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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

A Prefeitura Municipal de Piúma, através da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, faz 

saber que realizará Processo Seletivo de contratação de pessoal em caráter temporário, com base na Lei 

Municipal nº 1.987, de 14 de abril de 2014 e de acordo com as normas estabelecidas nesse Edital.

É condição essencial para inscrever-se neste processo seletivo simplificado o conhecimento e aceitação 

das instruções e normas contidas neste Edital.

As dúvidas em relação ao presente processo deverão ser dirimidas junto à Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo conforme Decreto Municipal nº 889 de 15 de agosto de 2014, sendo composta por: 

Daiana de Souza Franco Milani, Márcia Helena Roncete e Silvana de Souza de Oliveira.

Este certame trata da contratação por tempo determinado destinado a atender exclusivamente as 

demandas do público que se encontra em vulnerabilidade e risco sociais atendidos pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social.

Os candidatos que requererem inscrição deverão estar cientes da carga horária, da convocação de acordo 

com a necessidade da SEMAS e dos locais de atuação, que poderão ser em bairros e comunidades 

contemplados pela área de abrangência dos serviços e programas da SEMAS.

1 – DAS CARREIRAS / FUNÇÃO OBJETO DO CONTRATO

1.1 – Compreende-se como processo seletivo: a inscrição, a classificação e a chamada para o exercício de 

suas atribuições.

1.2 – O cargo, a habilitação exigida e o salário, para o processo seletivo da contratação em caráter 

temporário de profissionais para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Piúma, constam do QUADRO abaixo:

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL SEMAS 001/2014
Estabelece normas para a seleção e contratação, em 
Regime de Designação Temporária, de Oficineiros, 
visando o desenvolvimento de trabalhos que tratam da 
necessidade da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, com o intuito de ofertar a população Piumense 
que encontra-se em situação de vulnerabilidade e risco 
social os serviços e ações de Proteção Social Básica.
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CARGO/

FUNÇÃO

TOTAL

VAGAS

VALOR 

HORA-AULA
PRÉ-REQUISITO

CARGA

HORÁRIA

TOTAL/SEMANAS

Oficineiro de 

Pintura em 

Tecido 01 R$ 40,00

Ensino Médio completo, 
devidamente reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação. Possuir 
experiência comprovada de 
no mínimo 01 ano.

68 HORAS/
17 SEMANAS

Oficineiro de 

Artesanato 

com Fuxico e 

Conchas

01 R$ 25,00

Ensino Médio completo, 
devidamente reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação. Possuir 
experiência comprovada de 
no mínimo 01 ano.

68 HORAS/
17 SEMANAS

Oficineiro de 

EVA 

01 R$ 30,00 Ensino Médio completo, 
devidamente reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação. Possuir 
experiência comprovada de 
no mínimo 01 ano.

68 HORAS/
17 SEMANAS

Oficineiro de 

Artesanato de 

Papel Machê

01 R$ 40,00 Ensino Médio completo, 
devidamente reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação. Possuir 
experiência comprovada de 
no mínimo 01 ano.

68 HORAS/
17 SEMANAS

Oficineiro de 

Teatro

01 R$ 40,00

Ensino Médio completo e 
possuir curso técnico na área
(certificação), experiência 
comprovada de no mínimo 
01 ano em atividades de 
teatro com projetos/ensaios, 
pesquisas ou montagens no 
segmento com crianças, 
adolescentes e idosos.
Ensino Médio completo, 
devidamente reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação.

60 HORAS/
15 SEMANAS

Oficineiro de 

Exercícios 

01 R$ 40,00 Nível Superior Completo
(Bacharel e/ou Licenciado)
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Aeróbicos em Educação Física, 
devidamente
reconhecido pelo Ministério
da Educação e registro no 
Conselho competente.
Possuir experiência 
comprovada de no mínimo 
01 anos em atividades 
esportivas, laborais, 
recreativas e lúdicas com 
crianças, adolescentes e 
idosos.

120 HORAS/
40 SEMANAS

1.3 DAS ATRIBUIÇÕES

1.3.1 Oficineiro de Pintura em Tecido

Ministrar aulas para ensinar a pintura em tecido, estimulando a criatividade. Responsável pela elaboração 

e cumprimento do planejamento de suas aulas; Ministrar aulas planejadas de pintura em tecido; 

Acompanhar e registrar frequência dos alunos; Receber, acompanhar, orientar e arquivar as produções 

dos materiais desenvolvidos pelos alunos, conforme planejamento; Participar da formação inicial,

continuada e final; Realizar planejamentos coletivos.

