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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SECAD 
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
EDITAL Nº 001, de 18 de JULHO de 2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

O Município de Camaçari, Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração, 
devidamente autorizada mediante Decreto de n.º 6476, de 30 de junho de 2016, no uso de suas atribuições 
legais, em consonância com Constituição Federal, art. 37, inciso IX, observadas as disposições contidas na Lei 
Municipal de n.º 683, de 11/07/05, alterada pelas Leis de n.ºs 783, de 04/05/07 e n.º 981, de 13/05/09, e ainda 
as disposições previstas nas Resoluções CNAS/MDS de n.ºs 09 e 17, de 15/04/14 e 20/06/11, respectivamente, 
torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado – PSS, para contratação de profissionais, por tempo 
determinado, em atendimento a situação de excepcional interesse público, na forma e condições dispostas no 
presente edital.   
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado, regido por este Edital, tem por finalidade selecionar profissionais para 
atuação na área da Assistência Social, vinculados ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes e ao Serviço de Convivência Familiar e Fortalecimento de Vínculos, conforme Tipificação Nacional 
dos Serviços Socioassistenciais – Proteção Básica e Proteção Social Especial, junto ao Centro de Referência da 
Assistência Social - CRAS, ao Centro de Referência Especializada da Assistência Social – CREAS, ao Centro de 
Referência Especializado para População em Situação de Rua – CENTRO POP, à Casa da Criança e do 
Adolescente, ao projeto CONVIVER e ao Conselho Tutelar, no Município de Camaçari, nas quantidades, 
condições e forma previstas nos ANEXOS do presente Edital. 
1.2 As informações sobre a função selecionada, a área de atuação, remuneração, quantidade de vagas, 
formação escolar exigida e requisitos básicos, jornada de trabalho e síntese das atividades a serem 
desenvolvidas são as dispostas no ANEXO I do presente edital. 
1.3 A seleção conduzida pelo presente edital será realizada em duas fases, a depender da função escolhida, a 
saber: 

  FORMA DE SELEÇÃO 

GRUPO FUNÇÃO 1.ª FASE ANEXO 2.ª FASE ANEXO 

1 

COORDENADOR 

ANÁLISE CURRICULAR 
Natureza classificatória e 

eliminatória 
II 

ENTREVISTA 
Natureza 

classificatória 

V 

CUIDADOR SOCIAL 

AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL 

EDUCADOR SOCIAL (NÍVEL SUPERIOR) 

EDUCADOR SOCIAL (NÍVEL MÉDIO) 

ORIENTADOR SOCIAL 

COZINHEIRO 

AUXILIAR DE COZINHA 

LAVADEIRA/PASSADEIRA 

2 MOTORISTA  
PROVA PRÁTICA 

Natureza classificatória e 
eliminatória 

III 
ENTREVISTA 

Natureza 
classificatória 

3 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TAF - TESTE DE APTIDÃO 
FÍSICA 

Natureza classificatória e 
eliminatória 

IV 
ENTREVISTA 

Natureza 
classificatória 

VIGILANTE 

1.3.1 Os parâmetros de mensuração da entrevista encontram-se previstos no ANEXO V deste edital. 
1.4 Das vagas oferecidas, 5% (cinco por cento) são destinadas às pessoas com deficiência. 
1.5 No texto deste edital serão utilizadas as seguintes abreviaturas: 
a) PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari; 
b) CPSS – Comissão de Processo Seletivo Simplificado; 
c) PSS – Processo Seletivo Simplificado; 
d) PD – Pessoas com Deficiência; 
e) LC – Livre concorrência 
f) SECAD – Secretaria de Administração; 
g) SEDES – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social; 
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h) DOEM – Diário Oficial Eletrônico do Município. 
1.6 As contratações serão feitas pelo prazo de até (um) ano, a critério da PMC, prorrogável por igual período, 
nos termos da Lei n.º 683/2005 de 11 de julho de 2005, e suas alterações posteriores, ressaltando que as 
assinaturas dos contratos decorrentes desta seleção serão realizadas somente após período eleitoral, 
obedecendo ao artigo 73 da Lei das Eleições (9.504/97).   
1.7 O exercício das atividades de que trata este PSS dar-se-á no Município de CAMAÇARI, podendo ser exercido 
na Sede, na Orla ou na Zona Rural. 
1.8 As contratações serão distribuídas de acordo com a conveniência da Administração Pública. A qualquer 
momento, a recusa do contratado em exercer atividade em local designado resultará na rescisão imediata do 
pacto firmado com a PMC, convocando-se, se conveniente, o candidato do cadastro reserva. 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 
2.1 O candidato classificado no PSS de que trata este Edital será contratado até o limite estabelecido de vagas. 
2.2 Com a finalidade de prover substituições nos casos de rescisões antecipadas do contrato, ou para suprir 
novas necessidades da Prefeitura, será formado um cadastro reserva do excedente de candidatos classificados, 
em ordem decrescente de pontuação. 
2.3 São requisitos para contratação: 
a) ter sido classificado no PSS na forma estabelecida neste Edital; 
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do 
§1º, artigo 12, da Constituição Federal; 
c) estar quite com as obrigações eleitorais, comprovada mediante apresentação de Certidão de Regularidade 
emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral; 
d) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino, mediante 
apresentação: do Certificado de Alistamento, nos limites de sua validade (conforme carimbos aplicados no 
verso do mesmo); ou do Certificado de Reservista; ou do Certificado de Isenção; ou do Certificado de Dispensa 
de Incorporação; ou da Certidão de Situação Militar; 
e) possuir a formação exigida e apresentar os documentos comprobatórios; 
f) estar devidamente inscrito no Conselho de Classe ou órgão exigido no presente edital e regular com a 
anuidade, para as funções que assim se exija; 
g) ter idade mínima de 18 anos completos na data de contratação; 
h) apresentar comprovante de residência; 
i) não participar de gerência ou administração de empresa privada e sociedade civil; 
j) não ser servidor público do Município de Camaçari, efetivo ou contratado; 
k) não ter sido punido com a penalidade de demissão em processo administrativo disciplinar realizado por 
qualquer esfera administrativa pública; 
l) não ser parente, até terceiro grau, em qualquer linha, de membro da Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado e da Banca Examinadora; 
m) cumprir as determinações deste edital. 
2.4 A comprovação dos itens indicados nas letras “j” e “k” acima será realizada através da assinatura de 
declaração específica, conforme modelo constante do ANEXO VI deste edital. 
2.5 Não será chamado a firmar contrato o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos 
exigidos para a contratação estabelecida neste Edital. 
3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
3.1 A inscrição do candidato é gratuita e implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, estando ele à disposição 
dos interessados, na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Camaçari. www.camacari.ba.gov.br 
3.2 O pedido de inscrição será efetuado somente pela internet no período de 26 de julho a partir da meia 
noite, até a meia noite do dia 28 de julho de 2016, no endereço eletrônico oficial do Município de Camaçari 
www.camacari.ba.gov.br 
3.2.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 
3.3 Os candidatos que efetivaram a sua inscrição via internet, deverão comparecer pessoalmente, a Casa do 
Trabalho – Bairro Centro, sala 05, na Rua Vera Lúcia Pestane Frós (antiga Rua do Migrante), S/N, Camaçari-

