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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL N.º 001/2014 
 

A COMISSÃO DE PROCESSSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CPSS, constituída através da Portaria de n.º 118, 

de 30 de outubro de 2013, mediante processo administrativo de n.º 12931, de 05 de julho de 2103, devidamente 

autorizada pela Secretaria Municipal de Administração – SECAD, TORNA PÚBLICO que será realizado 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICAO visando à contratação de profissionais para desempenhar atividades no 

âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES, Secretaria Municipal da Habitação – 

SEHAB, Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca – SEDAP, Secretaria Municipal da 

Mulher – SEMU, Secretaria Municipal da Saúde – SESAU e Secretaria Municipal da Administração - SECAD.   

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo será regido pelas disposições contidas nas Leis Municipais de n.ºs 683/05, 703/07 e 

981/09 e pelas regras do presente Edital. 

1.1.1 O presente Edital encontra-se publicado, na íntegra, no site www.camacari.ba.gov.br  

1.2 O processo seletivo será realizado na cidade de Camaçari, Estado da Bahia. 

1.3 A nomenclatura do cargo, a quantidade de vagas, os requisitos mínimos, as atribuições, a forma de seleção, 

o salário básico, a jornada de trabalho e todas as demais informações sobre o perfil exigido para o 

preenchimento das vagas estão dispostas nos ANEXOS I, II, III e IV deste Edital.  

1.4 O candidato com deficiência que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado, para a realização 

das etapas desse Processo Seletivo, deverá solicitá-lo no ato da inscrição, anexando à ficha de inscrição 

requerimento explicitando o tipo de atendimento diferenciado e laudo médico que o justifique. 

1.5 A solicitação será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade. 

1.6 Os candidatos com deficiência terão assegurados o pleno exercício dos direitos, desde que compatíveis com 

as atribuições técnicas, físicas e psicológicas do cargo. 

1.6.1 Serão consideradas Pessoas com Deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas 

nos arts. 3º e 4º do Decreto Federal n.º 3.298/99. 

1.6.2 No ato da inscrição, juntamente com a ficha de inscrição já devidamente preenchida, o candidato com 

deficiência deverá: 

a) anexar Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência de que é portador, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 

causa da deficiência; 

b) requerer, se necessário, tratamento especial para realização da entrevista. 

1.6.3 Após a avaliação inicial do Processo Seletivo, o candidato com deficiência, quando convocado para 

contratação deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, se submeter a exame médico, cuja decisão será terminativa 

sobre essa condição, bem como sobre a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo 

pleiteado. 

1.6.4 O candidato com deficiência deverá fazer sua opção, com o correto preenchimento, do campo próprio da 

ficha de inscrição, realizando sua inscrição nas mesmas formas estabelecidas para os demais candidatos, 

vedada qualquer alteração posterior. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 

2.1 As inscrições serão gratuitas, realizadas exclusivamente na forma presencial, nos dias úteis, no período de 

27 a 29 de janeiro de 2014, na Casa do Trabalho, localizada na Rua Vera Lúcia Pestana Fróis, s/n, centro, 

no horário das 9:00 hs às 17:00 hs (horário de Camaçari). 

2.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.3 Para realizar a inscrição o candidato deverá comparecer com o formulário de inscrição devidamente 

preenchido no local e prazo indicados no item 2.1 e entregar os documentos solicitados: documento de 

identidade com foto aceito no território nacional (RG, CNH, CTPS), comprovantes dos pré-requisitos (Anexo II) e 

comprovantes dos cursos e experiências declaradas. 

2.2.1 A experiência exigida deverá ser comprovada com datas de início e fim, cargo e/ou função, através da 

apresentação da cópia da CTPS devidamente assinada e/ou declarações firmadas pelo responsável da 

Instituição, em papel timbrado onde conste número do CNPJ, endereço e telefone de contato, e firma 

reconhecida em cartório extrajudicial. 

http://www.camacari.ba.gov.br/
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2.3 Todos os documentos devem ser apresentados em fotocópias acompanhadas do original para a devida 

conferência ou todos os documentos devidamente autenticados em Cartório Extrajudicial. As declarações 

poderão também ser entregues apenas na sua via original e com data de expedição de no máximo 01 (um) 

ano. Todos os documentos entregues no ato da solicitação de inscrição não serão devolvidos posteriormente, 

exceto as originais para conferência de fotocópias, que serão devolvidos no ato da inscrição. 

2.4 O candidato deverá optar por apenas uma função e, na hipótese de duplicidade de inscrições será 

considerada aquela que tiver sido realizada primeiro, sendo as demais canceladas. 

2.5 É vedada a inscrição condicional ou extemporânea ou a inscrição por procuração. 

2.6 Antes de realizar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 

para a contratação. 

2.7 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo a Prefeitura Municipal de Camaçari do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher 

o formulário oficial de forma completa, correta e legível. 

2.8 Efetuada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de opção de função. 

2.9 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste 

Edital N.° 005/2013. 

2.10 Os candidatos que não apresentarem os documentos exigidos e não atenderem os requisitos constantes 

deste edital e seus anexos não terão pontuação no item correspondente. 

2.11 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de 

realização de cada etapa desse Processo Seletivo.  

2.12 Fica vedada a inscrição neste Processo Seletivo de parentes, até o 3.º Grau, em linha direta ou colateral, de 

membro da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, incluídos os representantes da SEDES e SECAD junto 

à referida Comissão. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA NO PROCESSO SELETIVO 

3.1 Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII 

do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei n° 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em 

Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 

3.2 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 

4° do Decreto Federal n° 3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

3.3 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal n° 3.298/99, 

particularmente em seu artigo 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que se refere aos critérios, dias, horários e local de avaliação, e à nota mínima exigida para 

aprovação. 

3.4 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser deficiente, especificando a sua deficiência no 

Formulário de Inscrição e que deseja concorrer às vagas reservadas. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas contínuas e sequenciais: 

4.1.1 A ANÁLISE CURRICULAR, de natureza eliminatória e classificatória, que será realizada com base nos 

critérios objetivos constantes das tabelas do ANEXO V deste Edital, sendo eliminados os candidatos que 

obtiverem pontuação mínima exigida na Análise Curricular; 

 
4.2 A PROVA PRÁTICO DE DIGITAÇÃO, de natureza eliminatória e classificatória, será aplicado apenas aos 

interessados à função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DIGITADOR, observados os parâmetros indicados 
no ANEXO VII deste edital. 
 

4.3 A ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA, de natureza apenas classificatória, que será realizada com base no 

barema constante do ANEXO VI deste Edital, e ainda as seguintes regras: 

 

4.3.1 Realizada a análise curricular, o resultado será publicado no site www.camacari.ba.gov.br, no prazo 

estimado no cronograma apresentado no ANEXO VIII deste Edital. 