1.3.2 - Oficineiro de Artesanato com Fuxico e Conchas

Ministrar aulas para ensinar a produção de objetos artesanais com fuxico e conchas, estimulando a 

criatividade. Responsável pela elaboração e cumprimento do planejamento de suas aulas; Ministrar aulas 

planejadas de artesanato; Acompanhar e registrar frequência dos alunos; Receber, acompanhar, orientar e 

arquivar as produções dos materiais desenvolvidos pelos alunos, conforme planejamento; Participar da 

formação inicial, continuada e final; Realizar planejamentos coletivos.

1.3.3 - Oficineiro de EVA

Ministrar aulas para ensinar a produção de objetos artesanais com EVA, estimulando a criatividade. 

Responsável pela elaboração e cumprimento do planejamento de suas aulas; Ministrar aulas planejadas de 

artesanato com EVA; Acompanhar e registrar frequência dos alunos; Receber, acompanhar, orientar e 

arquivar as produções dos materiais desenvolvidos pelos alunos, conforme planejamento; Participar da 

formação inicial, continuada e final; Realizar planejamentos coletivos.

1.3.4 - Oficineiro de Artesanato de Papel Machê

Ministrar aulas que ensine os alunos a arte do artesanato de papel Machê. Responsável pela elaboração e 

cumprimento do planejamento de suas aulas; Acompanhar e registrar frequência dos alunos; Receber, 

acompanhar, orientar e arquivar as produções dos materiais desenvolvidos pelos alunos, conforme 

planejamento; Participar da formação inicial, continuada e final; Realizar planejamentos coletivos.
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1.3.5 - Oficineiro de Teatro

Ministrar aulas que desenvolva nos alunos técnicas de artes teatrais, melhorar a auto confiança, 

desenvolver o convívio social, recreação e o lúdico. Responsável pela elaboração e cumprimento do 

planejamento de suas aulas; Acompanhar e registrar frequência dos alunos; Receber, acompanhar, 

orientar e arquivar as produções dos materiais desenvolvidos pelos alunos, conforme planejamento; 

Participar da formação inicial, continuada e final; Realizar planejamentos coletivos.

1.3.6 - Oficineiro de Exercícios Aeróbicos

Proporcionar o desenvolvimento de atividades laborais, recreativas e lúdicas, respeitando o 

desenvolvimento cognitivo e físico da criança, adolescente e idoso, além de promover o desenvolvimento 

da coordenação motora e da consciência corporal através dos movimentos, estimulando a memória e a 

socialização dos participantes. Responsável pela elaboração e cumprimento do planejamento de suas 

aulas; Acompanhar e registrar frequência dos alunos; Receber, acompanhar, orientar e arquivar as 

produções dos materiais desenvolvidos pelos alunos, conforme planejamento; Participar da formação 

inicial, continuada e final; Realizar planejamentos coletivos.

2 - DAS INSCRIÇÕES

2.1– As inscrições para o processo seletivo de contratação de pessoal em caráter temporário, serão 

realizadas presencialmente, no período de 05 a 12 de Novembro de 2014, diretamente na Secretaria 

Municipal de Assistência Social- SEMAS, situada à Rua Herval Vargas de Azevedo, nº186, Bairro 

Acaiaca – Piúma - ES, no horário de 08:30 hs às 12:00 e de 13:00 às 17:00hs.

2.2– Só será permitida uma inscrição por candidato. O candidato será eliminado do processo seletivo 

sendo constatado mais de uma inscrição, não cabendo recurso dessa decisão.

2.3 – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preencheu 

todos os requisitos exigidos.

2.4 – São requisitos para inscrição:

a) Ter nacionalidade brasileira ou equiparada;

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

c) Ter na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 (dezoito) anos;

d) Conhecer as exigências estabelecidas nesse Edital, e estar de acordo com elas;

e) Possuir a escolaridade e requisitos básicos exigidos para o cargo;

f) Não ter contrato temporário rescindido por este Município, por falta disciplinar.

2.5 – Nenhum documento poderá ser apresentado após a inscrição do candidato.