http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.camacari.ba.gov.br/
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BA, das 09h às 12h e das 13h às 16h, para entrega de documentos e validação da sua inscrição, nos dias 15 a 
19 de agosto de 2016, conforme edital de convocação, que será publicado pela Comissão. 
3.3.1 Para validação da inscrição, o candidato deverá apresentar o formulário de inscrição impresso, 
devidamente preenchido e assinado, indicando a especialidade à qual concorrerá, e anexar, 
OBRIGATORIAMENTE: 
I. em cópia reprográfica autenticada por cartório extrajudicial, ou cópia simples acompanhada do original, para 
conferência: 
a) a carteira de identidade e do CPF (caso a carteira de identidade já conste o número do CPF, não é necessário 
apresentar o cartão do CPF).  
b) Título Eleitoral e comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral; 
c) Comprovante de residência atualizado (água, luz ou telefone); 
d) Comprovante de escolaridade (certificado/diploma) conforme exigência do edital;  
e) Carteira Nacional de Habilitação, apenas para os candidatos à vaga de MOTORISTA, na categoria exigida no 
presente edital. 
f) Curriculum Vitae, acompanhado de cópia reprográfica dos seus respectivos comprovantes (títulos, 
declarações, atestados, etc), sendo que o histórico escolar somente será aceito se vier com cópia autenticada 
por cartório extrajudicial, para os candidatos às funções cuja forma de seleção seja a análise curricular. 
II. Os candidatos que indicarem, em seus currículos, como critério de classificação, a formação superior 
deverão apresentar o diploma e/ou certidão de conclusão de curso, além da carteira de identificação emitida 
pelo Conselho de Classe, seccional da Bahia. Para os cursos técnicos: Comprovantes de conclusão do curso 
técnico devidamente registrado e/ou registro em órgãos de classe. 
3.3.2 O candidato que se inscrever via internet, deixar de apresentar no dia, hora e local, os documentos e 
comprovantes de inscrição para validação, terá sua inscrição cancelada, sem direito a recurso, não sendo 
aceitas entrega por via postal, fax, correio eletrônico ou por procuração. 
3.3.3 Os documentos podem ser entregues em fotocópias autenticadas ou em fotocópias acompanhadas dos 
originais para autenticação no ato. 
3.3.4 Os títulos deverão ser entregues no ato da inscrição. 
3.3.5 É vedada a inscrição condicional ou extemporânea ou com documentação incompleta. 
3.3.6 A Secretaria de Administração do Município de Camaçari-Bahia não se responsabilizará por inscrições via 
internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transmissão de dados.  
3.4 As pessoas com deficiência - PD, além dos documentos indicados no subitem 3.3.1 deste edital, deverão 
apresentar ainda os documentos citados no item 3.11 deste edital.  
3.5 Não serão aceitas inscrições por via postal (correio), fax, correio eletrônico ou por procuração. 
3.6 Quaisquer informações poderão ser obtidas através da CPSS, em horário do expediente, na sala da 
Assessoria Técnica - ASTEC, na sede da SECAD, situada à Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, 
Camaçari – BA, e/ou através do telefone 3621-6724. 
3.7 Será considerado inscrito no processo seletivo o candidato que tiver o seu Pedido de Inscrição confirmado 
mediante publicação da lista no mural da SECAD e no site oficial da Prefeitura Municipal de Camaçari – BA. 
3.8 Não serão aceitas inscrições duplicadas. Neste caso permanecerá válida a inscrição com data mais antiga, 
anulando-se as demais. 
3.9 As informações prestadas no Formulário de Pedido de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a CPSS o direito de excluir do processo aquele que o preencher com dados incorretos, 
incompletos ou rasurados, bem como se constatado, posteriormente, que os mesmos são inverídicos. 
3.10 O candidato com deficiência física poderá concorrer, sob sua inteira responsabilidade, às contratações 
reservadas a candidatos em tal condição, fazendo sua opção no Formulário de Pedido de Inscrição. 
3.11 No ato da inscrição, juntamente com o Formulário de Pedido de Inscrição já devidamente preenchido, a 
pessoa com deficiência física deverá: 

a) Apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da deficiência; 

b) Requerer tratamento diferenciado, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a 
realização da seleção, quando for o caso; 



 

 

4 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SECAD 
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

c) Requerer tempo adicional para a realização da seleção, quando for o caso, apresentando justificativa 
acompanhada de parecer emitido especialista da área de sua deficiência. 

3.12 A solicitação de atendimento diferenciado referida na letra ¨b¨ e ¨c¨ do subitem 3.11 será atendida 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade, e será comunicada ao candidato quando da 
confirmação do seu pedido de inscrição.  
3.13 O candidato com deficiência física participará do PSS em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. 
3.14 O candidato de que trata o subitem 3.10, se classificado na forma deste edital, será submetido à avaliação 
médica, solicitada pela Comissão responsável pelo Processo Seletivo. 
3.14.1 A CPSS com base no resultado da avaliação decidirá, de forma terminativa, sobre a qualificação do 
candidato com deficiência física e sobre a compatibilidade da deficiência com a atividade pela qual optou por 
concorrer, não cabendo recurso dessa decisão. 
3.14.2 Os candidatos com deficiência física, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, 
por função, terão seus nomes publicados em separado. 
3.15 Caso o candidato não compareça para se submeter à avaliação médica, este será considerado desistente 
e, consequentemente, eliminado do processo seletivo. 
3.16 As contratações reservadas às pessoas com deficiência não firmadas reverterão aos demais candidatos 
classificados, de livre concorrência, observada a ordem classificatória. 
4 DA SELEÇÃO 
4.1 A seleção será realizada em duas fases sequenciais, conforme indicado no item 1.3 do presente edital, cujas 
regras estão dispostas nos ANEXOS II a V deste instrumento convocatório. 
4.2 O candidato desclassificado em uma das fases estará definitivamente eliminado, não participando das fases 
posteriores. 
5 DOS RECURSOS 
5.1 Os candidatos poderão interpor recursos quanto à pontuação obtida nas fases da análise curricular e/ou da 
avaliação prática e teste de aptidão física, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes a sua publicação no 
mural da SECAD e no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br 
5.2 Admitir-se-á um único recurso por candidato. 
5.3 O recurso deverá ser apresentado pelo próprio candidato à CPSS: 

a) Na Sede da Secretaria Municipal da Administração de Camaçari, situada Rua Francisco Drumond, s/n, 
Centro Administrativo, Camaçari-BA, dirigida 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, em formulário próprio, em modelo livre;  
c) Sem formalização de processo; 

5.4 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que possuírem 
fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação. 
5.5 Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telex, internet, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado neste Edital. 
5.6 Do resultado da entrevista não caberão recursos. 
5.7 A CPSS constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
5.8 A decisão dos recursos será dada a conhecer, coletivamente, por meio de publicação no mural da SECAD. 
5.9 A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Processo Seletivo. 
6 – DA CLASSIFICAÇÃO 
6.1 A classificação final do candidato no PSS será decorrente do somatório dos pontos por ele obtidos na 
seleção realizada.  
6.2 Ocorrendo empate, o desempate beneficiará o candidato mais idoso. 
6.3 Persistindo o empate, o tempo de serviço, ano a ano, na Administração Pública, em qualquer nível, 
beneficiará o concorrente. 
6.4 Em hipótese alguma haverá classificação de candidatos considerados eliminados no processo seletivo 
simplificado. 

http://www.camacari.ba.gov.br/
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6.5 O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado pelo Prefeito Municipal e publicado no 
mural da SECAD e no DOEM. 
6.6 A publicação de que trata o item anterior contemplará, separadamente, os candidatos classificados 
concorrentes às contratações reservadas a pessoas com deficiência. 
7 – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS 
7.1 A avaliação dos exames pré admissionais é de responsabilidade da Junta Médica do Município, terá caráter 
eliminatório nos quais os candidatos serão considerados aptos ou inaptos e deverão ser assinados pelos 
médicos que a integram. Caso seja considerado inapto para exercer a função, não será admitido, perdendo 
automaticamente a vaga. 
7.2 Para submeter-se à avaliação médica, o candidato deverá providenciar, à suas expensas, os exames 
laboratoriais e complementares necessários, conforme relação abaixo: 

 Hemograma; 

 Glicemia; 

 Sumario de Urina; 

 Parasitológico de Fezes; 

 Raio-X do tórax, e 

 Eletrocardiograma 
7.3 A convocação para a entrega dos referidos exames, dar-se-á através do endereço eletrônico oficial do 
Município de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br e no mural da Secretaria da Administração. 
7.3.1 O prazo para entrega dos referidos exames é peremptório, o não comparecimento para entrega dos 
mesmos acarretará a desclassificação do candidato do certame. 
7.3.2 Após a publicação da lista de classificação, será convocado o candidato aprovado com deficiência física, 
de acordo com o número de vagas previsto neste edital para comprovação da deficiência apontada no ato da 
inscrição e de sua compatibilidade com o exercício das atribuições da função/área de atuação e/ou 
especialidade e de que está em condições de exercê-lo. 
7.3.3 Será eliminado da lista de pessoas com deficiência física, o candidato cuja deficiência assinalada no 
formulário de inscrição não for constatada na perícia oficial a ser realizada pela Junta Médica do Município, 
devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral final. 
7.4 A investidura dos aprovados será condicionada à sua apresentação, no prazo estipulado pelo edital de 
convocação a ser baixado pelo Prefeito Municipal de Camaçari ou pelo Secretário da Administração munidos 
dos documentos relacionados e da aptidão nos exames pré-admissionais conforme itens anteriores, bem como 
de outros exigidos em Lei, enumerados por ocasião da convocação. 
8 – DA CONTRATAÇÃO 
8.1 Serão aprovados no processo seletivo simplificado apenas os candidatos submetidos a todas as fases de 
seleção, dentro da quantidade de vagas disposta neste edital, em ordem decrescente de classificação. 
8.2 Os candidatos classificados serão convocados para contratação por meio de publicação no mural da SECAD 
e/ou através de telegrama para o endereço constante da ficha de inscrição. 
8.3 O não-pronunciamento do candidato convocado para contratação no prazo de cinco dias úteis permitirá à 
SECAD/PMC excluí-lo do processo de seleção. 
8.4 A depender da conveniência e oportunidade administrativas poderão ser chamados para contratação 
candidatos classificados, quantos se fizerem necessários, observando-se rigorosamente a ordem de 
classificação e a relação constante do CADASTRO RESERVA. 
8.5 A contratação fica condicionada ao atendimento das condições constitucionais e legais. 
8.6 O candidato contratado submeter-se-á a regime específico de natureza temporária, na forma dos 
dispositivos legais pertinentes à matéria. 
8.7 O candidato deverá manter atualizado seu endereço na SECAD, enquanto estiver participando do processo 
seletivo simplificado. 
9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 As despesas porventura decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do processo 
seletivo simplificado de que trata este Edital correrão por conta do Município de Camaçari. 
9.2 Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação ou notas de candidatos, 
valendo, para tal fim, os resultados oficialmente publicados. 
9.3 Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de 
candidatos eliminados. 