4.4 Na mesma publicação do resultado da análise curricular serão convocados os classificados para a segunda 

fase da seleção, a entrevista. Os candidatos à função de assistente administrativo - digitador serão submetidos a 

apenas uma fase de seleção, através da prova prática de digitação. 

4.4.1 O candidato deverá acompanhar através do site www.camacari.ba.gov.br a publicação do resultado e 

convocação para as fases da seleção. 

4.5 Os candidatos que não comparecerem às etapas da presente seleção serão imediatamente desclassificados, 

não cabendo qualquer justificativa. 

http://www.camacari.ba.gov.br/
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4.6 O resultado final da seleção será publicado no site www.camacari.ba.gov.br, no prazo estimado no 

cronograma apresentado no ANEXO VIII deste Edital, separados os candidatos da ampla concorrência dos 

candidatos com deficiência. 

4.7 Poderá ser excluído do Processo Seletivo na primeira e segunda fases da seleção, o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 

b) apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 

c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

d) não apresentar documento de identidade com foto aceito no território nacional (RG, CNH, CTPS) que o 

identifique; 

e) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte. 

4.8 O candidato ao ingressar no local de realização das etapas do Processo Seletivo deverá manter 

desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam 

nos modos de vibração e silencioso. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

5.1 A classificação dos candidatos far-se-á em ordem decrescente (maior para o menor) resultante da soma dos 

pontos obtidos, conforme quadro de pontuação apresentado nos anexos deste Edital. 

5.2 Os candidatos concorrentes às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais serão 

classificados em lista separada das destinadas à ampla concorrência. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

6.1 Em caso de empate terá preferência o candidato que obtiver maior pontuação na Análise Curricular. 

6.2 Persistindo o empate, vencerá o candidato mais idoso, observando ano, mês e dia de nascimento. 

 

7. DOS RECURSOS 

7.1 Os candidatos poderão interpor recursos quanto à pontuação obtida na análise curricular, no primeiro dia útil 
subsequente à sua publicação no mural da SECAD e no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, www.camacari.ba.gov.br 
7.2 Não caberá recurso quanto ao resultado da entrevista e da prova prática. 
7.3 Admitir-se-á um único recurso por candidato, entregue no endereço constante do Item 7.4, dirigido ao 
Presidente da CPSS. 
7.4 O recurso deverá ser apresentado pelo próprio candidato à CPSS: 

a) na sede da SECAD, situada Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, Camaçari-BA, Tel. nº 
3621-6710, ao Presidente da CPSS, na Assessoria Técnica, 1º. Andar, sala 03, das 9:00 às 11:30 horas 
e das 14:00 às 16:30 horas, estar devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, número 
de inscrição, o endereço para correspondência e telefone; 

b) datilografado ou digitado;  
c) sem formalização de processo; 
d) até o primeiro dia útil, contados a partir da publicação do resultado. 

7.5 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que possuírem 
fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação. 
6.6 – Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telex, internet, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado no Item 7.4 deste Edital. 
6.7 – Do resultado da entrevista não caberão recursos. 
6.8 – A CPSS constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
6.9 – A decisão dos recursos será dada a conhecer, coletivamente, por meio de publicação no mural da SECAD 
e através do site da Prefeitura Municipal de Camaçari www.camacari.ba.gov.br 
 

8. DA CONTRATAÇÃO 

8.1 Os candidatos serão convocados, na ordem classificatória, através do site www.camacari.ba.gov.br 

8.2 Os candidatos convocados que não comparecerem no prazo estabelecido na convocação estarão 

automaticamente desclassificados. 

8.3 Os candidatos convocados deverão apresentar os seguintes requisitos básicos para a contratação:  

a) ter sido aprovado neste Processo Seletivo;  

b) ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato brasileiro, do sexo 

masculino;  

c) possuir nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e os pré-requisitos estabelecidos no 

Anexo II deste Edital;  

d) ter cumprido as determinações deste Edital;  

e) ter registro no órgão de fiscalização da profissão, quando necessário;  

f) estar em dia com as obrigações eleitorais. 

http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.camacari.ba.gov.br/
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8.3.1 Além da apresentação dos documentos relacionados no item 8.3 deste Capítulo, a contratação do 

candidato ficará condicionada à realização de inspeção médica, mediante a apresentação do Atestado de Saúde 

Ocupacional expedido pela equipe da Junta Médica Municipal, de acordo com o Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional – PCMSO. 

8.3.2 A Junta Médica Municipal realiza os exames faz a análise e emite parecer final quanto às condições de 

saúde para a contratação. Nenhum colaborador poderá começar a exercer suas atividades profissionais, antes 

de realizar todos os exames. 

8.3.3 Havendo incompatibilidade insanável, atestada por junta médica, entre o cargo pretendido e a patologia 

porventura identificada no candidato aprovado, este não poderá ser contratado. 

8.4 O primeiro dia de trabalho do novo colaborador deverá ocorrer em dias úteis em sistema diário (SD). 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1.A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e aceitação das 

condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais 

aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar 

desconhecimento.  

9.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, convocações, 

avisos e resultados referentes a este Processo Seletivo no site www.camacari.ba.gov.br 

9.3 O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, implicará sua 

eliminação no Processo Seletivo. 

9.4 A aprovação no Processo Seletivo gera para o candidato apenas a expectativa de direito de contratação. A 

Prefeitura Municipal de Camaçari reserva-se o direito de proceder às contratações conforme a necessidade do 

Serviço. 

9.5 Este Processo Seletivo terá validade de 06 (seis) meses contados a partir da data da publicação da 

homologação de seu resultado no site www.camacari.ba.gov.br podendo ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da Prefeitura de Camaçari. 

9.6 A convocação dos candidatos para contratação será realizada de acordo com a necessidade do serviço, 

observando-se a ordem de classificação. 

9.7 Os candidatos serão contratados por meio da celebração de contrato sob REGIME ESPECIAL DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO. 

9.7.1 A Prefeitura Municipal de Camaçari, assim tenha conhecimento, deixará de contratar o candidato 

que acumular vínculos com a Administração Pública, caso ultrapassem o teto previsto na Constituição 

Federal. 

9.8 A Prefeitura Municipal de Camaçari, a seu critério, antes da publicação do resultado final, suspender, 

revogar ou invalidar o Processo Seletivo, não assistindo aos candidatos direito à reclamação de qualquer 

natureza. 

9.9 O resultado final do Processo Seletivo será homologado pelo Prefeito Municipal de Camaçari e publicado no 

site www.camacari.ba.gov.br, contendo os nomes dos candidatos aprovados e classificados por cargo, 

obedecendo rigorosamente à ordem de classificação, separada em listas distintas para a ampla concorrência e 

para as pessoas com deficiência. 

9.10 Após a publicação do resultado do Processo Seletivo obriga-se o candidato a comunicar ao Setor de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Camaçari qualquer alteração de endereço e telefone. 