2.6– Para efeito de inscrição, o candidato preencherá a ficha de requerimento de inscrição (Anexo II), que 

deverá ser preenchido com letra legível, não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de dados 
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nele solicitados, devendo fazer juntada da documentação abaixo em envelope lacrado, com a FICHA DE 

INSCRIÇÃO (ANEXO II) ANEXADA NA PARTE EXTERNA DO ENVELOPE.

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS PRÉ-

REQUISITOS:

3.1 O candidato deverá entregar a documentação exigida juntamente com o Requerimento de Inscrição 

em ENVELOPE LACRADO.

3.2 Da documentação exigida APRESENTAR TODAS AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS 

AUTENTICADOS, segue abaixo a especificação PARA TODOS OS CARGOS:

3.2.1 a) Cópia autenticada do documento de identidade com foto.

3.2.2 b) Cópia autenticada de cadastro de pessoa física (CPF).

3.2.3 c) Cópia autenticada do DIPLOMA ou HISTÓRICO ESCOLAR, emitida por Instituição de Ensino, 

que comprove a escolaridade mínima exigida.

3.2.4 d) Cópia autenticada de documento que comprove INSCRIÇÃO DE REGISTRO NO CONSELHO 

DE CLASSE para o cargo de nível superior.

3.2.5 e) Instrumento procuratório específico, se candidato inscrito através de procurador;

3.3 – Não serão aceitos para efeito de inscrição por serem documentos destinados a outros fins: Protocolo, 

Certidão de Nascimento, Título Eleitoral e Identidade Funcional de Natureza Privada.

3.4 – A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só terá validade quando for 

revalidada pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC.

3.5 – O candidato deverá comprovar, na data de admissão, as informações constantes na inscrição.

Parágrafo Único: Entende-se por documento de identificação: Registro Geral -RG, Carteira de Trabalho 

e Previdência Social - CTPS, Carteira Nacional de Habilitação - CNH (modelo com foto), Carteira de 

Identidade Profissional.

3.6 – Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração no que se 

refere à opção de cargo ou especialidade para qual se inscreve.

3.7 – O candidato que não fizer opção por cargo terá sua inscrição indeferida, não cabendo recurso desta 

decisão.

3.8 – As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo a Comissão do Processo Seletivo Simplificado o direito de excluir da seleção aquele que não 

preencher o formulário de forma completa, correta e legível.

3.9 – O requerimento de inscrição consta no anexo II desse edital e ainda disponibilizado na Internet no 

site www.piuma.es.gov.br.

3.10 - A inscrição poderá ser feita por procuração, com reconhecimento de firma, acompanhada do 

documento de identidade original do procurador.
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3.11 - O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por 

seu procurador.

3.12 - A responsabilidade pela escolha dos documentos juntados a ficha de inscrição será exclusiva do 

candidato.

3.13 – Após a entrega da documentação e recebimento do respectivo comprovante de inscrição, não será 

possível a entrega de novos documentos, alteração dos documentos entregues ou alteração nas 

informações prestadas na ficha de inscrição.

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

4.1 Para todos os cargos, o Processo Seletivo será realizado em ETAPA ÚNICA – Prova de Títulos, de 

caráter eliminatório e classificatório, conforme especificado no Anexo III do presente Edital.

A Prova de Títulos tem como objetivo:

a)Verificar se o candidato apresentou todos os documentos exigidos como pré-requisito no Item 3 –

eliminatório;

b) Pontuar os títulos apresentados nas duas áreas indicadas no Anexo III deste Edital – classificatório.

4.2 A prova de Avaliação de Títulos terá valor máximo de 100 (cem) pontos conforme indicado na tabela

abaixo:

4.3 DA PROVA DE TÍTULOS

4.3.1 Cópia autenticada de comprovante de exercício profissional, exceto estágio ou trabalho voluntário, 

indicando o cargo ou Função e período exercido, conforme especificado no Item 5.2 e o Anexo III – Área 

I, para fins de pontuação.

4.3.2 Cópia autenticada de até três comprovantes de exercício profissional e qualificação profissional, 

conforme especificado no Anexo III – Áreas I e II, para fins de pontuação.

4.3.3 Na avaliação de Títulos da Área I – Exercício Profissional será considerado somente o tempo de 

serviço na função pleiteada.

