF;

b) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;

c) Original de comprovaçâo de tempo de serviço na área pretendida;

d) original e cópia dos certificados dos cursos realizados no período de 02

anos, no cargo pretendido, com carga horária minima de 8 horas cada' até o

limite máximo de 't20 horas.

e)Fichadeinscriçãocom:endereço,telefonee,setiver,e-mailparacontato'

8.1Apósoprazo,asinscriçÕesserãopublicadasnaPrefeituraMunicipal'no

sitedaprefeituraenaSecretariaMunicipaldeAssistênciaSocialemordem

alfabética.

4
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8.2 O candidato terá 01 (um) dia útil após a publicação para solicitar recurso,

através de reqr,rerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Assistência

Social e Cidadania, protocolado na Secretaria Municipal de Assistência Social

e Cidadania, através da Comissão Especialde Processo Seletivo.

9- DO PROCESSO SELETIVO - CRITÉROS DE PONTUAçÃO e

cLASSTFTCAçÃO

9.í - O processo seletivo consistirá em Prova de avaliação de títulos.

9.2 - Para efeito de classificação de candidatos, não serão atribuídos pontos

aos cursos não concluídos.

9.3 - Somente será pontuado o candidato que comprovar o tempo de serviço

por ano completo trabalhado;

9.4 - A avaliação de Títulos consistirá de duas áreas, conforme tabelas abaixo:

lpEa - quÀurtcnçÃo pnorlssloNAl

.SCFV

PÔNTUAÇAO

Curso Profissionalizante na área

específica

15 pontos

Nível Médio - Certificado em Karatê

reconhecido pela Federação Espírito

Santanse de Karatê (Faixa Preta)

10 pontos

ÃREA - oÚALtFíÔnçÃo PRoFlssloNAL

- CREAS /PAEFI

PONTUAÇÃO

Cu rsó?rofissionalizante na área

específica

15 pontos

[ivet Superior - Asistente Social e

Psicólogo

10 pontos

ncias e Seminários na área

da Assistência Social nos últimos 05 anos

01 ponto por curso20 horas - limite de 03 cursos

,)

a),a

)
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60 horas - limite de 03 cursos 03 pontos por curso

120 horas - limite de 03 cursos 05 pontos por curso

AREA - EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

PONTUAÇÃO

Tempo de serviço prestado na área

específica do cargo pretendido -
limite de 05 anos

10 pontos por ano completo

trabalhado.

Experiência Comprovada em PSE -
Proteção Social Especial e Medidas

Socioeducativas.

15 pontos

9.5 - Na contagem gera! dos títulos apresentados, não serão computados os

pontos que ultrapassarem o limite de cada área.

9.6 - A experiência profissional deverá ser comprovada da seguinte forma:

a) Na administração Pública: atestado do respectivo órgão indicando o tempo

de efetivo exercício e a área de atuação, com a assinatura e o carimbo, que

identifique o responsável pela área de Recursos Humanos ou órgão

competente.

b) Na empresa Privada: a comprovação deverá ser feita com a Carteira de

Trabalho, e Previdência Socia!. O candidato deverá entregar cópia das páginas

que contém a identificação (inclusive a página que contém a foto) do

trabalhador e da página dos contratos de trabalho. Estando o contrato em

aberto (sem registro da data de saída) o candidato deverá obrigatoriamente,

entregar declaração da empresa atestando a sua permanência na função. O

não atendimento a este quesito implicará a atribuição de zero ponto no

documento apresentado.

í0. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

a) Maior pontuação nos cursos e tempo de serviço;

b) Maior idade.

íí . DO RECURSO
ô
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11.1 - O recurso para a revisão dos pontos obtidos na classificação deverá ser

solicitado pelo candidato, por escrito, em envelope lacrado, à Comissão

Especial, no dia 13 de junho de 2016

11.2- Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.

12 -DACONVOCAçÃO E CONTRATAçÃO

12.1 - Para contratação em caráter temporário de que se trata esse Edital será

observada a ordem de classificação, na proporção do suprimento de vagas, de

acordo com a necessidade da SEMASC - Secretaria Municipal de Assistência

Social e Cidadania e se dará mediante assinatura de contrato administrativo de

prestação de serviços entre a SEMAD! - Secretaria Municipal de Administração

e o profissional;

12.2 - A convocação dos candidatos classificados para ocuparem os cargos,

será feita pela Semasc, publicada no site http://www.marilandia.es.gov.br e

afixada no quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de Marilândia;

12.3 - O não comparecimento do candidato no pÍazo de 48 horas, contados da

data da convocação, implicarâ na sua desclassificação, assumindo o último

lugar na lista de aprovados de cada cargo.