http://www.camacari.ba.gov.br/
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9.4 A classificação no processo seletivo simplificado assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, 
ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo 
interesse e conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo para realização de 
concurso público. 
9.5 Qualquer informação a respeito do processo seletivo poderá ser obtida pelo telefone n.º 3621-6724 ou na 
sede da SECAD, situada Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, Camaçari-BA, junto aos membros 
da Comissão de Processo Seletivo Simplificado. 
9.6 Será excluído do processo seletivo, por ato da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, o candidato que: 
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
b) agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe da CPSS; 
c) for responsável por falsa identificação pessoal; 
d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer 
etapa do processo seletivo; 
e) efetuar o pedido de inscrição fora do prazo estabelecido neste Edital; ou 
f) não atender às determinações regulamentares da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, pertinentes ao 
processo seletivo. 
9.7 O presente processo seletivo terá validade de 2 (dois) anos, contado a partir de sua homologação, 
prorrogável por igual período apenas uma única vez. 
9.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado, ouvida a Secretária 
Municipal de Administração. 
10.  DOS ANEXOS 
10.1 Constituem-se anexos do presente edital: 
a) ANEXO I – Discriminação completa da função em seleção (jornada semanal, remuneração, atividades, 
requisitos mínimos, etc) 
b) ANEXO II – Parâmetros para realização da PRIMEIRA FASE da seleção para as funções submetidas a ANÁLISE 
CURRICULAR; 
c) ANEXO III – Parâmetros para realização da PRIMEIRA FASE da seleção para as funções submetidas a 
AVALIAÇÃO PRÁTICA; 
d) ANEXO IV - Parâmetros para realização da PRIMEIRA FASE da seleção para as funções submetidas a TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA; 
e) ANEXO V – Parâmetros para realização da SEGUNDA FASE da seleção para todas as funções: ENTREVISTA; 
f) ANEXO VI – Modelo de Declaração de que não é servidor público e que não sofreu penalidade de demissão 
do serviço público; 
g) ANEXO VII – Ficha de inscrição. 
 

 
 

FABRÍCIO DE CARVALHO PEREIRA 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado. 
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ANEXO AO EDITAL Nº 001, 18 de Julho de 2016 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 

ANEXO I – TABELAS GERAIS 
 

1. FUNÇÕES E QUANTIDADES GERAIS 

 
A* B* C1* C2* D* E* F* G* TOTAIS 

COORDENADOR 1               1 

CUIDADOR SOCIAL 18               18 

AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL 18               18 

MOTORISTA D 2               2 

MOTORISTA B               4 4 

COZINHEIRO 3 1     1       5 

AUXILIAR DE COZINHA 3 1     1       5 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3               3 

VIGILANTE 4               4 

LAVADEIRA/PASSADEIRA 1               1 

EDUCADOR SOCIAL   30 4 4 4   
 

  42 

ORIENTADOR SOCIAL           6 4    10 

TOTAIS 53 32 4 4 6 6 4 4 113 

*Legenda: 
A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

B CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

C1 CRAS PHOC e Buris Satuba (Sede) 

C2 CRAS Arembepe e Monte Gordo (Orla) 

D CONVIVER 

E CREAS 

F CENTRO POP 

G CONSELHO TUTELAR 

 
2. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

  
QUANT 
VAGAS 

   

Nº FUNÇÃO LC PD TT 
FORMAÇÃO 

MÍNIMA EXIGIDA 
CARGA 

HORÁRIA  
TURNO 

01 
Coordenador – com experiência na área de proteção à 
infância e Juventude. Conforme Resolução nº 
17/2011, art. 2º,§ 3° da NOB-RH/SUAS. 

01 - 01 Nível Superior 40h DIURNO* 

02 
Cuidador Social com experiência em atendimento a 
criança e adolescente. Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-RH/SUAS. 

15 03 18 Nível Médio 40h DIURNO* 

03 
Auxiliar de Cuidador Social – com experiência em 
atendimento a criança e adolescente. Conforme 
Resolução nº 09/2014, art. 5º da NOB-RH/SUAS. 

15 03 18 
Nível 

Fundamental 
40h DIURNO* 

04 Motorista, CNH “D” 02 - 02 Nível Médio 40h DIURNO* 

05 Cozinheiro 03 - 03 
Nível 

Fundamental 
Plantão 
12/24 

DIURNO* 

06 Auxiliar de Cozinha 03 - 03 
Nível 

Fundamental 
Plantão 
12/24 

DIURNO* 

07 Auxiliar de Serviços Gerais  03 - 03 
Nível 

Fundamental 
Plantão 
12/24 

Matutino/Vespertino 

08 Vigilante – com Curso de Vigilância. 03 01 04 
Nível 

Fundamental  
Plantão 
12/36 

DIURNO* 

09 Lavadeira/Passadeira 01 - 01 
Nível 

Fundamental 
40h Matutino/Vespertino 

*Para os fins do presente Edital, o termo DIURNO define os acontecimentos ou atividades exercidas dentro de um período de 24 horas, 
incluindo os turnos matutino, vespertino e noturno. 
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3. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CASA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - Conforme Resolução nº 09/2014, art. 4º, II da NOB-RH/SUAS. 
 

  QUANT VAGAS    

Nº FUNÇÃO LC PD TT 
FORMAÇÃO 

MÍNIMA 
EXIGIDA 

CARGA 
HORÁRIA  

TURNO 

01 

Educador Social/ Teatral 
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

02 - 02 Nível Superior 20h Matutino/Vespertino 

02 

Educador Social/ Música 
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

02 - 02 Nível Superior 20h Matutino/Vespertino 

03 

Educador Social/ Ballet 
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

02 01 03 Nível Superior 20h Matutino/Vespertino 

04 

Educador Social/ Dança 
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

01 01 02 Nível Superior 20h Matutino/Vespertino 

05 

Educador Social/Dança  
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

03 01 04 
Nível Médio 

Técnico 
20h Matutino/Vespertino 

06 

Educador Social/ Canto Coral 
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

02 - 02 Nível Superior 20h Matutino/Vespertino 

07 

Educador Social/ Artesanato 
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

02 - 02 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

08 

Educador Social/ História e 
Lazer 
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

02 - 02 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

09 

Educador Social/ Serigrafia 
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

02 - 02 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

10 

Educador Social/ Capoeira 
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

02 01 03 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

11 

Educador Social/ Bateria 
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

02 - 02 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

12 

Educador Social/ Percussão 
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

02 - 02 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

13 

Educador Social/ Violão 
Conforme Resolução nº 
09/2014, art. 4º, I da NOB-
RH/SUAS. 

02 - 02 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

14 Cozinheiro 01 - 01 
Nível 

Fundamental 
40h Matutino/Vespertino 

15 Auxiliar de Cozinha 01 - 01 
Nível 

Fundamental 
40h Matutino/Vespertino 
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4. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL), Conforme Resolução nº 09/2014, art. 4º, II da NOB-RH/SUAS. 

 
A. CRAS PHOC e Buris Satuba - Conforme Resolução nº 09/2014, art. 4º, I da NOB-RH/SUAS. 

Nº FUNÇÃO 
Quant. 
Vagas* 

Formação 
Mínima Exigida 

Carga 
Horária  

Turno 

01 Educador Social/ Capoeira 01 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

02 Educador Social/ História e Lazer 01 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

03 Educador Social/Artesanato 01 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

04 Educador Social/Teatro 01 Nível Superior 20h Matutino/Vespertino 

 
B. CRAS Arembepe e Monte Gordo - Conforme Resolução nº 09/2014, art. 4º, I da NOB-RH/SUAS. 

Nº FUNÇÃO 
Quant. 
Vagas* 

Formação 
Mínima Exigida 

Carga 
Horária  

Turno 

01 Educador Social/ Capoeira 01 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

02 Educador Social/ História e Lazer 01 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

03 Educador Social/Artesanato 01 Nível Médio 20h Matutino/Vespertino 

04 Educador Social/Teatro 01 Nível Superior 20h Matutino/Vespertino 

 
5. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVER (CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA DO IDOSO), Conforme Resolução nº 09/2014, art. 4º, II da NOB-RH/SUAS. 
 