4.3.4 A comprovação do Exercício profissional deverá seguir os padrões discriminados no item 5 deste 

Edital:

4.3.5 Na contagem geral de pontos dos títulos não serão computados os que ultrapassarem o limite

estabelecido para cada área.

4.3.6 Consta no Anexo III do Edital a tabela de pontuação nas duas áreas.

ÁREAS PONTOS

Exercício Profissional 30

Qualificação Profissional 70
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5. DA COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – PARA TODOS OS CARGOS

5.1- Na contagem geral dos títulos apresentados, não serão computados os pontos que ultrapassarem o 

limite de cada área.

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

a) Na Administração Pública: declaração do respectivo órgão indicando o tempo de efetivo exercício, 

com a assinatura e o carimbo, que identifique o responsável pela área de Recursos Humanos.

b) Na Empresa Privada: A comprovação deverá ser feita com a Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. O candidato deverá entregar cópia da página que contém a identificação do trabalhador e da 

página do contrato 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 ou sua 

data de saída. O não atendimento a este quesito implicará a atribuição de zero ponto no documento 

apresentado.

c) Como prestador de serviço: Cópia do contrato de prestação de serviços e/ou declaração da empresa 

ou do setor onde atua/atuou, em papel timbrado ou com carimbo de CNPJ, data e assinatura do 

responsável pela emissão da declaração, comprovando efetivo período de atuação no cargo.

5.3- Após a apuração dos resultados obtidos a Comissão de Processo Seletivo fará afixar listagem em 

local público a ser previamente divulgado.

5.4- O resultado final expresso pela classificação será divulgado na Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Piúma e pela Internet no site www.piuma.es.gov.br.

5.5 - Considera-se experiência/exercício profissional toda atividade desenvolvida estritamente no cargo 

pleiteado, ocorrida após respectiva conclusão ou colação de grau exigido para o exercício do cargo, 

seguindo o padrão especificado nos Itens 5.2.

5.6- Candidatos com apenas 01 (um) ano de experiência profissional, não será pontuado pois é 

considerado pré requisito, para concorrer a vaga.

5.7 - Sob-hipótese alguma será aceita comprovação de exercício profissional fora dos padrões acima 

especificados.

6. DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – PARA TODOS OS CARGOS

6.1 Na Avaliação de Títulos – Qualificação profissional o candidato deverá apresentar os documentos 

dentre os especificados no Anexo III – Área II deste Edital.

6.2 Os documentos apresentados pelo candidato devem ser obrigatoriamente relacionados no 

requerimento de inscrição.

6.3 Somente serão pontuados cursos relacionados ao cargo ou área de atuação pleiteada.
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6.4 Os cursos de Pós-Graduação/Especialização, para candidatos de nível superior, deverão ser 

apresentados por meio de Certificados acompanhados do correspondente histórico, enquanto que, para os 

cursos de Mestrado e Doutorado, será exigido o Certificado no qual conste a comprovação da defesa.

6.4.1 Declarações de conclusão dos cursos acima desde que constem do referido documento o período do 

curso, data de conclusão e aprovação de monografia, dissertação ou tese e histórico do curso (no caso de 

Pós-Graduação).

6.5 Os cursos de Mestrado, no qual foram concluídos todos os créditos necessários, faltando somente 

defesa e aprovação da dissertação da tese, os mesmos receberão pontuação equivalente aos cursos de Pós-

graduação. Quanto aos cursos de Doutorado que se enquadrarem na mesma situação, estes receberão 

pontuação equivalente aos cursos de Mestrado.

6.6 Para pontuação dos cursos que se enquadrarem neste subitem, o candidato deverá entregar 

declaração/atestado/certidão expedida por setor responsável, constando obrigatoriamente no documento à 

informação de que o candidato concluiu todos os créditos necessários, faltando apenas à defesa e 

aprovação da dissertação/tese, em papel timbrado, com carimbo de CNPJ, data de expedição e assinatura 

do expedidor.

6.7 Cursos feitos no exterior só terão validade quando revalidados pelo MEC, ou quando acompanhados 

de documento expedido por tradutor juramentado.

6.8 Não serão computados pontos para os cursos de formação de grau inferior ao apresentado como pré-

requisito ao exercício do cargo ou curso não concluído, salvo o curso de Mestrado e Doutorado conforme 

previsto no item 6.5.