12.4 - No ato da convocação o candidato deverá entregar os seguintes

documentos:

l. 01 foto 3x4 recente;

ll. Cópia Autenticada do CPF;

lll. Certidão de nascimento ou casamento;

lV. Cópia Autenticada do Documento de ldentidade;

V. Cópia Autenticada do Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;

VI. Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Vll. Cartão PIS/PASEP;

Vlll. Comprovante de residência;

lX. Diploma ou certidão de conclusão do ensino médio;

X. Cópia Autenticada da formação acadêmica/titulação;

Xl. Declaração de não acumulação de cargo público;

Xll. certificado de reservista, no caso de ser candidato do sexo masculino;

Xlll. certidâo de nascimento dos filhos menores de 14 anos;

J

(.)
,'/,
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XlV. Cartão de Vacina dos filhos menores de 07 anos;

XV. Número de telefone e email;

XVl. Outros documentos que a Secretaria Municipal de Administração julgarem

necessários.

XVll. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;

12.5. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará na

eliminaçáo do candidato.

12.G. O profissional contratado, na forma contida nesse Edital, será

avaliado o seu desempenho pela sua chefia imediata, a qualquer tempo.

12.7. A insuficiência de desempenho profissional do candidato

acarretará:

a) rescisão imediata do contrato celebrado com o município, respeitada a

legislação vigente;

b) lmpedimento de concorrer a outros processos seletivos simplificados

promovidos pela Prefeitura Municipal de Marilândia, pelo período de 02 (dois)

anos.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:

ffitÇÃo 06 E OTDE JUNHO DE 2016

ffiSe oerÍTulos PELA
COMISSÃO ESPECIAL

08 E 09 DE JUNHO DE
2016

@ULTADOFINALDAS
cLASSIFICAÇÕES

1O DE JUNHO DE 2016

PRAZO PARA RECURSO 13 DE JUNHO DE 2016

PUBLTCAÇFO DO RESULTADO FINAL DAS

cLASSIFtCAÇÕES
15 DE JUNHO DE 2016

CHAMAMENTO DOS CANDIDATOS 20 DEJUNHO DE 2016

í3. DA PUBLICAçÃO DO RESULTADO FINAL



PREFEITURA MUNTCIPAL DE MARIúNDN

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

acaosoçialmarilantlia !i)y ah0o.c0rrr. br . trcuos0ciill,?irrrarilantlia.es. go I .br
'I clcl'onc: (027 | 37 2 1 -296 1

13.1 O resultado final será publicado no Mural da Prefeitura Municipal de

Marilândia, no site da Prefeitura, na Secretaria Municipal de Assistência Social

e Câmara MuniciPal de Marilândia.

14. ATRIBUçÔES DO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS;

a) participar da elaboração do planejamento estratégico das atividades a serem

desenvolvidas no CREAS;

b) elaborar plano de açÕes integrado para o desenvolvimento de atividades

específicas na área social, visando o cumprimento dos objetivos do CREAS;

c) realizar atendimento inicial dos casos de violência, fazendo uma triagem e

encaminhando aos especialistas do CREAS;

d) desenvolver planilha para controle de atendimentos, mantendo atualizado o

cadastro e o registro realizado com crianças, adolescentes, mulher e idoso

vítimas de violência no MunicíPio;

e) realizar visitas domicitiares em famílias vítimas da violência no Município;

f) desenvolver e coordenar grupos de apoio às vítimas de violência no

Município, quando solicitado;

g) elaborar laudos e pareceres técnicos a respeito das vítimas de violência;

h) prestar atendimento e orientação às famílias vítimas de violência;

i) apresentar relatórios mensais de atendimento, visitas e evolução das

intervenções e dos projetos desenvolvidos;

j) encaminhar as vítimas do CREAS para serviços de garantia de direitos;

k) inserir as famílias das crianças e adolescentes em programas de

qualificação profissional e de geração de trabalho e renda;

l) Íazer o acompanhamento permanente dos casos atendidos junto à rede de

serviços;

m) fazer levantamento de dados estatísticos junto aos órgãos notificadores de

violência e exPloração sexual;

í5. ATRTBUIÇÕES DO PSICOLOGO DO CREAS;

a) participar da elaboração do planejamento estratégico das atividades a serem

desenvolvidas no CREAS;

4)

V,

()
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b) elaborar o plano de açôes integrado para o desenvolvimento de atividades

específicas na área da psicologia, visando o cumprimento dos objetivos do

CREAS;

c) acompanhar crianças e adolescentes nas audiências junto ao Ministério

Público, ao Juizado da lnfância e da Juventude, Detegacia da Polícia Civil, ao

lnstituto Médico Legal, quando necessário;

d) proceder aestudos permanentes sobre a realidade das pessoas atendidas

com relação à violência e exploração sexua! infanto-juvenil;

e) realizar estudo de caso (anamnese, triagem, psicodiagnóstico), entre outros

procedimentos padrÕes da área de psicologia;

f) desenvolver e coordenar grupos de apoio a crianças, adolescentes, mulher,

idoso e a família;

g) elaborar laudos e pareceres técnicos psicológicos de crianças,

adolescentes, mulher e idoso, quando solicitado;

h) realizar visitas domiciliares nas famílias com suspeita de violência, quando

necessário;

i) cumprir rigorosamente o horário determinado pela Secretaria Municipal de

Desenvolvimento e Assistência Social para desempenhos das suas funções;

j) seguir as normas e diretrizes estabelecidas pelo CREAS;

k) promover palestras informativas sobre os direitos da criança e do

adolescente e a consequência da violência e exploração sexual no Município;

l) manter atualizado o cadastro e o registro de todos os atendimentos

realizados com vítimas de violência no Município;

m) participar de cursos, grupos de estudo, eventos e reuniões convocadas peta

coordenação do CREAS.