Nº FUNÇÃO 
Quant. 
Vagas* 

Formação 
Mínima Exigida 

Carga 
Horária  

Turno 

01 Educador Social/ Dança 01 
Nível Médio 

Técnico 
20h Matutino 

02 Educador Social/ Canto Coral 01 Nível Superior 20h Matutino 

03 Educador Social/Teatro 01 Nível Médio 20h Vespertino 

04 Educador Social/ Artesanato 01 Nível Médio 20h Vespertino 

05 Cozinheiro(a) 01 
Nível 

Fundamental 
40h Matutino/Vespertino  

06 Auxiliar de Cozinha 01 
Nível 

Fundamental 
40h Matutino/Vespertino  

 
6. CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

 

  
QUANTIDADE DE 

VAGAS 
   

Nº FUNÇÃO LC PD TT 
Formação 

Mínima Exigida 
Carga 

Horária  
Turno 

01 
Orientador Social/Educador Social. Conforme 
Resolução nº 09/2014, art. 4º, II da NOB-RH/SUAS. 

04 02 06 Nível Médio 40h Matutino/Vespertino 

 
7. CENTRO POP (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA) 
 

  
QUANTIDADE DE 

VAGAS 
   

Nº FUNÇÃO LC PD TT 
Formação 

Mínima Exigida 
Carga 

Horária  
Turno 

01 
Orientador Social/Educador Social. Conforme 
Resolução nº 09/2014, art. 4º, II da NOB-RH/SUAS. 

03 01 04 Nível Médio 40h Matutino/Vespertino 

 
8. CONSELHO TUTELAR 
 

  QUANTIDADE DE VAGAS    

Nº FUNÇÃO LC PD TT Formação Mínima Exigida Carga Horária  Turno 

01 Motorista, CNH “B” 03 01 04 Nível Médio 40h DIURNO* 

*Para os fins do presente Edital, o termo DIURNO define os acontecimentos ou atividades exercidas dentro de um período de 24 horas, 
incluindo os turnos matutino, vespertino e noturno. 
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ANEXO I 
 

ATRIBUIÇÕES 
 

I. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

COORDENADOR 
 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Gestão da entidade; 
 Elaboração, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, do Projeto 

Político Pedagógico do serviço; 
 Organização da seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos 

desenvolvidos; 
 Articulação com a rede de serviços; 
 Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos. 

CUIDADOR SOCIAL 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais 

de autonomia e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e 
metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas; 

 Desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da 
autonomia e autoestima dos usuários; 

 Atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora; 
 Identificar as necessidades e demandas dos usuários; 
 Apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária; 
 Apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do 

ambiente e preparação dos alimentos; 
 Apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e 

lazer; 
 Apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas; 
 Desenvolver atividades recreativas e lúdicas; 
 Potencializar a convivência familiar e comunitária; 
 Estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e familiares; 
 Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, 

projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de 
articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas 
públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; 

 Contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação 
de dependência; 

 Apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias; 
 Contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo 

familiar; 
 Apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de 

cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência 
familiar; 

 Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado. 

 

AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 
 Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 

assegurando a privacidade das informações; 
 Apoiar e participar no planejamento das ações; 
 Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência 

nas unidades e, ou, na comunidade; 
 Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; 

MOTORISTA D 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Acolher e tratar afetivamente as crianças/adolescentes; 
 Transportar as crianças/adolescente para atividades escolares, extraescolares, 

atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos entre outros; 
 Transportar a equipe técnica e coordenação no seu exercício profissional; 
 Zelar pela segurança das crianças/adolescentes e dos profissionais durante o 

transporte; 
 Manter o veículo limpo e me condições de uso; 
 Comunicar antecipadamente ao Coordenador quando o veículo necessitar fazer 

consertos e/ou reparos;  
 Registrar o consumo e a quilometragem de saída e chegada do veículo, bem como o 
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percurso; 
 Organizar suas atividades para cumprimento das agendas do veículo, comunicando 

sempre que houver um imprevisto ou problema; 
 É proibido utilizar o veículo para fins particulares, bem como, “dar carona”; 
 Respeitar e cumprir a legislação de trânsito vigente no país; 
 Respeitar os horários de atividades das crianças/adolescentes e profissionais; 
 Durante o expediente, manter-se de prontidão à porta da Unidade para atender as 

demandas necessárias de forma imediata.  

COZINHEIRO 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Acolher e tratar afetivamente as crianças/adolescentes; 
 Preparar as refeições com higiene, qualidade, organização de acordo com o cardápio 

elaborado pelo nutricionista; 
 Ter higiene no preparo da comida, (usar toca, luva, avental), zelando pelos pertences da 

cozinha como um todo; 
 Preparar e/ou arrumar os alimentos para serem servidos; 
 Cada turno de serviço deve preparar os alimentos e fazer a limpeza da cozinha e deixá-

la em ordem para o próximo turno; 
 Elaborar a lista de itens que estão faltando e entregar ao Coordenador, no tempo 

estabelecido, com a devida antecedência; 
 Organizar e manter limpa a despensa, onde ficarão guardados os alimentos, devendo 

ser fechados com chave; 
 Realizar o controle de validade dos alimentos e demais produtos, devendo os vencidos 

serem retirados e comunicado a Coordenação; 
 Manter a higiene pessoal (cabelos, mãos, unhas, roupas, sapatos); 
 Manter a cozinha limpa e higienizada; 
 Manter a porta da cozinha sempre fechada; 
 As facas que apresentam risco devem ser guardadas em lugar adequado com chave; 
 Comunicar a Coordenação quaisquer danos a equipamentos e utensílios, solicitando os 

reparos necessários; 
 Solicitar à Coordenação a aquisição de utensílios e equipamentos necessários com 

antecedência. 

AUXILIAR DE COZINHA 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Acolher e tratar afetivamente as crianças/adolescentes; 
 Auxiliar o cozinheiro a preparar as refeições com higiene, qualidade, organização de 

acordo com o cardápio elaborado pelo nutricionista; 
 Ter higiene no auxilio do preparo da comida, (usar toca, luva, avental), zelando pelos 

pertences da cozinha como um todo; 
 Arrumar os alimentos para serem servidos; 
 Cada turno de serviço deve preparar os alimentos e fazer a limpeza da cozinha e deixá-

la em ordem para o próximo turno; 
 Auxiliar o cozinheiro na elaboração da lista de itens que estão faltando e entregar ao 

Coordenador, no tempo estabelecido, com a devida antecedência; 
 Auxiliar o cozinheiro a organizar e manter limpa a despensa, onde ficarão guardados os 

alimentos, devendo ser fechados com chave; 
 Realizar o controle de validade dos alimentos e demais produtos, devendo os vencidos 

serem retirados e comunicado a Coordenação; 
 Manter a higiene pessoal (cabelos, mãos, unhas, roupas, sapatos); 
 Manter a cozinha limpa e higienizada; 
 Manter a porta da cozinha sempre fechada; 
 As facas que apresentam risco devem ser guardadas em lugar adequado com chave; 
 Comunicar a Coordenação quaisquer danos a equipamentos e utensílios, solicitando os 

reparos necessários; 
 Comunicar ao cozinheiro, quando necessário, para solicitar à Coordenação a aquisição 

de utensílios e equipamentos necessários com antecedência. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Acolher, respeitar e tratar afetivamente as crianças/adolescentes; 
 Lavar e enxugar as banheiras e manter o banheiro organizado após cada banho; 
 Limpar os ambientes da casa, banheiros, mobília, paredes, vidros, janelas, calçadas, 

conforme cronograma estabelecido pela Coordenação; 
 Manter em bom estado de higiene e conservação de todas as dependências internas e 

externas, comunicando a Coordenação quaisquer danos ocorridos ou apresentados; 
 Manter os panos utilizados na limpeza, limpos e guardados separadamente dos 

utensílios da casa; 
 Manter os materiais de higiene e limpeza guardados em local apropriado, evitando 

acidentes domésticos; 
 Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos e utensílios. Quando apresentarem 

defeitos comunicar ao Coordenador; 
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 Informar a necessidade de compra de produtos de limpeza para o Coordenador, em 
tempo hábil; 

 Ensinar e supervisionar os adolescentes na limpeza dos ambientes internos e externos; 
 Cuidar do acondicionamento e destino do lixo. 

VIGILANTE 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Acolher, respeitar e tratar afetivamente as crianças/adolescentes; 
 Zelar pela entrada de pessoas na casa, permitindo a entrada somente de pessoas com 

autorização Judicial, ou autorizadas pela equipe técnica/ Coordenadora; 
 Na hora da visita recolher as bolsas/mochilas e demais pertences e guardá-los em lugar 

apropriado até a saída dos visitantes; 
 Preencher o formulário de entrada e saída dos visitantes e supervisionar que os 

visitantes assinem o formulário corretamente; 
 Fazer inspeção de bolsas e mochilas das crianças/adolescentes para garantir que não 

entrem na casa: objetos/comidas, pertences individuais de crianças, trazidos por 
visitantes ou da escola e demais serviços. 

LAVADEIRA/PASSADEIRA 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Acolher e tratar afetivamente as crianças/adolescentes; 
 Trocar as roupas dos berços todos os dias, ou quando necessário; 
 Fazer esterilização dos berços, camas e colchões diariamente; 
 Tirar uma vez por semana as roupas de cama, edredons, colchas das 

crianças/adolescentes e lavar, ou quando se fizer necessário; 
 As toalhas deverão ser lavadas quando necessário; 
 Lavar as roupas das crianças/adolescentes e da casa. Esterilizar quando se fizer 

necessário; 
 Lavar separadamente com delicadeza e cuidados necessários as roupas do recém-

nascido; 
 Passar e dobrar as roupas entregando-as para as cuidadoras guardá-las em seus devidos 

lugares; 
 Lavar os calçados das crianças; 
 Ensinar e supervisionar os adolescentes na lavagem de seus calçados e roupas íntimas; 
 Manter os uniformes escolares sempre lavados e passados diariamente. 