6.9 Não serão pontuados outros cursos de graduação, para cargos de Ensino Superior.

6.10 Não serão pontuados cursos de graduação em cargos de nível médio. 

6.11 Considera-se qualificação profissional todo curso/evento (relacionados ao cargo ou área de atuação) 

feito pelo candidato após a realização do curso exigido como requisito ao exercício do cargo.

6.12 Consideram-se cursos avulsos: jornadas, formações continuadas, oficinas, projetos, programas e 

ciclos.

6.13 Não será considerado qualquer tipo de curso onde seja entregue declaração de conclusão, se neste 

não constar o timbrado ou carimbo de CNPJ da entidade que forneceu o curso, data de conclusão do 

mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do documento e data de expedição do mesmo.

6.14 Aos cursos em que a carga horária não estiver especificada no certificado/declaração/certidão será 

atribuída à pontuação de menor carga horária, de acordo com o Anexo III – Área II deste Edital.

7 - DO DESEMPATE 

7.1- Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade:

a) o candidato que obtiver maior número de pontos na Qualificação Profissional;
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b) o candidato que obtiver maior número de pontos na Experiência Profissional;

c) Persistindo o empate considerar-se-á o candidato que tiver maior idade.

8 - DA REVISÃO – RECURSO

8.1- Os pedidos de revisão (Recurso – ANEXO IV) dos resultados da classificação, deverão ser dirigidos, 

por escrito, à Comissão de Processo Seletivo na SEMAS/ Piúma, situada na Rua Herval Vargas de 

Azevedo, nº 186, Acaiaca, no prazo correspondente ao cronograma no Anexo I, após a divulgação oficial 

da classificação. 

8.2- O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 

intempestivo, bem como aqueles cujo teor desrespeite a Comissão serão preliminarmente indeferidos.

8.3- Todos os recursos serão analisados e as alterações estarão à disposição dos candidatos para 

conhecimento no prazo mínimo de dois dias após o prazo dos recursos. 

8.4- Não será aceito recurso via fax ou via correio eletrônico.

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

9 - DA CONVOCAÇÃO

9.1- A convocação dos candidatos classificados para ocuparem as vagas será efetuada pela 

SEMAS/Piúma-ES, de acordo com a classificação e necessidade da administração, por meio de Edital 

publicado no mural da SEMAS e pela internet no site www.piuma.es.gov.br.

9.2- O não comparecimento do candidato classificado, no período estabelecido no cronograma (anexo I), 

implicará na desclassificação do candidato.

10 - DA CONTRATAÇÃO

10.1 - O candidato deverá entregar os documentos abaixo na Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SEMAS) em envelope contendo seu nome, cargo e número de inscrição:

a) Cópia da carteira de identidade;

b) Cópia do CPF;

c) Cópia do PIS /PASEP;

d) Cópia do título de eleitor com comprovante de votação na última eleição;

e) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

f) Declaração de não acumulação de cargos;

g) Cópia de comprovante de registro no Conselho da categoria;

h) Certificado de reservista para pessoas do sexo masculino;

i) 01 (uma) foto 3 x 4 recente.

j) Cópia da Certidão de Nascimento ou casamento 

k) Cópia Comprovante de Residência 
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10.2 – Após conferência da documentação entregue pelo candidato a Comissão encaminhará para o setor 

de Recursos Humanos.

10.3- A contratação em caráter temporário de que trata esse Edital, dar-se-á mediante assinatura de 

contrato administrativo de prestação de serviços.

10.4- O profissional contratado, na forma contida nesse Edital, terá avaliado o seu desempenho pela sua 

chefia imediata, após 30 (trinta) dias do início de suas atividades.

10.5- A avaliação do desempenho do profissional contratado na forma deste edital, quando for 

evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, acarretará:

a) rescisão imediata do contrato celebrado respeitada a legislação vigente;

11 - DA VIGÊNCIA DA CONVOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

11.1- A vigência da contratação do oficineiro será de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período.

11.2 – A convocação e contratação será mediante ao cronograma de atividades e necessidade da SEMAS.

12 - CESSAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

12.1- A cessação do contrato de prestação de serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) a pedido do contratado;

b) por conveniência administrativa, a juízo da autoridade que procedeu a contratação;

c) quando o contratado incorrer em falta disciplinar;

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

13.1- A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Processo Seletivo contidas neste 

Edital.