9.11 A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no 

decorrer desse processo seletivo, mesmo que só verificada posteriormente, inclusive após a entrada em 

exercício no cargo, eliminará o candidato, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes de sua inscrição. 

9.12 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 

consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou 

Aviso a ser publicado no site www.camacari.ba.gov.br 

9.13 Os candidatos poderão obter informações referentes a esse Processo Seletivo no site 

www.camacari.ba.gov.br e na sede da SECAD, situada na Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, 

Camaçari-BA, na sala da Assessoria Técnica – ASTEC, com os membros da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado, nos seguintes horários: das 8:30hs às 12:00hs e das 13:30hs as 16:00 hs. 

9.14 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Administração.  

9.15 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I – RELAÇÃO DE FUNÇÕES/LOTAÇÃO/ESCOLARIDADE MÍNIMA/DURAÇÃO DOS CONTRATOS 

b) ANEXO II – RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES 

c) ANEXO III – JORNADA E REMUNERAÇÃO  

d) ANEXO IV – FORMAS DE SELEÇÃO 

e) ANEXO V – PARÂMETROS PARA ANÁLISE CURRICULAR 

http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.camacari.ba.gov.br/
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f) ANEXO VI – PARÂMETROS PARA A ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA 

g) ANEXO VII – PARÂMETROS PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 

h) ANEXO VIII - CRONOGRAMA (ESTIMATIVO) 

 

Camacari, 15 de janeiro de 2014. 

 

 

 

Fabrício de Carvalho Pereira 

Presidente da CPSS 

 

 

 

Lezineide Andrade C. Santos 

Secretária Municipal de Administração 
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL N.º 001/2014 

ANEXO I – RELAÇÃO DE FUNÇOES/LOTAÇÃO/ESCOLARIDADE MÍNIMA E DURAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 

 
QUANTIDADE 
DE VAGAS * 

   

FUNÇÃO AC PCD LOTAÇÃO 
ESCOLARIDADE 

MÍNIMA EXIGIDA 

DURAÇÃO DO 
CONTRATO/ 

OBSERVAÇÕES 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

24 02 

 
CPB/CRAS* 

 
CPB/ 

Programa 
Bolsa Família 

 
CPE/CREAS e 
Centro POP 

 

Ensino Superior em 
Serviço Social, 
Registro no 
Conselho Regional 
respectivo ou no 
órgão que 
regulamenta o 
exercício da 
profissão, quando 
houver e 
aproveitamento em 
curso de formação 
inicial. 

24 Meses prorrogável 
por mais 24 meses 

PSICÓLOGO 09 01 

 
CPB/CRAS* 

 
CPB/ 

Programa 
Bolsa Família 

 
CPE/CREAS e 
Centro POP 

 

Ensino Superior em 
Psicologia, Registro 
no Conselho 
Regional respectivo 
ou no órgão que 
regulamenta o 
exercício da 
profissão, quando 
houver e 
aproveitamento em 
curso de formação 
inicial.  

24 Meses prorrogável 
por mais 24 meses 

PEDAGOGO 10 01 

 
CPB/CRAS* 

 
CPB/ 

Programa 
Bolsa Família 

 
CPE/CREAS e 
Centro POP 

 

Ensino Superior em 
Pedagogia, Registro 
no Conselho 
Regional respectivo 
ou no órgão que 
regulamenta o 
exercício da 
profissão, quando 
houver e 
aproveitamento em 
curso de formação 
inicial.  

24 Meses prorrogável 
por mais 24 meses 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
- AGENTE SOCIAL 

17 01 
 

CPB/CRAS* 
 

Ensino médio e 
aproveitamento em 
curso de formação 
inicial. 

24 Meses prorrogável 
por mais 24 meses 

EDUCADOR 

SOCIAL 
13 01 

 
CPE/CREAS e 

Centro POP 
 

Ensino médio e 
aproveitamento em 

curso de formação 
inicial. 

24 Meses prorrogável 

por mais 24 meses 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

- DIGITADOR  
09 01 

 
CPB/Programa 
Bolsa Família 

 

Ensino médio e 
aproveitamento em 
curso de formação 
inicial. 

24 Meses prorrogável 
por mais 24 meses 

 
*AC = Ampla Concorrência 
*PCD = vagas destinadas a pessoa com deficiência  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB 

 
QUANTIDADE 
DE VAGAS * 

   

FUNÇÃO AC PCD LOTAÇÃO 
ESCOLARIDADE 

MÍNIMA EXIGIDA 

DURAÇÃO DO 
CONTRATO/ 

OBSERVAÇÕES 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

02 --- 
 

ASTEC 

Ensino Superior em 
Serviço Social; 
Registro no 
Conselho Regional 
respectivo ou no 
órgão que 
regulamenta o 
exercício da 
profissão, quando 
houver e 
aproveitamento em 
curso de formação 
inicial. 

24 Meses prorrogável 
por mais 24 meses 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
- AGENTE SOCIAL 

04 --- 
 

ASTEC 
 

Ensino médio e 
aproveitamento em 
curso de formação 
inicial. 

24 Meses prorrogável 
por mais 24 meses 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA - SEDAP 

 
QUANTIDADE 
DE VAGAS * 

   

FUNÇÃO AC PCD LOTAÇÃO 
ESCOLARIDADE 

MÍNIMA EXIGIDA 

DURAÇÃO DO 
CONTRATO/ 

OBSERVAÇÕES 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

01 --- 
 

ASTEC 

Ensino Superior em 
Serviço Social; 
Registro no 
Conselho Regional 
respectivo ou no 
órgão que 
regulamenta o 
exercício da 
profissão, quando 
houver e 
aproveitamento em 
curso de formação 
inicial. 

24 Meses prorrogável 
por mais 24 meses 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
- AGENTE SOCIAL 

02 --- 
 

ASTEC 
 

Ensino médio e 
aproveitamento em 
curso de formação 
inicial. 

24 Meses prorrogável 
por mais 24 meses 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMU 

 
QUANTIDADE 
DE VAGAS * 

   

FUNÇÃO AC PCD LOTAÇÃO 
ESCOLARIDADE 

MÍNIMA EXIGIDA 

DURAÇÃO DO 
CONTRATO/ 

OBSERVAÇÕES 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

01 --- 

 
Centro de 
Referencia e 
Apoio a 
Mulher 
Yolanda Pires 
– CRAMYP 

Ensino Superior em 
Serviço Social; 
Registro no Conselho 
Regional respectivo ou 
no órgão que 
regulamenta o 
exercício da profissão, 

24 Meses prorrogável 
por mais 24 meses 
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quando houver e 
aproveitamento em 
curso de formação 
inicial. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD 

 
QUANTIDADE 
DE VAGAS * 

   

FUNÇÃO AC PCD LOTAÇÃO 
ESCOLARIDADE 

MÍNIMA EXIGIDA 

DURAÇÃO DO 
CONTRATO/ 

OBSERVAÇÕES 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

01 --- 
 

JUNTA 

MÉDICA 

Ensino Superior em 
Serviço Social; 
Registro no Conselho 
Regional respectivo ou 
no órgão que 
regulamenta o exercício 
da profissão, quando 
houver e aproveitamento 
em curso de formação 
inicial. 