 

 

II. CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

EDUCADOR SOCIAL/TEATRO Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Ministrar as oficinas, em uma das seguintes modalidades: Teatro, Música, Ballet, 

Dança e Canto/Coral; 
 Planejar as atividades a serem realizadas; 
 Participar das reuniões sistemáticas e de capacitação; 
 Registrar a frequência diária dos jovens nas oficinas ministradas; 
 Participar de atividades e oficinas em datas comemorativas devidamente 

planejadas. 

EDUCADOR SOCIAL/ MÚSICA 

EDUCADOR SOCIAL/ BALLET 

EDUCADOR SOCIAL/ DANÇA 

EDUCADOR SOCIAL/ CANTO CORAL 

 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

EDUCADOR SOCIAL/ ARTESANATO Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Ministrar as oficinas continuadas de Artesanato, História e Lazer, Serigrafia, 

Capoeira, bateria, percussão e violão, de acordo com as orientações de Técnico 
Social; 

 Planejar as atividades a serem realizadas sob orientação de Técnico Social da Casa 
da Criança e do Adolescente; 

 Participar das reuniões sistemáticas e de capacitação; 
 Registrar a frequência diária dos jovens nas oficinas ministradas; 
 Participar de atividades e oficinas em datas comemorativas devidamente 

planejadas.   

EDUCADOR SOCIAL/ HISTÓRIA E 
LAZER 

EDUCADOR SOCIAL/ SERIGRAFIA 

EDUCADOR SOCIAL/CAPOEIRA 

EDUCADOR SOCIAL/BATERIA  

EDUCADOR SOCIAL/ PERCUSSÃO 

EDUCADOR SOCIAL/ VIOLÃO 

 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

COZINHEIRO 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Acolher e tratar afetivamente as crianças/adolescentes; 
 Preparar as refeições com higiene, qualidade, organização de acordo com o 

cardápio elaborado pelo nutricionista; 
 Ter higiene no preparo da comida, (usar toca, luva, avental), zelando pelos 

pertences da cozinha como um todo; 
 Preparar e/ou arrumar os alimentos para serem servidos; 
 Cada turno de serviço deve preparar os alimentos e fazer a limpeza da cozinha e 

deixá-la em ordem para o próximo turno; 
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 Elaborar a lista de itens que estão faltando e entregar ao Coordenador, no tempo 
estabelecido, com a devida antecedência; 

 Organizar e manter limpa a despensa, onde ficarão guardados os alimentos, 
devendo ser fechados com chave; 

 Realizar o controle de validade dos alimentos e demais produtos, devendo os 
vencidos serem retirados e comunicado a Coordenação; 

 Manter a higiene pessoal (cabelos, mãos, unhas, roupas, sapatos); 
 Manter a cozinha limpa e higienizada; 
 Manter a porta da cozinha sempre fechada; 
 As facas que apresentam risco devem ser guardadas em lugar adequado com 

chave; 
 Comunicar a Coordenação quaisquer danos a equipamentos e utensílios, 

solicitando os reparos necessários; 
Solicitar à Coordenação a aquisição de utensílios e equipamentos necessários com 
antecedência. 

AUXILIAR DE COZINHA 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Acolher e tratar afetivamente as crianças/adolescentes; 
 Auxiliar o cozinheiro a preparar as refeições com higiene, qualidade, organização 

de acordo com o cardápio elaborado pelo nutricionista; 
 Ter higiene no auxilio do preparo da comida, (usar toca, luva, avental), zelando 

pelos pertences da cozinha como um todo; 
 Arrumar os alimentos para serem servidos; 
 Cada turno de serviço deve preparar os alimentos e fazer a limpeza da cozinha e 

deixá-la em ordem para o próximo turno; 
 Auxiliar o cozinheiro na elaboração da lista de itens que estão faltando e entregar 

ao Coordenador, no tempo estabelecido, com a devida antecedência; 
 Auxiliar o cozinheiro a organizar e manter limpa a despensa, onde ficarão 

guardados os alimentos, devendo ser fechados com chave; 
 Realizar o controle de validade dos alimentos e demais produtos, devendo os 

vencidos serem retirados e comunicado a Coordenação; 
 Manter a higiene pessoal (cabelos, mãos, unhas, roupas, sapatos); 
 Manter a cozinha limpa e higienizada; 
 Manter a porta da cozinha sempre fechada; 
 As facas que apresentam risco devem ser guardadas em lugar adequado com 

chave; 
 Comunicar a Coordenação quaisquer danos a equipamentos e utensílios, 

solicitando os reparos necessários; 
 Comunicar ao cozinheiro, quando necessário, para solicitar à Coordenação a 

aquisição de utensílios e equipamentos necessários com antecedência. 

 

III. CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) 
 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

EDUCADOR SOCIAL/TEATRO Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Ministrar as oficinas continuadas de Teatro, Artesanato, História e Lazer, e 

Capoeira, de acordo com as orientações de Técnico Social; 
 Planejar as atividades a serem realizadas sob orientação de Técnico Social do 

CRAS; 
 Participar das reuniões sistemáticas e de capacitação; 
 Registrar a frequência diária dos jovens nas oficinas ministradas; 
 Participar de atividades e oficinas em datas comemorativas devidamente 

planejadas.   

EDUCADOR SOCIAL/ HISTÓRIA E 
LAZER 

EDUCADOR SOCIAL/ ARTESANATO 

EDUCADOR SOCIAL/ CAPOEIRA 

 

IV. CONVIVER (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) 
 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

EDUCADOR SOCIAL/ DANÇA Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Ministrar as oficinas continuadas de Dança, Canto Coral, Teatro e Artesanato, de 

acordo com as orientações de Técnico Social; 
 Planejar as atividades a serem realizadas sob orientação de Técnico Social do 

CONVIVER; 
 Participar das reuniões sistemáticas e de capacitação; 
 Registrar a frequência diária dos jovens nas oficinas ministradas; 
 Participar de atividades e oficinas em datas comemorativas devidamente 

planejadas.   

EDUCADOR SOCIAL/ CANTO CORAL 

EDUCADOR SOCIAL/TEATRO 

EDUCADOR SOCIAL/ ARTESANATO 

COZINHEIRO 
Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 

 Acolher e tratar afetivamente os idosos; 
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 Preparar as refeições com higiene, qualidade, organização de acordo com o 
cardápio elaborado pelo nutricionista; 

 Ter higiene no preparo da comida, (usar toca, luva, avental), zelando pelos 
pertences da cozinha como um todo; 

 Preparar e/ou arrumar os alimentos para serem servidos; 
 Cada turno de serviço deve preparar os alimentos e fazer a limpeza da cozinha e 

deixá-la em ordem para o próximo turno; 
 Elaborar a lista de itens que estão faltando e entregar ao Coordenador, no tempo 

estabelecido, com a devida antecedência; 
 Organizar e manter limpa a despensa, onde ficarão guardados os alimentos, 

devendo ser fechados com chave; 
 Realizar o controle de validade dos alimentos e demais produtos, devendo os 

vencidos serem retirados e comunicado a Coordenação; 
 Manter a higiene pessoal (cabelos, mãos, unhas, roupas, sapatos); 
 Manter a cozinha limpa e higienizada; 
 Manter a porta da cozinha sempre fechada; 
 As facas que apresentam risco devem ser guardadas em lugar adequado com 

chave; 
 Comunicar a Coordenação quaisquer danos a equipamentos e utensílios, 

solicitando os reparos necessários; 
Solicitar à Coordenação a aquisição de utensílios e equipamentos necessários com 
antecedência. 

AUXILIAR DE COZINHA  

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Acolher e tratar afetivamente os idosos; 
 Auxiliar o cozinheiro a preparar as refeições com higiene, qualidade, organização 

de acordo com o cardápio elaborado pelo nutricionista; 
 Ter higiene no auxilio do preparo da comida, (usar toca, luva, avental), zelando 

pelos pertences da cozinha como um todo; 
 Arrumar os alimentos para serem servidos; 
 Cada turno de serviço deve preparar os alimentos e fazer a limpeza da cozinha e 

deixá-la em ordem para o próximo turno; 
 Auxiliar o cozinheiro na elaboração da lista de itens que estão faltando e entregar 

ao Coordenador, no tempo estabelecido, com a devida antecedência; 
 Auxiliar o cozinheiro a organizar e manter limpa a despensa, onde ficarão 

guardados os alimentos, devendo ser fechados com chave; 
 Realizar o controle de validade dos alimentos e demais produtos, devendo os 

vencidos serem retirados e comunicado a Coordenação; 
 Manter a higiene pessoal (cabelos, mãos, unhas, roupas, sapatos); 
 Manter a cozinha limpa e higienizada; 
 Manter a porta da cozinha sempre fechada; 
 As facas que apresentam risco devem ser guardadas em lugar adequado com 

chave; 
 Comunicar a Coordenação quaisquer danos a equipamentos e utensílios, 

solicitando os reparos necessários; 
 Comunicar ao cozinheiro, quando necessário, para solicitar à Coordenação a 

aquisição de utensílios e equipamentos necessários com antecedência. 