13.2- O candidato que teve contrato rescindido com a Administração através de procedimento 

administrativo de sindicância no qual gerou seu desligamento, não poderá participar do processo seletivo.

13.3- O candidato selecionado e classificado poderá ou não ser convocado para prestação de serviço, 

estando a sua contratação vinculada à necessidade e conveniência da Administração.

13.4 – O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período.

13.5 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo, observados os princípios e 

normas que regem a Administração Pública.

13.6 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas nesse Edital.

13.7 - Toda a documentação entregue pelo candidato conforme solicitado nesse Edital para fim de 

inscrição, não será devolvida, ficando arquivada nos autos do referido processo seletivo.

13.8 - De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca do Município de Piúma o foro 

competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente processo seletivo.

13.9 – O presente edital trata-se de contratação de Regime de Designação Temporária, portanto não será 

utilizado o concurso público vigente no município.
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13.10 - Todo o processo seletivo será planejado e executado pela Comissão de Processo Seletivo com 

suporte da SEMAS/Piúma/ES.

Piúma/ES, 24 de outubro de 2014.

_________________________________________________
SAMUEL ZUQUI

PREFEITO MUNICIPAL

_________________________________________________
VALQUIRIA GOMES DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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ANEXO I

CRONOGRAMA

DATA ATIVIDADE

29 OUTUBRO PUBLICAÇÃO DO EDITAL

05 A 12 DE NOVEMBRO
DAS 08:30 AS 12:00 E 13:00 
AS 17:00 HORAS

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES

20 DE NOVEMBRO PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL

24 A 26 DE NOVEMBRO RECEBIMENTO DE RECURSO DOS CANDIDATOS

03 DE DEZEMBRO DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DOS RECURSOS

09 DE DEZEMBRO PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

15 A 19 DE DEZEMBRO CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS COM A 
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA 
CONTRATAÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE 
DA AGENDA DA SEMAS.
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ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA

Nº DE INSCRIÇÃO:________________________________
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:

NOME:_____________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG/CTPS): _______________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: ______/________/__________

ENDEREÇO:_____________________________________________________________________________Nº:_________

BAIRRO:____________________________MUNICÍPIO:_______________________________UF:_______________

TELEFONE: FIXO: (   )_____________________ CELULAR: (   )_______________________

E-MAIL:_____________________________________________________________________

PESSOA COM DEFICIÊNCIA? (  ) SIM  (   ) NÃO   /         QUAL?________________________________________

DOCUMENTOS A COMPROVAR:

CARGO: 

(   ) OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO

(  ) OFICINEIRO DE ARTESANATO COM FUXICO E CONCHAS

(  ) OFICINEIRO DE ARTESANATO COM EVA

(  ) OFICINEIRO DE ARTESANATO DE PAPEL MACHÊ

(  ) OFICINEIRO DE TEATRO

(  ) OFICINEIRO DE EXERCÍCIOS AERÓBICOS

ASSINALAR COM “X” DOCUMENTOS CONTIDOS NO ENVELOPE (NÍVEL SUPERIOR):

QUALIFICAÇÃO

Título de Doutor 

Título de Mestre 

Curso de Doutorado conforme disposto no item 9.5 do Edital 

Curso de Mestrado conforme disposto no item 9.5 do Edital 

Certificado de Pós Graduação latu sensu na área de atuação com duração igual ou superior a 360h

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração de 120h a 359h

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração de 80h a 119h 

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração de 40h às 79h
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Certificado de participação em Cursos na área de atuação inferior às 40h

Participação em Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, Palestras, Encontros, Simpósios, 
Campanhas e demais eventos (todas as participações na área prestadas a partir de 2000).

ASSINALAR COM “X” DOCUMENTOS CONTIDOS NO ENVELOPE (NÍVEL MÉDIO):
QUALIFICAÇÃO

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração de 120h a 359h

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração de 80h a 119h 

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração de 40h às 79h

Certificado de participação em Cursos na área de atuação inferior às 40h

Participação em Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, 
Palestras, Encontros, Simpósios, Campanhas e demais eventos.