24 Meses prorrogável 
por mais 24 meses 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESAU 

 
QUANTIDADE 
DE VAGAS * 

   

FUNÇÃO AC PCD LOTAÇÃO 
ESCOLARIDADE 

MÍNIMA EXIGIDA 

DURAÇÃO DO 
CONTRATO/ 

OBSERVAÇÕES 

ATENDENTE DE 
CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO 

11 01 

Unidades de Saúde 
da Família, Unidade 
Básica de Saúde, 
Unidades de Pronto 
Atendimento e 
Centro de 
Especialidades 
Odontológicas-CEO 

 

Ensino Médio, 
inscrição no Conselho 
Regional respectivo e 
certificado de curso 
ou exames que 

atendam 
integralmente ao 
disposto nas normais 
vigentes do MEC, e/ou 
em ato normativo 
especifico do 
Conselho Federal de 
Odontologia.  

24 Meses 
prorrogável por 
mais 24 meses 

 

*AC = Ampla Concorrência 
*PCD = vagas destinadas a pessoa com deficiência  
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL N.º 001/2014 

ANEXO II - ATRIBUIÇÕES 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES* 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

CRAS/CREAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atribuições/Resumo das atividades CRAS: 
 Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às 

famílias usuárias do CRAS;  
 planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as 

características do território de abrangência do CRAS; 
 mediação de grupos de famílias do PAIF;  
 realização de atendimento particularizados e visitas domiciliares às 

famílias referenciadas ao CRAS;  
 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 ou no CRAS; 

 acompanhamento de famílias encaminhadas  pelos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos ofertados  no território ou no 
CRAS;  

 realização de busca ativa no território de abrangência do CRAS 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 de 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; 
 participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal ;  
 participação de reuniões sistemáticas no CRAS 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 respostas ás demandas e de 
fortalecimento das potencialidades do território. 

 
Atribuições/Resumo das atividades CREAS: 
 

 Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CREAS 
e seu (s) serviço (s) quando for o caso; 

 Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os 
recursos humanos da unidade; 

 Participar de reuniões para elaboração, avaliação, acompanhamento, 
implementação, dos fluxos e procedimentos adotados, visando garantir 
a efetivação das articulações necessárias; 

 Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de 
vigilância socioassistencial do órgão gestor da Assistência Social; 

 Coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades 
referenciadas ao CREAS no seu território de abrangência; 

 Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais 
unidades e serviços sócio-assistenciais, especialmente os CRAS e 
serviços de Acolhimento, na sua área de abrangência; 

 Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais políticas 
públicas e os órgãos da defesa de direitos, recorrendo ao órgão gestor 
de Assistência Social, sempre que necessário; 

 Definir com a equipe, a dinâmica e os processos de trabalho a serem 
desenvolvidos na unidade; 

 Discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas 
teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho; 

 Definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e 
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desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados no 
CREAS; 

 Coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de 
articulação, quando for o caso,do fluxo de entrada, acolhida, 
acompanhamento e desligamento das famílias e indivíduos do CREAS; 

 Coordenar a execução de ações, assegurando diálogo e possibilidades 
de participação dos profissionais e dos usuários; 

 Coordenar a oferta e o acompanhamento do (s) serviço (s), incluindo o 
monitoramento dos registros de informações e a avaliação das ações 
desenvolvidas; 

 Coordenar a alimentação dos registros e sistemas de informação e 
monitorar o envio regular de informações sobre o CREAS e as 
unidades referenciadas, encaminhando-os ao órgão gestor; 

 Contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados 
obtidos pelo CREAS; 

 Participar das reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação 
dos processos de trabalho, promovidas pelo órgão gestor de 
Assistência Social e representar a Unidade em outros espaços, quando 
solicitados; 

 Identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou 
capacitação da equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social; 

 Coordenar os encaminhamentos è rede e seu acompanhamento; 
 Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta 

de informações e orientações; 
 elaboração, junto as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento 

individual e/ou familiar, considerando as especificidades e 
particularidades do acompanhamento especializado de cada usuário, 
por meio de atendimentos familiar, individual e em grupo e por meio de 
metodologias e técnicas individuais e coletivas que contemplem as 
demandas identificadas ; 

 Realização de acompanhamento, por meio de metodologias e técnicas 
individuais e coletivas que contemplem as demandas identificadas; 

 realização de visitas domiciliares ás famílias e/ou pessoas de referência 
acompanhadas pelo CREAS , quando necessário, com vistas ao 
resgate ou fortalecimento de vínculos;  

 realização de encaminhamentos monitorados para a rede 
socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de 
defesa de direitos;  

 articulação, discussões, planejamento e desenvolvimento de atividades 
com outros profissionais da rede, visando ao atendimento integral dos 
usuários atendidos e qualificação das intervenções;  

 trabalho em equipe interdisciplinar;  
 participação nas atividades de capacitação e formação continuada da 

equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais 
atividades correlatas; 

 Estímulo à participação dos usuários na definição das ações 
desenvolvidas ao longo do acompanhamento; 

 Relacionamento cotidiano com a rede, tendo em vista o melhor 
acompanhamento dos casos. 

 
 
 
 

PSICÓLOGO 
CRAS/CREAS 

 
 
 
 

Atribuições/Resumo das atividades CRAS: 
 Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às 

famílias usuárias do CRAS;  
 planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as 

características do território de abrangência do CRAS; 
 mediação de grupos de famílias do PAIF;  
 realização de atendimento particularizados e visitas domiciliares às 

famílias referenciadas ao CRAS;  
 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 ou no CRAS; 

 acompanhamento de famílias encaminhadas  pelos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos ofertados  no território ou no 
CRAS;  

 realização de busca ativa no território de abrangência do CRAS e 
desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência 
de situações de risco;  
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 acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades;  

 alimentação de sistema de informação, registro de 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;  
 participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal ;  
 participação de reuniões sistemáticas no CRAS 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 respostas ás demandas e de 
fortalecimento das potencialidades do território. 