í6. ATRIBUIçÕES DO FACTLTTADOR DE OFTCTNA DO SCFV:

a) Organizar e coordenar as atividades sistemáticas, estimulando a criatividade

das crianças, adolescentes e idosos, do serviço de convivência e

fortalecimento de vínculos;

b) coordenar e fiscalizar o manuseio dos materiais utilizados para os trabalhos;

c) realizar planejamento das oficinas e desenvolver integralmente os conteúdos

e atividades registrados no planejamento;

!)

:.

I
I
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d) registrar a frequência diária dos participantes; fomentar a participação

democrática dos aprendizes avaliando seu desempenho; participação em

atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do

serviço; participação em atividades de planejamento, sistematização e

avaliaçãodoserviçojuntamentecomaequipedetrabalho.

í7 - DAS DISPOSIçÕEs rluals E TRANSIToRIAS

17.1 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o

Processo seletivo, contidas neste Edital, bem como nos demais atos

decorrentes dele.

17.2 - O candidato selecionado e classificado poderá ou não ser convocado

para prestação de serviço, estando a Sua contratação vinculada à necessidade

e conveniência da SEMASC/Marilândia'

17.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do

processo seletivo, observados os princípios e norrnas que regem a

Administração PÚblica.

17.4 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruçÕes

contidas nesse Edital.

17.5 -Toda documentação entregue pelo candidato conforme solicitado nesse

Edital, poderá ser retirada 02 dias apos divulgação do processo seletivo' na

secretaria Municipal de Assistência social e cidadania;

17.6 - A aprovação neste processo seletivo simplificado não assegura ao

candidato a Sua contratação, mas apenas a expectativa de Ser convocado

seguindo rigorosa ordem de classificação'

17.7 - são de responsabilidade do candidato, acompanhar constantemente as

publicações oficiais, os prazos referentes a este Processo Seletivo

Simplificado, desde o edital de abertura até o edital de convocação;

t*",?t's§Êiçflíd:fuffi*i:
DE
EM:

de Desenvolvimento
G r[m a r a Q FsÍ irii o lrl t f erfi

'Gerente de Desenvolvimentt-e.ánori* 
e lnovaçáo C'1

.Marilândia/Es, 30 de maio de 2016.

I

I
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CQNTRATAçÃO TEMPORÁNIE DE ASSTSTÊNCÀ SOCIAL,
PSTCOLOGO, ASSISÍEruTC SOCTAL E FAÇILITADOR PE OFICINA. EDITAL
001t 2016.

FICHA DE |NSCR|çÃO DO PROCESSO SELETTVO No 00ír2oí6

COMPLEMENTO:

FONE RESIDENCIAL: FONE CELULAR:

DATA DE NASG:

ESTADO CIVIL:

ESCOLARTDADE- ENSTNO ( ) FUNDAMENTAL ( ) MÉD|O ( ) SUPER|OR

( ) GoMPLETO ( ) TNCOMPLETO

"Declaro verdadeiras as informações aqui prestadas e estou ciente que qualquer falsa
alegação ou omissão de informações, conforme disposto em Edital, implicará em
minha exclusão do processo seletivo, sujeitando-me, ainda, às penas da lei. Declaro
instruir esta ficha de inscrição com fotocópias legíveis da cédula de identidade, do
CPF, do comprovante de residência. Declaro conhecer e estar de acordo com as
exigências contidas em Edital, especialmente no caso de convocação para
designação, com a apresentação da documentação pessoal exigida. Declaro não estar
em licença, ainda que não remunerada, de cargo, função ou emprego público que
exerça na administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios'.

Marilândia, _ de.

i)

\)a

rNscRtçÃo No

NOME:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: UF: GEP:

E.MAIL:

IDADE: SEXO:

RG NO: ORGAO EXPEDIDOR: CPF:

Curso:

NOME DA MAE:

Assinatura do Candidato

de 2016.
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PREFETTURA MUNtctPAL DE MARIúNDtA
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
rcaosrrciltlnritlilirniliu ri rlrlroo.ct,rrr.hr . ilcaí)\t)!'ilrl rrlrrlrrillrntliir.c:.lur lri
l'clcÍ'onc: ({127 | 372J-29(tl

ÇoMPROVANTE DE TNSCRTÇÃO N'

NOME:

FUNÇÃO: ( ) Assistente Sociat
( ) Psicólogo
( ) Facilitador de Oficina

VISTO DO FTINCIONÁRIO:

'í.
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