DESCREVER QUANTIDADE DE TEMPO DE SERVIÇO EM MESES (NÍVEL SUPERIOR/ NÍVEL MÉDIO):

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL QUANTIDADE DE MÊS (MESES)
Experiência comprovada na área a que concorre/ Para cada mês de experiência será 
contabilizado 0,5 (cinco) ponto (s )até o limite de 5 (cinco) anos, inteirando o total 
de 30 pontos.

DECLARO CONHECER AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL Nº 001/2014 ESTOU DE ACORDO COM ELAS. 

DECLARO, AINDA, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES E PELA VERACIDADE DOS 

DOCUMENTOS ENTREGUES EM ENVELOPE LACRADO NO ATO DA INSCRIÇÃO. 

PIÚMA/ES, ______ DE __________________ DE 2014.

ASSISNATURA DO CANDIDATO:______________________________________________________________________________

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

                                         
                                       PREFEITURA DE PIÚMA                                                                  EDITAL Nº 001/2014 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO:     Nº DE INSCRIÇÃO: _______________________

NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________________________________________________________

CARGO:  (   ) OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO   (  ) OFICINEIRO DE ARTESANATO COM FUXICO E CONCHAS

(  ) OFICINEIRO DE ARTESANATO COM EVA                (  ) OFICINEIRO DE ARTESANATO DE PAPEL MACHÊ 

(  ) OFICINEIRO DE TEATRO (  ) OFICINEIRO DE EXERCÍCIOS AERÓBICOS

PIÚMA/ES, _________/_________________/2014.

________________________________________________                ________________________________________________________                   

                 ASSINATURA DO CANDIDATO                          ASSINATURA DO RESPONSÁVEL POR RECEBER A FICHA DE INSCRIÇÃO
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ANEXO III

TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
Para todos os cargos

ÁREA I (Todos os Cargos)
EXERCÍCIO PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO PONTOS
Tempo de serviço prestado no Cargo 0,5 pontos por mês completo até o limite 

de 05 (cinco) anos, inteirando o total de 
30 pontos.

Pontuação máxima: 30 pontos.

ÁREA II – A (Cargos de Nível Superior)
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO� PONTOS
Título de Doutor 70
Título de Mestre 50
Curso de Doutorado conforme disposto no item 6.4 do Edital 50
Curso de Mestrado conforme disposto no item 6.4 do Edital 30
Certificado de Pós Graduação latu sensu na área de atuação com 
duração igual ou superior a 360h

30

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com
duração de 120h a 359h

20

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com 
duração de 80h a 119h 

10

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com 
duração de 40h às 79h

5

Certificado de participação em Cursos na área de atuação inferior às 
40h

3

Participação em Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, 
Palestras, Encontros, Simpósios, Campanhas e demais eventos.

2

Pontuação máxima: 70 pontos

ÁREA II – B (Cargos de Nível Médio)
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO� PONTOS
Certificado de participação em Cursos na área de atuação com 
duração de 120h a 359h

40

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com 
duração de 80h a 119h 

15

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com
duração de 40h às 79h

10

Certificado de participação em Cursos na área de atuação inferior às 
40h

3

Participação em Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, 
Palestras, Encontros, Simpósios, Campanhas e demais eventos.

2

Pontuação máxima: 70 pontos.
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ANEXO IV

PEDIDO DE RECURSO

NOME: _________________________________________________________________________________

Nº DA INSCRIÇÃO:_____________________

TELEFONE: (  )_______________________/ (  )__________________________

CARGO PLEITEADO: 

(   ) OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO  (  ) OFICINEIRO DE ARTESANATO COM FUXICO E CONCHAS

(  ) OFICINEIRO DE ARTESANATO COM EVA   (  ) OFICINEIRO DE ARTESANATO DE PAPEL MACHÊ

(  ) OFICINEIRO DE TEATRO   (  ) OFICINEIRO DE EXERCÍCIOS AERÓBICOS

FUNDAMENTAÇÃO:

RECEBIDO EM ______/________/____________.               ______________________________________________

                                                                                                                       ASSINATURA DO CANDIDATO

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

                     
                   PREFEITURA DE PIUMA                                                                    EDITAL Nº001/2014 -  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PEDIDO DE RECURSO:

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO:     Nº DE INSCRIÇÃO: _______________________

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________________________________________________

PIÚMA/ES, _________/_________________/2014.

________________________________________________                ________________________________________________________                   

                  ASSINATURA DO CANDIDATO                          ASSINATURA DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O PEDIDO DE RECURSO                        