 
Atribuições/Resumo das atividades CREAS: 
 

 Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CREAS 
e seu (s) serviço (s) quando for o caso; 

 Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os 
recursos humanos da unidade; 

 Participar de reuniões de elaboração, avaliação, acompanhamento, 
implementação e avaliação dos fluxos de informação e procedimentos 
adotados, visando garantir a efetivação das articulações necessárias; 

 Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de 
vigilância socioassistencial do órgão gestor da Assistência Social; 

 Coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades 
referenciadas ao CREAS no seu território de abrangência; 

 Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais 
unidades e serviços sócio-assistenciais, especialmente os CRAS e 
serviços de Acolhimento, na sua área de abrangência; 

 Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais políticas 
públicas e os órgãos da defesa de direitos, recorrendo ao órgão gestor 
de Assistência Social, sempre que necessário; 

 Definir com a equipe, a dinâmica e os processos de trabalho a serem 
desenvolvidos na unidade; 

 Discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas 
teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho; 

 Definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e 
desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados no 
CREAS; 

 Coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de 
articulação, quando for o caso,do fluxo de entrada, acolhida, 
acompanhamento e desligamento das famílias e indivíduos do CREAS; 

 Coordenar a execução de ações, assegurando diálogo e possibilidades 
de participação dos profissionais e dos usuários; 

 Coordenar a oferta e o acompanhamento do (s) serviço (s), incluindo o 
monitoramento dos registros de informações e a avaliação das ações 
desenvolvidas; 

 Coordenar a alimentação dos registros e sistemas de informação, 
monitorar o envio regular de informações sobre o CREAS e as 
unidades referenciadas, encaminhando-os ao órgão gestor; 

 Contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados 
obtidos pelo CREAS; 

 Participar das reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação 
dos processos de trabalho, promovidas pelo órgão gestor de 
Assistência Social e representar a Unidade em outros espaços , 
quando solicitados; 

 Identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou 
capacitação da equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social; 

 Coordenar os encaminhamentos è rede e seu acompanhamento; 
 Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta 

de informações e orientações; 
 elaboração, junto as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento 
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individual e/ou familiar, considerando as especificidades e 
particularidades do acompanhamento especializado de cada usuário, 
por meio de atendimentos familiar, individual e em grupo e por meio de 
metodologias e técnicas individuais e coletivas que contemplem as 
demandas identificadas ; 

 Realização de acompanhamento, por meio de metodologias e técnicas 
individuais e coletivas que contemplem as demandas identificadas; 

 realização de visitas domiciliares ás famílias e/ou pessoas de referência 
acompanhadas pelo CREAS , quando necessário, com vistas ao 
resgate ou fortalecimento de vínculos;  

 realização de encaminhamentos monitorados para a rede 
socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de 
defesa de direitos;  

 articulação, discussões, planejamento e desenvolvimento de atividades 
com outros profissionais da rede, visando ao atendimento integral dos 
usuários atendidos e qualificação das intervenções;  

 trabalho em equipe interdisciplinar;  
 participação nas atividades de capacitação e formação continuada da 

equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais 
atividades correlatas; 

 Estímulo à participação dos usuários na definição das ações 
desenvolvidas ao longo do acompanhamento; 

 Relacionamento cotidiano com a rede, tendo em vista o melhor 
acompanhamento dos casos. 

 
 
 
 
 
 

PEDAGOGO 
CRAS/CREAS 

 
 

 
Atribuições/Resumo das atividades CRAS: 

 Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às 
famílias usuárias do CRAS;  

 planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as 
características do território de abrangência do CRAS; 

 mediação de grupos de famílias do PAIF;  
 realização de atendimento particularizados e visitas domiciliares às 

famílias referenciadas ao CRAS;  
 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 ou no CRAS; 

 acompanhamento de famílias encaminhadas  pelos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos ofertados  no território ou no 
CRAS;  

 realização de busca ativa no território de abrangência do CRAS 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 de 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;  
 participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal ;  
 participação de reuniões sistemáticas no CRAS 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 respostas ás demandas e de 
fortalecimento das potencialidades do território. 

 
Atribuições/Resumo das atividades CREAS: 
 

 Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CREAS 
e seu (s) serviço (s) quando for o caso; 

 Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os 
recursos humanos da unidade; 



 

 
 

13 
 

 Participar de reuniões para elaboração, avaliação, acompanhamento, 
implementação dos fluxos de informações e procedimentos adotados, 
visando garantir a efetivação das articulações necessárias; 

 Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de 
vigilância socioassistencial do órgão gestor da Assistência Social; 

 Coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades 
referenciadas ao CREAS no seu território de abrangência; 

 Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais 
unidades e serviços sócio-assistenciais, especialmente os CRAS e 
serviços de Acolhimento, na sua área de abrangência; 

 Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais políticas 
públicas e os órgãos da defesa de direitos, recorrendo ao órgão gestor 
de Assistência Social, sempre que necessário; 

 Definir com a equipe, a dinâmica e os processos de trabalho a serem 
desenvolvidos na unidade; 

 Discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas 
teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho; 

 Definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e 
desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados no 
CREAS; 

 Coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de 
articulação, quando for o caso,do fluxo de entrada, acolhida, 
acompanhamento e desligamento das famílias e indivíduos do CREAS; 

 Coordenar a execução de ações, assegurando diálogo e possibilidades 
de participação dos profissionais e dos usuários; 

 Coordenar a oferta e o acompanhamento do (s) serviço (s), incluindo o 
monitoramento dos registros de informações e a avaliação das ações 
desenvolvidas; 

 Coordenar a alimentação dos registros e sistemas de informação, 
monitorar o envio regular de informações sobre o CREAS e as 
unidades referenciadas, encaminhado-os ao órgão gestor; 

 Contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados 
obtidos pelo CREAS; 

 Participar das reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação 
dos processos de trabalho, promovidas pelo órgão gestor de 
Assistência Social e representar a Unidade em outros espaços, quando 
solicitados; 

 Identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou 
capacitação da equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social; 

 Coordenar os encaminhamentos è rede e seu acompanhamento; 
 Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta 

de informações e orientações; 
 elaboração, junto as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento 

individual e/ou familiar, considerando as especificidades e 
particularidades do acompanhamento especializado de cada usuário, 
por meio de atendimentos familiar, individual e em grupo e por meio de 
metodologias e técnicas individuais e coletivas que contemplem as 
demandas identificadas ; 

 Realização de acompanhamento, por meio de metodologias e técnicas 
individuais e coletivas que contemplem as demandas identificadas; 

 realização de visitas domiciliares ás famílias e/ou pessoas de referência 
acompanhadas pelo CREAS , quando necessário, com vistas ao 
resgate ou fortalecimento de vínculos;  

 realização de encaminhamentos monitorados para a rede 
socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de 
defesa de direitos;  

 articulação, discussões, planejamento e desenvolvimento de atividades 
com outros profissionais da rede, visando ao atendimento integral dos 
usuários atendidos e qualificação das intervenções;  

 trabalho em equipe interdisciplinar;  
 participação nas atividades de capacitação e formação continuada da 

equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais 
atividades correlatas; 

 Estímulo à participação dos usuários na definição das ações 
desenvolvidas ao longo do acompanhamento; 

 Relacionamento cotidiano com a rede, tendo em vista o melhor 
acompanhamento dos casos. 