 

V. CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) 
 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

ORIENTADOR SOCIAL 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à 

atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em 
situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o 
fortalecimento da função protetiva da família; 

 Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, 
(re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos 
usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões 
individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações 
intergeracionais; 

 Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; 
 Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; 
 Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 
 Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 

assegurando a privacidade das informações; 
 Apoiar e participar no planejamento das ações; 
 Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de 
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vivência nas unidades e, ou, na comunidade; 
 Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;  
 Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, 

na comunidade; 
 Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de 

vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, 
pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; 

 Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; 
 Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de 

trabalho; 
 Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a 

equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o 
preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; 

 Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, 
programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por 
meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras 
políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; 

 Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 
 Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; 
 Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 

processos, fluxos de trabalho e resultado; 
 Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de 

vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de 
fragilidade social vivenciadas; 

 Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; 

 Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de 
acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas 
e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; 

 Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por 
meio de registros periódicos; 

 Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas. 

 

VI. CENTRO POP (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
RUA) 

  

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

ORIENTADOR SOCIAL 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à 

atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em 
situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o 
fortalecimento da função protetiva da família; 

 Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, 
(re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos 
usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as 
dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações 
intergeracionais; 

 Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; 
 Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; 
 Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 
 Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 

assegurando a privacidade das informações; 
 Apoiar e participar no planejamento das ações; 
 Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de 

vivência nas unidades e, ou, na comunidade; 
 Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;  
 Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, 

na comunidade; 
 Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de 

vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, 
pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades 
socioassistenciais; 

 Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; 
 Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo 

de trabalho; 
 Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a 

equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o 
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preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; 
 Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, 

programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por 
meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras 
políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; 

 Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 
 Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; 
 Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 

processos, fluxos de trabalho e resultado; 
 Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de 

vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de 
fragilidade social vivenciadas; 

 Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; 

 Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de 
acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional, 
programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de 
obra; 

 Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por 
meio de registros periódicos; 

 Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas. 

 

VII. CONSELHO TUTELAR 
 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

MOTORISTA B 

Principais Atribuições/Resumo das Atividades: 
 Transportar os conselheiros no seu exercício profissional;  

Zelar pela segurança das crianças /adolescentes e dos profissionais durante o 
transporte; 

 Manter o veículo limpo e em condições de uso; 
 Comunicar antecipadamente quando o veículo necessitar fazer consertos e 

reparos;  
 Registrar o consumo e a quilometragem de saída e chegada do veículo, bem como 

o percurso; 
 Organizar suas atividades para cumprimento das agendas do veículo, comunicando 

sempre que houver um imprevisto ou problema; 
 É proibido utilizar o veículo para fins particulares, bem como, “dar carona”; 
 Respeitar e cumprir a legislação de trânsito vigente; 
 Respeitar os horários de atividades dos profissionais; 
 Durante o expediente, manter-se de prontidão à porta da Unidade para atender as 

demandas necessárias de forma imediata. 
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REMUNERAÇÃO 
 

FUNÇÃO SALÁRIO BÁSICO 

COORDENADOR R$ 3.416,89 

CUIDADOR SOCIAL R$ 1.220,97 

AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL R$ 1.071,15 

EDUCADOR SOCIAL (NÍVEL SUPERIOR) R$ 1.708,45 

EDUCADOR SOCIAL (NÍVEL MÉDIO) R$ 880,00 

ORIENTADOR SOCIAL R$ 1.220,97 

MOTORISTA D R$ 1.749,60 

MOTORISTA B R$ 1.220,97 

COZINHEIRO R$ 1.071,15 

AUXILIAR DE COZINHA R$ 1.071,15 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 1.071,15 

VIGILANTE R$ 1.071,15 

LAVADEIRA/PASSADEIRA R$ 1.071,15 

 

 
FORMA DE SELEÇÃO 

 
GARGO FORMA DE SELEÇÃO 

COORDENADOR Análise Curricular e Entrevista 

CUIDADOR SOCIAL Análise Curricular e Entrevista 

AUXILIAR DE CUIDADOR Análise Curricular e Entrevista 

EDUCADOR  Análise Curricular e Entrevista 

ORIENTADOR SOCIAL/EDUCADOR SOCIAL Análise Curricular e Entrevista 

COZINHEIRO Análise Curricular e Entrevista 

AUXILIAR DE COZINHA Análise Curricular e Entrevista 

LAVADEIRA/PASSADEIRA Análise Curricular e Entrevista 

MOTORISTA  Prova Prática e Entrevista 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TAF (Teste de Aptidão Física) e Entrevista 

VIGILANTE TAF (Teste de Aptidão Física) e Entrevista 
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ANEXO AO EDITAL Nº 001, 18 de Julho de 2016 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 
ANEXO II – PRIMEIRA FASE DA SELEÇÃO 

ANÁLISE CURRICULAR 
 

PARÂMETROS 
 

1. Os currículos deverão ser apresentados no ato de inscrição, acompanhados de todos os documentos 
comprobatórios para fins de análise e pontuação, conforme quadro constante do presente anexo. 

2. A análise curricular será efetuada pela CPSS que, a seu critério, poderá convocar técnicos para 
atividades de auxílio em áreas específicas da seleção. 

3. Somente serão analisados os currículos apresentados acompanhados dos respectivos documentos 
comprobatórios.  

4. A análise curricular observará a pontuação definida nos quadros a seguir: 
 
1 TABELA DE ANÁLISE CURRICULAR - PARA AS FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR - COORDENADOR E EDUCADOR 
SOCIAL.  

ITEM TÍTULO/EXPERIÊNCIA 
PONTOS POR 

TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

A Experiência Profissional, no desempenho de atividades correlatas com as desenvolvidas na área de 
atuação escolhida, em instituição Federal, estadual, municipal e privada (mínimo de 02 anos para 
cada pontuação) 

01 05 

B Cursos de aperfeiçoamento, atualização e formação continuada, na área de atuação escolhida, com 
carga horária mínima de 120 horas (máximo 03 cursos)  

02 06 

C 
 

Curso de Pós Graduação, em nível de especialização, com duração mínima de 360 horas na área de 
atuação escolhida (máximo 03 pós graduações) 

03 09 

D Mestrado, no país ou no exterior, na área de atuação escolhida. 04 04 

E Doutorado, no país ou no estrangeiro, na área de atuação escolhida. 05 05 

F Participação em eventos nas quais se incluam práticas específicas da área de Assistência Social para 
crianças e adolescentes (0,5 ponto por evento) 

0,5 2 

2 TABELA DE ANÁLISE CURRICULAR - PARA AS FUNÇÕES DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO: 
CUIDADOR SOCIAL, EDUCADOR SOCIAL E ORIENTADOR SOCIAL.  

ITEM TÍTULO/EXPERIÊNCIA 
PONTOS POR 

TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

A Experiência Profissional, no desempenho de atividades correlatas com as desenvolvidas na área de 
atuação escolhida, em instituição Federal, estadual, municipal e privada (mínimo de 02 anos para 
cada pontuação) 

01 10 

B 
Cursos de aperfeiçoamento, atualização e formação continuada, na área de atuação escolhida, com 
carga horária mínima de 12 horas (máximo 03 cursos) 

03 09 

C 
Participação em eventos nas quais se incluam práticas específicas da área de Assistência Social para 
crianças e adolescentes (0,5 ponto por evento) 0,5 2 

3 TABELA DE ANÁLISE CURRICULAR - PARA AS FUNÇÕES DE NÍVEL FUNDAMENTAL - AUXILIAR DE CUIDADOR 
SOCIAL, LAVADEIRA/PASSADEIRA, COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA 

ITEM Título/Experiência 
Pontos Por 

título 
Pontuação 

máxima 

A Experiência Profissional, no desempenho de atividades correlatas com as desenvolvidas na área de 
atuação escolhida, em instituição federal, estadual, municipal e privada (mínimo de 02 anos para cada 
pontuação) 

01 20 

B Cursos de aperfeiçoamento, atualização e formação continuada, na área de atuação escolhida, com 
carga horária mínima de 12 horas (máximo 03 cursos) 