 

 
 

14 
 

 
 
 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO - 
AGENTE SOCIAL 

CRAS 

 
Atribuições/Resumo das atividades:  

 Recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS; 
 mediação dos processos grupais, próprios dos serviços de convivência 

e fortalecimento de vínculos, ofertados no CRAS; 
 participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e 

de avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do 
CRAS; 

 participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) 
da equipe de referência do CRAS; 

 Executar cadastramento, registro e acompanhamento ao usuário da 
assistência social, dando prosseguimento às orientações estabelecidas 
no estudo de caso gerado pelo profissional de nível superior; 

 realizar visitas domiciliares;  
 elaborar relatórios preliminares;  
 digitar documentos diversos e executar outras atividades de interesse 

da área. 

 
EDUCADOR SOCIAL 

CREAS 

 
Atribuições/Resumo das atividades: 

 Recepção e oferta de informações às famílias do CREAS;  
 Realização de abordagem de rua e/ou busca ativa no território;  
 Participação das reuniões de equipe para o planejamento de 

atividades,  
 avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados;  
 Participação das atividades de capacitação e formação continuada; 
 Mobilização da comunidade no tocante aos serviços; 
 Divulgação dos trabalhos da proteção social especial; 
 Realização de atividades lúdicas na brinquedoteca do CREAS; 
 Acompanhamento do usuário nas atividades pedagógicas; 
 Supervisão e acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de 

Medidas Sócio Educativas; 
 Realização de palestras e oficinas nas comunidades. 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO – 

DIGITADOR/PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA 

 
 

Atribuições/Resumo das atividades: 
 Alimentar de dados do Cad Único;  
 digitar e organizar os dados confiados;  
 digitar leis, decretos, portarias, cartas, ofícios, circulares e etc;  
 incumbir-se de todas as atividades que por sua natureza estão no 

âmbito de sua competência;  
 Responsabilidade e sigilo quanto às informações sobre benefícios e 

sobre a população cadastrada; 
 Organização e registro dos atendimentos diários; 
 Paciência e cortesia no atendimento dos usuários. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO - SEHAB  

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENTE SOCIAL 

 Elabora, implementa, executa e avalia políticas sociais. 

 Elabora, coordena, executa e avalia planos, programas e projetos que 

sejam do âmbito de atuação do Serviço Social. 

 Encaminha providências, e presta orientação social a indivíduos, grupos 

e à população. 

 Orienta 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. 

 Planeja, organiza e administra benefícios e Serviços Sociais, no âmbito 

da Prefeitura Municipal de Camaçari. 

 Planeja, executa e avalia pesquisas que possam contribuir para a 

análise da realidade social do Município e para subsidiar ações 

governamentais. 

 Presta assessoria e consultoria a órgãos da administração direta do 

Município, com relação às matérias relacionadas a Serviço Social. 

 Participa das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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 Exerce outras responsabilidades / atribuições correlatas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO  
– AGENTE SOCIAL 

 Auxiliar na recepção e oferta de informações às famílias usuárias dos 

Centros de referencia da Assistência Social – CRAS, Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social – CREAS e demais 

Programais Sociais do Município. 

 Promove a mediação dos processos grupais, próprios dos serviços de 

convivência e fortalecimentos de vínculos, ofertados nos CRAS e 

CREAS. 

 Participa de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de 

avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência dos 

CRAS e CREAS. 

 Acompanha por meio de visita domiciliar todas as famílias sob sua 

responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela 

equipe. 

 Elabora relatório social construído a partir de visita domiciliar com 

registro das ocorrências encontradas nas avaliações sociais. 

 Participa das atividades de capacitação ou formação continuada das 

equipes de referencia dos CREAS e CREAS. 

 Exerce outras responsabilidades / atribuições correlatas. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA - SEDAP 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES* 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Atribuições/Resumo das atividades: 

 Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às 
famílias de produtores atendidos pela SEDAP;  

 realização de atendimento particularizados e visitas domiciliares às 
famílias de produtores rurais e pescadores;  

 desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território;  
 desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de 

incidência de situações de vulnerabilidade social;  
 acompanhamento de produtores cadastrados no Programa de 

Aquisição de Alimentos - PAA;  
 alimentação de sistema de informação, registro de 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; 
  participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal;  
 participação de reuniões sistemáticas na SEDAP para planejamento 

das ações semanais a serem desenvolvidas;  
 organização dos encaminhamentos, fluxos de informações com outros 

setores, procedimentos, estratégias de respostas ás demandas e de 
fortalecimento das potencialidades do território. 

 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO  
– AGENTE SOCIAL 

 

 
Atribuições/Resumo das atividades:  

 Participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e 
de avaliação do processo de trabalho com a equipe da SEDAP; 

 participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) 
da equipe da SEDAP; 

 executar cadastramento, registro e acompanhamento aos produtores 
familiares e pescadores, dando prosseguimento às orientações 
estabelecidas no estudo de caso gerado pelo profissional de nível 
superior; 

 realizar visitas domiciliares;  
 elaborar relatórios preliminares;  
 digitar documentos diversos e executar outras atividades de interesse 

da área. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMU 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acolhimento, acompanhamento, observação, encaminhamento, 
entrevista e visitas domiciliares as mulheres vitimas de violência 
doméstica e familiar. 

 Coordenar seminários, encontros, palestras, roda de conversas com o 
objetivo de prevenir, orientar e conscientizar a população e familiares 
sobre violência contra a mulher de acordo a Lei Maria da Penha e 
sobre o respeito e a valorização a equidade de gênero, raça, etnia, 
orientação sexual, geração e situação das pessoas com deficiência. 

 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. 

 Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 
que sejam no âmbito de atuação do Serviço Social com a participação 
da sociedade civil no segmento de gênero, raça, etnia, orientação 
sexual, geração e situação das pessoas com deficiência. 

 Realizar ações de intervenção comunitária na situação especifica de 
violência doméstica e familiar, respeitando e valorizando a equidade 
de gênero, raça, etnia, orientação sexual, geração e situação das 
pessoas com deficiência. 

 Realizar estudos socioeconômicos com as usuárias das políticas 
públicas para as mulheres, para fins de benefícios e serviços sócios 
junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresa 
privadas e outras entidades. 

 Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e a população. 

 Executar procedimentos técnicos: registrar atendimentos, formular 
relatórios, pareceres técnicos, formular instrumentos (formulários, 
questionários, etc.). 

 Articular recursos disponíveis: Identificar vagas no mercado de 
trabalho para colocação das usuárias das políticas públicas para as 
mulheres; negociar com entidades e instituições. 

 Assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações e projetos 
voltados à mulher. 

 Incentivar a criação de grupos, associações e cooperativas de 
mulheres em torno de projetos de geração de renda. 