02 06 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

I. Será desclassificado o concorrente que obtiver pontuação, na análise curricular, inferior a 4 (quatro). 
II. Os títulos e as comprovações (experiência, participação em eventos e cursos) serão parametrizados da 

seguinte forma: 
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a. poderão ser apresentados mediante cópia, devidamente autenticada em cartório 
extrajudicial, ou pelo servidor público no ato de recebimento do currículo e documentos, 
desde quando apresentada a cópia acompanhada do original; 

b. a experiência profissional na área de atuação escolhida deverá ser comprovada:  
a) mediante a apresentação de CTPS, devidamente assinada, acompanhada de 

declaração do empregador, em papel timbrado, onde conste a descrição das 
atividades realizadas, o período em que foram realizadas (início e fim), o local e 
qual o grau de satisfação em relação ao empregado; 

b) mediante declarações emitidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
em papel timbrado, onde consta a descrição das atividades realizadas, o período 
em que foram realizadas (início e fim), o local e qual o grau de satisfação em 
relação aos serviços prestados 

c. A experiência em atuação junto a projetos sociais municipais, estaduais ou federais, de 
instrutoria na área de atuação escolhida, deverá ser comprovada mediante declarações 
emitidas por pessoa jurídica de direito público, em papel timbrado, firmado pelo gestor da 
instituição, onde conste o nome do projeto social, a função exercida, a descrição das 
atividades realizadas, o período em que foram realizadas (início e fim), o local e o grau de 
satisfação em relação aos serviços prestados. 

d. A participação em eventos nas quais se incluam práticas junto a crianças e adolescentes, 
deverá ser comprovada através da apresentação do Certificado, devidamente firmado, 
acompanhado a grade curricular do evento, compatível com a área de atuação escolhida. 

e. A participação em cursos de atualização, capacitação e aprimoramento, nas quais se 
incluam práticas voltadas para crianças e adolescentes, deverão ser comprovadas mediante 
apresentação de certificado devidamente firmado, acompanhado a grade curricular do 
evento, com no mínimo 40 horas na área de atuação escolhida. 

III. Quaisquer documentos relacionados a Títulos ou à Experiência Profissional realizada no exterior 
somente serão considerados quando traduzidos para o português, por tradutor juramentado, e no 
caso dos Títulos se o respectivo comprovante de conclusão do curso houver sido revalidado por 
instituição nacional competente para tanto. 

IV. Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de monitoria ou de bolsa de 
estudo. 

Observação:  
a) A ausência do candidato a qualquer etapa do Concurso implicará em sua eliminação do mesmo. 
b) O candidato desclassificado na primeira fase da seleção de que trata o presente edital estará 

eliminado do certame, não participando das fases subsequentes. 
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ANEXO III – SEGUNDA FASE DA SELEÇÃO 
AVALIAÇÃO PRÁTICA PARA MOTORISTA 

 
PARÂMETROS 

 
O Exame de Direção Veicular será realizado perante a CPSS que, sendo necessário, convocará técnico para 
acompanhar as atividades.  
O candidato deverá estar acompanhado, durante toda a prova, por no mínimo, um dos membros da comissão, 
ou técnico convocado, sendo que este deve ser pelo menos habilitado na categoria igual ou superior à 
pretendida pelo candidato.  
O Exame de Direção Veicular deverá ser realizado:  
a) Em locais e horários estabelecidos pela CPSS;  
B) Com veículo da categoria pretendida, com transmissão mecânica.  
O Exame de Direção Veicular é composto de duas etapas:  
a) Estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis;  
b) Conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural.  
A delimitação da vaga balizada para o Exame Prático de Direção Veicular deverá atender as seguintes 
especificações, por tipo de veículo utilizado:  
a) Comprimento total do veículo, acrescido de mais 40% (quarenta por cento);  
b) Largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento).  
O tempo para o estacionamento será de três a seis minutos.  
Penalidades do exame de Direção Veicular. O candidato será avaliado, no Exame de Direção Veicular, em 
função da pontuação negativa por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte 
pontuação:  
a) Uma falta eliminatória: reprovação;  
b) Uma falta grave: 03 (três) pontos negativos;  
c) Uma falta média: 02 (dois) pontos negativos;  
d) Uma falta leve: 01 (um) ponto negativo.  
OBS: Será considerado INAPTO na prova prática de direção veicular o candidato que cometer falta eliminatória 
ou cuja soma dos pontos negativos ultrapasse a 3 (três).  
Classificação das faltas:  

a) Faltas Eliminatórias:  

 Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória;  

 Avançar sobre o meio fio;  

 Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo 
estabelecido;  

 Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga;  

 Transitar em contramão de direção;  

 Não completar a realização de todas as etapas do exame;  

 Avançar a via preferencial;  

 Provocar acidente durante a realização do exame;  

 Exceder a velocidade regulamentada para a via;  

 Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.  
 

b) Faltas Graves:  
 Desobedecer a sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito;  

 Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção;  
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 Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para 
onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo 
que ocorra sinal verde para o veículo; 

 Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele;  

 Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente;  

 Não usar devidamente o cinto de segurança;  

 Perder o controle da direção do veículo em movimento;  

 Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.  
 

c) Faltas Médias: 
 Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente 

livre;  
 Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do 

veículo e do clima;  

 Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova;  

 Fazer conversão incorretamente;  

 Usar buzina sem necessidade ou em local proibido;  

 Desengrenar o veículo nos declives;  

 Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias;  
 Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens;  

 Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro;  

 Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso;  

 Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.  
 

d) Faltas Leves:  
 Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;  

 Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor;  

 Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;  

 Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;  

 Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo;  

 Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada;  

 Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro;  

 Cometer qualquer outra infração de natureza leve.  
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ANEXO IV – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF 
PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E VIGILANTE 

 
PARÂMETROS 

 
1. O TAF será realizado diretamente pela Prefeitura Municipal de Camaçari – PMC, através da Secretaria 

Municipal da Administração - SECAD acompanhada pela Comissão Especial de Processo Seletivo 
Simplificado. 

2. Os candidatos inscritos para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Vigilante serão convocados 
através de publicação de edital específico para tal fim. As informações também poderão ser obtidas 
através do endereço eletrônico www.camacari.ba.gov.br 

3. O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, visa avaliar se o candidato reúne condições físicas 
plenas para desempenhar as tarefas inerentes ao cargo. 

4. O Teste de Aptidão Física será realizado e avaliado de acordo com o descrito na tabela do TAF, abaixo 
indicada. 

5. O candidato será considerado apto ou inapto no TAF, de acordo com o resultado alcançado nas provas 
físicas. 

6. O candidato deverá comparecer em data, local e horário, a serem oportunamente divulgados em 
edital específico, com roupa apropriada para prática de atividades físicas, munido de atestado 
médico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos trinta 
dias da realização dos testes. 

7. No atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar o TAF ou a 
realizar exercícios físicos.  

8. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que apresentar atestado médico onde 
não conste, expressamente, que o candidato está apto a realizar o TAF, ou a realizar exercícios físicos, 
será impedido de realizar os testes e será eliminado do certame. 

9. O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos Testes de Aptidão Física, ou que 
não apresentar-se no local e horário estabelecidos para a sua realização, ou não comparecer na data 
prevista, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do Processo Seletivo Simplificado, 
não tendo classificação alguma no certame. 

10. O candidato que for considerado inapto em qualquer teste não poderá prosseguir nos demais. 
11. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (período menstrual, gravidez, 

indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização dos testes 
ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, e não será 
concedido qualquer tratamento privilegiado.  

12. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que for surpreendido, durante a 
realização dos testes, dando ou recebendo auxílio para a execução dos TAF.  

13. O resultado de todas as avaliações será publicado no Diário Oficial do Município, no endereço 
eletrônico www.camacari.ba.gov.br e no mural da Secretaria Municipal da Administração – SECAD. 

14. O candidato classificado na etapa do TAF será submetido, ainda, a entrevista. 
15. Não caberá recurso do resultado do TAF. 

 

http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.camacari.ba.gov.br/
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PERFIL BIOMÉDICO 
É necessário ter: 

a) Capacidade mínima para suportar física e organicamente o esforço exigido pelo exercício das funções 
do cargo compreendendo testes físicos de barra fixa, impulsão horizontal e teste de corrida; 

b) Estrutura psíquica adequada, rendimento intelectual e aptidão para o exercício das atividades 
inerentes ao cargo, compreendendo a aplicação, avaliação de bateria de testes; e 

c) Ter estado de saúde condizente com as exigências do exercício da função mediante realização de 
exames clínicos e laboratoriais. 

 
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E VIGILANTE 
 

1. Abdominal Remador 
 

MASCULINO 

Faixa Etária 

NÚMERO DE ABDOMINAIS 

CONCEITO 

INAPTO APTO 

18 a 24 Inferior a 36 A partir de 36 

25 a 30 Inferior a 33 A partir de 33 

31 a 35 Inferior a 30 A partir de 30 

36 a 40 Inferior a 27 A partir de 27 

41 a 65 Inferior a 24 A partir de 24 

 
FEMININO 

Faixa Etária 

NÚMERO DE ABDOMINAIS 

CONCEITO 

INAPTO APTO 

18 a 24 Inferior a 33 A partir de 33 

25 a 30 Inferior a 30 A partir de 30 

31 a 35 Inferior a 27 A partir de 27 

36 a 40 Inferior a 24 A partir de 24 

41 a 65 Inferior a 21 A partir de 21 

 
Posição Inicial: em decúbito dorsal, pernas e braços (no prolongamento da cabeça) estendidos. 
O avaliado realizará sucessivas flexões e extensões, abdominais e de pernas (remador), sem interrupções, 
durante um minuto. 
 