 Apoiar a elaboração e distribuição de materiais didáticos e 
paradidáticos cujo conteúdo respeite e valorize a equidade de gênero, 
raça, etnia, orientação sexual, geração e situação das pessoas com 
deficiência. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES* 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 
 
 
 
 

  
Atribuições/Resumo das atividades: 
 

 Elabora, implementa, executa e avalia políticas sócias; 
 Elabora, coordena, executa e avalia planos, programas e projetos que 

sejam do âmbito de atuação do Serviço Social; 
 Encaminha providencias, e presta orientação social a indivíduos, 

grupos e à população; 
 Orienta 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; 

 Planeja, organiza e administra benefícios e Serviços Sociais, no 
âmbito da Prefeitura Municipal de Camaçari; 

 Planeja, executa e avalia pesquisas que possam contribuir para a 
análise da realidade social do Município e para subsidiar ações 
governamentais; 

 Presta assessoria e consultoria a órgãos da administração direta do 
Município, com relação às matérias relacionadas a Serviço Social; 

 Contribui para promoção, prevenção e recuperação da saúde e do 
bem estar social do indivíduo e/ou da coletividade, prestando serviços 



 

 
 

17 
 

de forma integrada, para favorecer o convívio e a reintegração do 
usuário/paciente ao meio social, familiar e de trabalho. 

 Promove atividades educativas, interativas e culturais, permitindo o 
progresso coletivo e a melhoria de comportamento individual. 

 Colabora no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, 
desenvolvendo ações para sobre os fatores psicossociais e 
econômicos que interferem no tratamento do usuário/paciente. 

 Participa das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
 Exerce outras responsabilidades / atribuições correlatas. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESAU 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES* 

ATENDENTE DE 
CONSULTORIO 

DENTARIO - ACD 

 Auxilia o cirurgião dentista, controlando a agenda de consultas, 
encaminhando o paciente para a consulta e treinamento, orientando a 
higiene bucal e preparando-os para o atendimento odontológico. 

 Prepara, desinfeta e esteriliza os instrumentos, zelando pela 
conservação dos mesmos, bem como organizar o ambiente de trabalho. 

 Promove isolamento do campo operatório. 
 Instrumenta o cirurgião dentista, preparando misturas, manipulando 

substâncias restauradoras junto à cadeira operatória. Executa e /ou 
auxilia na realização de bochechos semanais autoaplicáveis. 

 Revela e monta radiografias intra-orais, confeccionar modelos em 
gesso, selecionar molduras, promover isolamento relativo. 

 Supervisiona a higienização do consultório, orientando o responsável 
sobre a forma de desinfecção do ambiente. 

 Faz a solicitação de materiais de consumo para o funcionamento 
adequado do consultório passando pela supervisão do cirurgião 
dentista. 

 Encaminha registros de atividades e solicitações de material nos prazos 
estabelecidos pela instituição. 

 Participa das atividades de educação em saúde bucal nas comunidades 
e escolas. 

 Averigua e solicita atualizações de histórico clinico fornecendo dados 
para levantamentos estatísticos. 

 Exerce outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 EM POSTO DE SAÚDE FAMILIAR - PSF 

 Realiza ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as 
famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos 
de atenção à saúde. 

 Procede à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos 
utilizados. 

 Prepara e organiza instrumental e materiais necessários. 
 Instrumentaliza e auxilia o cirurgião dentista e/ou o THD nos 

procedimentos clínicos. 
 Cuida da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos. 
 Organiza a agenda clínica. 
 Acompanha, apóia e desenvolve atividades referentes à saúde bucal 

com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 

 Participa do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 

 Exerce outras responsabilidades / atribuições correlatas. 

*O descritivo completo de atribuições encontra-se na Lei N.º 1279/2013 que trata do Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos – PCCV, do Município de Camaçari. 
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL N.º 001/2014 

ANEXO III – JORNADA E REMUNERAÇÃO 

 

FUNÇÃO JORNADA SEMANAL REMUNERAÇÃO BRUTA 

ASSISTENTE  
SOCIAL 

30 Horas  R$ 2.244,03 

PSICÓLOGO 30 Horas R$ 2.244,03 

PEDAGOGO 30 Horas R$ 2.244,03 

EDUCADOR SOCIAL 40 Horas R$ 678,00 

ASSITENTE 
ADMINISTRATIVO 

40 Horas R$ 1.069,17 

ATENDENTE DE 
CONSULTORIO 

DENTARIO  

40 Horas 
 

R$ 1.069,17 
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL N.º 001/2014 

ANEXO IV – FORMA DE SELEÇÃO 

 

FUNÇÃO FORMA DE SELEÇÃO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – AGENTE SOCIAL 
Análise Curricular – classificatório e eliminatório 
Entrevista – classificatório. 

EDUCADOR SOCIAL 
Análise Curricular – classificatório e eliminatório 
Entrevista – classificatório. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – DIGITADOR  Prova Prática – classificatória e eliminatória 

ASSISTENTE SOCIAL 
Análise Curricular – classificatório e eliminatório 
Entrevista – classificatório. 

PSICÓLOGO 
Análise Curricular – classificatório e eliminatório 
Entrevista – classificatório. 

PEDAGOGO Análise Curricular – classificatório e eliminatório 
Entrevista – classificatório. 

ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO Análise Curricular. 
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL N.º 001/2014 

ANEXO V – PARÂMETROS PARA ANÁLISE CURRICULAR 

 

TABELA DE ANÁLISE CURRICULAR - PARA AS FUNÇOES DE NÍVEL MÉDIO 
(ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EDUCADOR SOCIAL) 

 
 

SEDES – SEHAB – SEDAP  

Item Título/Experiência Pontos Por 
título 

Pontuação 
mínima 

Pontuação 

máxima 

A Curso em nível médio na função escolhida. 10 10 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 
formação continuada, com duração mínima de 12 
horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 
atividades correlatas com as desenvolvidas na 
área de atuação escolhida, em instituição federal, 
estadual, municipal ou privada. 

10 10 30 

  

 20 60 

Observação: Os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 20 (vinte) serão eliminados do processo. 
 
 
 
TABELA DE ANÁLISE CURRICULAR - PARA A FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

SESAU 

Item Título/Experiência 
Quantidade 
máxima de 

títulos 

Pontos por 
título 

Pontuação 
máxima 

A 
Ensino médio, curso técnico de auxiliar de 
consultório dentário, registro no conselho 
respectivo.  

01 5,0 5,0 

B 
Eventos dentro da área pretendida, carga 
horária superior / igual a 40 horas 

04 0,5 2,0 

C 
Eventos dentro da área pretendida, carga 
horária superior / igual a 20 horas 

04 0,25 1,0 

D Curso na área de atuação (mínimo: 20 horas) 02 1,0 2,0 

E 
Experiência profissional comprovada no cargo 
ao qual está concorrendo, em instituição 
federal, estadual, municipal ou privada. 

10 
1,0 (por ano 
completo de 
serviço) 

10 

TOTAL 20 

Observação: Os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 06 (seis) serão eliminados do processo. 
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TABELA DE ANÁLISE CURRICULAR - PARA AS FUNÇOES DE NÍVEL SUPERIOR 

(ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO E PEDAGOGO) 
 
 

SEDES – SEDAP – SECAD 

Item Título/Experiência Pontos 
Por título 

Pontuação 
mínima 

Pontuação 

máxima 

A Curso superior em nível de graduação na área. 10 10 10 

B Curso de pós-graduação, em nível de especialização, com 
duração mínima de 360 horas na área de atuação 
escolhida 

5 - 10 

C Mestrado, no país ou no exterior, na área de atuação 
escolhida 

5 - 10 

D Doutorado, no país ou no estrangeiro, na área de atuação 
escolhida 

5 - 10 

E Experiência profissional, no desempenho de atividades 
correlatas com as desenvolvidas na área de atuação 
escolhida, em instituição federal, estadual, municipal ou 
privada. 

10 10 20 

  

 20 60 

Observação: Os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 20 (vinte) serão eliminados do processo. 
 
 

SEHAB 

Item Título/Experiência Pontos por 
título 

Pontuação 
mínima 

Pontuação 

máxima 

A Curso superior em nível de graduação na área. 5 5 5 

B Curso de pós-graduação, em nível de especialização, com 
duração mínima de 360 horas na área de atuação 
escolhida, devidamente registrado no órgão competente. 

5 - 10 

C Mestrado, no país ou no exterior, na área de atuação 
escolhida. 

5 - 5 

D Doutorado, no país ou no estrangeiro, na área de atuação 
escolhida. 

10 - 10 

E Experiência profissional de no mínimo 02 (dois) anos, em 
elaboração e execução de projetos sociais na área de 
desenvolvimento urbano, em instituição federal, estadual, 
municipal ou privada. 

10 10 20 

   

15 50 

Observação: Os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 15 (quinze) serão eliminados do 
processo. 
 
 

SEMU 

Item Título/Experiência Pontos por 
títulos 

Ponto mínimo Ponto 
máximo 

01 Diploma em Curso de graduação em Serviço 
Social, registro no Conselho competente. 

 
10 

--- 10 

02 Curso de especialização, na área de gestão de 
políticas públicas gênero e raça ou gestão de 
projetos em nível de pós-graduação, com pelo 
menos 360h. 

 
 

5 
--- 10 

03 Experiência comprovada, na área, através de 
atestados emitidos por órgãos da Administração 
Pública. 

 
5 5 20 

04 Atividade profissional comprovada na área da 
função, objeto deste edital (por ano). 

1 1 6 
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05 Participação em cursos, seminários, simpósios, 
congressos, conferencias, na área de gênero, 
raça, etnia, projetos e intervenção comunitária. 

1 --- 20 

06 Cursos de extensão na área de gestão de 
políticas públicas em gênero e raça, e afins, 
com no mínimo de 200 horas. 

 
25 --- 50 

 TOTAL --- 6 116 

Obs.: Será eliminado o candidato que não obtiver a seguinte pontuação mínima de 06 pontos 
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL N.º 001/2014 

ANEXO VI – PARÂMETROS PARA A ENTREVISTA POR COMPETÊNCIAS 

 

 

SEDES – SEHAB – SEDAP – SEMU - SECAD 

Itens sobre avaliação Nota máxima 

1. Relevância e atualidade do Tema 20 

2. Clareza dos Objetivos 20 

3. Adequação de Metodologia  20 

4. Boa Relação Interpessoal  20 

5. Facilidade para Utilização da 
Transversalidade  

20 

Total  100 

 
 
CONCEITOS: 

Fraco   (até 2) Demonstrou dificuldade na resposta;  

Regular   (3-11) Foi superficial na resposta; 

Bom   (12-17) Foi objetivo na resposta; 

Excelente   (18-20) Demonstrou clareza e precisão na resposta. 
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL N.º 001/2014 

ANEXO VII – PROVA PRÁTICA PARA DIGITADOR 

 
OBTER PONTUAÇÃO MÍNIMA NO TESTE DE DIGITAÇÃO: 

 Acessar o site http://www.taquigrafia.emfoco.nom.br/teste_digitacao.html e obter Taxa de Digitação mínima 
de 150 caracteres por minuto – Teste individual nas dependências da PMC/SECAD. 

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

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001, DE XX/XX/2014. 

PROVA PRÁTICA PARA DIGITADORES 

NOME DO CANDIDATO: _______________________________________ Nº DE INSCRIÇÃO: _________ 

TABELA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE DIGITAÇÃO QUE OBTIVER TAXA MÍNIMA DE 150 CARACTERES 
POR MINUTO – DETERMINAÇÃO DA PONTUAÇÃO FINAL DO CANDIDATO 

(Cada erro ocorrido diminui um ponto na taxa de digitação) 

TAXA DE DIGITAÇÃO OBTIDA PELO CANDIDATO: + Avaliador: 
 

ERROS: 

LETRAS INVERTIDAS: - Letras invertidas no texto 

ERROS: - Grafia errada das palavras 

ACRESCENTADAS: - Letras indevidas acrescentadas  

OMITIDA: - Letras ou palavras omitidas 

ERROS DE MINÚSCULAS/MAIÚSCULAS: - Inversão de minúsculas/maiúsculas 

PALAVRAS INVERTIDAS: - Palavras invertidas no texto 

 
PONTUAÇÃO FINAL DO CANDIDATO: =  

Data e Assinatura do Candidato: 
____/____/______ 

 

 

 

 

 

 

http://www.taquigrafia.emfoco.nom.br/teste_digitacao.html
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL N.º 001/2014 

ANEXO VIII – CRONOGRAMA 

 

DATA DISCRIMINAÇÃO 

27 a 29/01/2014 INSCRIÇÕES; 

03/02/2014 PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS COM AS INSCRIÇÕES VALIDADAS 

06/02/2014 PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES CURRICULARES POR VAGA;  

12/02/2014 
EXECUÇÃO DA SEGUNDA FASE DA SELEÇÃO: ENTREVISTA POR 

COMPETÊNCIA;  

16/02/2014 
APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO –

DIGITADOR. 

18/02/2014 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE TODAS AS VAGAS COM CADASTRO 

RESERVA. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. O PRESENTE CRONOGRAMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, PODENDO SER ALTERADO A 

CRITÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. 

2. A CONVOCAÇÃO PARA EXAMES ADMISSIONAIS E CONTRATAÇÃO, TANTO AS VAGAS JÁ 

APONTADAS NESTA SELEÇÃO DECORRERÃO DA NECESSIDADE E CONVENIÊNCIA 

ADMINISTRATIVA, OBSERVADA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, TODOS CIENTES E ACORDES 

DE QUE HÁ APENAS EXPECTATIVA DE DIREITO. 

 