2. Flexão dos Membros Superiores S/T 
 

MASCULINO 

Faixa Etária 

NÚMERO DE FLEXÕES 

CONCEITO 

INAPTO APTO 

18 a 24 Inferior a 25 A partir de 25 

25 a 30 Inferior a 23 A partir de 23 

31 a 35 Inferior a 21 A partir de 21 

36 a 40 Inferior a 19 A partir de 19 
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41 a 65 Inferior a 17 A partir de 17 

 
Posição Inicial: em apoio de frete, com as mãos e pés apoiados no chão, braços totalmente estendidos e corpo 
ereto. 
O avaliado realizará sucessivas flexões e extensões de braços, sem interrupções, em apoio frontal. 
Não há limite de tempo. Deve-se observar a postura ereta do corpo em relação ao peso, a partir dos joelhos. O 
quadril não deve abaixar nem levantar fora dessa linha. 
 

FEMININO 

Faixa Etária 

NÚMERO DE FLEXÕES 

CONCEITO 

INAPTO APTO 

18 a 24 Inferior a 23 A partir de 23 

25 a 30 Inferior a 21 A partir de 21 

31 a 35 Inferior a 19 A partir de 19 

36 a 40 Inferior a 17 A partir de 17 

41 a 65 Inferior a 15 A partir de 15 

  
Posição Inicial: em apoio de frente, colocar os braços na posição tradicional de flexão (com o seu corpo paralelo 
ao chão e as mãos debaixo dos seus ombros ou ligeiramente acima), colocando os joelhos no chão. Cruze seus 
tornozelos se for mais confortável. 

 
3. Corrida: 12 minutos 

 
MASCULINO 

 
Faixa Etária 
 

PERCURSO EM METROS 

INAPTO APTO 

18 a 24 Inferior a 1.800 A partir de 1.800 

25 a 30 Inferior a 1.700 A partir de 1.700 

31 a 35 Inferior a 1.600 A partir de 1.600 

36 a 40 Inferior a 1.200 A partir de 1.200 

41 a 65 Inferior a 1.100 A partir de 1.100 

 
 

FEMININO 

 
Faixa Etária 
 

PERCURSO EM METROS 

INAPTO APTO 

18 a 24 Inferior a 1.600 A partir de 1.600 

25 a 30 Inferior a 1.500 A partir de 1.500 

31 a 35 Inferior a 1.400 A partir de 1.400 

36 a 40 Inferior a 1.100 A partir de 1.100 

41 a 65 Inferior a 1.000 A partir de 1.000 

 
O avaliado deverá correr ou andar durante o período de 12 minutos, não sendo permitido parar em nenhuma 
hipótese, sob pena de prejudicar o teste. 
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Durante a prova os examinadores darão um sinal sonoro ou verbal, quando completar dez minutos do tempo, a 
fim de incentivar os avaliados a melhorarem os seus desempenhos. 
 

PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO NO TAF 
PONTUAÇÃO MÍNIMA – 3PONTOS, correspondentes a 1 ponto pela APTIDÃO em cada um dos exercícios. 
 

1. Candidatos que alcançarem a quantidade mínima para serem considerados APTOS – 1PONTO por 
exercício. 

2. Candidatos que ultrapassarem em até 10% a quantidade mínima para serem considerados APTOS – 
3PONTOS por exercício. 

3. Candidatos que ultrapassarem entre 10% e 20% a quantidade mínima para serem considerados APTOS 
– 5PONTOS por exercício. 

4. Candidatos que ultrapassarem entre 20% e 30% a quantidade mínima para serem considerados APTOS 
– 10PONTOS por exercício. 
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ANEXO V – ENTREVISTA 
 

PARÂMETROS 
 

1. Os candidatos aprovados na primeira fase da presente seleção serão convocados mediante edital 
publicado no site da PMC (www.camacari.ba.gov.br) e nos murais da SECAD para participarem da 
segunda e última fase, correspondente à entrevista. 

2. A entrevista será realizada por banca constituída de dois servidores, preferencialmente um psicólogo e 
um assistente social, e terá por base o seguinte barema: 

 
BAREMA DA ENTREVISTA 

 

CRITÉRIOS VALOR MÁXIMO 

Domínio de conhecimento na área de formação 0,5 

Domínio do conhecimento na área específica 0,5 

Capacidade de trabalhar em grupo 0,5 

Dinamismo/criatividade para a função 0,5 

Capacidade de liderança 0,5 

Flexibilidade 0,5 

Objetividade no pensamento e na expressão 0,5 

Clareza ao se expressar 0,5 

Interesse na área social 0,5 

Sensibilidade para questões relacionadas ao gênero, raça 
e etnia 

0,5 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA ENTREVISTA 5,0 (CINCO) 

 
3. Na entrevista serão avaliados, ainda, indicadores comportamentais, como: 

a) Aspectos comunicacionais e psicológicos;  
b) Oralidade (dicção clara e audível);  
c) Capacidade de trabalhar em equipe;  
d) Liderança e proatividade;  
e) Relacionamento interpessoal;  
f) Segurança emocional nas intervenções;  
g) Entusiasmo e motivação para atuar na atividade;  
h) Postura corporal (expressão e contenção de movimentos repetitivos).  

http://www.camacari.ba.gov.br/
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Nome: _____________________________________ 
CPF: _______________________________________ 
RG: _________________ Emitido por: _______________ Data emissão: ____/____/____ 

 
DECLARO, sob as penas da lei: 
 

1. que não ocupo, presentemente, qualquer cargo na Administração Pública, seja municipal, estadual ou 
federal, seja na Administração Direta ou Indireta, de quaisquer dos Poderes da República, de natureza 
efetiva ou provisória; 

2. que não sofri penalidade de demissão do serviço público; e 
3. que não sou parente, em linha direta ou colateral, de nenhum membro da Comissão de Processo 

Seletivo Simplificado, bem como de nenhum membro de qualquer banca examinadora criada nesta 
seleção simplificada. 

 
 
Camaçari, Ba, em _____ de _______ de 2016 
 
 
(nome)  
assinatura legível idêntica ao do RG 
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ANEXO VII – FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Edital n.º 001 DE 18 DE Julho DE 2016 

Nº Inscrição: _________ 

1 - IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: 

Identidade nº:                                                                                                     Órgão Emissor: 

C.P.F: Cart. Trab.:                                        Série: 

Data Nasc.           /            / Tít. Eleitor:                                        Zona:                  Seção: 

Cart. Habilitação:                                                        Categoria:                     Validade:          /           / 

Registro Serviço Militar: Categoria:   

Nacionalidade: Naturalidade: 

2 - ENDEREÇO: 

Rua: 

Cond. Bloco: Aptº 

Bairro: C.E.P: n.º 

Cidade: U.F. 

e-mail: Tel: (   ) Cel. (   ) 

3 - FORMAÇÃO: 

Superior Completo                                            Nível Médio                                           Nível Fundamental  

4. FUNÇÃO: 

COORDENADOR  
EDUCADOR SOCIAL  TEATRO 
EDUCADOR SOCIAL  MÚSICA 
EDUCADOR SOCIAL  BALLET 
EDUCADOR SOCIAL  DANÇA 
EDUCADOR SOCIAL  CANTO CORAL 
EDUCADOR SOCIAL  SERIGRAFIA 
EDUCADOR SOCIAL  ARTESANATO 

EDUCADOR SOCIAL  HIST E LAZER 
ORIENTADOR SOCIAL  
COZINHEIRO  
AUXILIAR DE COZINHA  
LAVADEIRA/PASSADEIRA  
MOTORISTA “D”  
EDUCADOR SOCIAL  CAPOEIRA 

EDUCADOR SOCIAL  BATERIA 
EDUCADOR SOCIAL  PERCUSSÃO 
EDUCADOR SOCIAL  VIOLÃO 
CUIDADOR SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL  
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS   
MOTORISTA “B”  

5 – Possui Alguma Deficiência? *     SIM (    )   NÃO (    )    Qual? 

5.1 - No caso de portador de deficiência física 
5.1.1 - Indicação das condições diferenciadas para realização das provas: 
_______________________________________________________________________________________ 
5.1.2 - Tempo adicional para realização das avaliação prática: SIM (    )      NÃO (    ) 

OBSERVAÇÕES: 

a) No caso de ser pessoa com deficiência o concorrente deverá juntar laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência com 
referência expressa ao código da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. 

b) Apresentar justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área da deficiência. 

 
DECLARO que conheço e aceito as condições do edital do processo seletivo simplificado, cuja cópia integral recebo presentemente. 

CAMAÇARI, ________/_____de 2016     

 ASSINATURA LEGÍVEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Edital n.º 001, DE 18 DE JULHO DE 2016. 

RECIBO DE INSCRIÇÃO 

NOME:  Nº INSCRIÇÃO: 

FUNÇÃO:  DATA: 

QUANTIDADE DE LAUDAS: ASSINATURA: 

 


