
 
 

Edital de Abertura de Inscrição para o Projeto Adol escente Aprendiz da Área 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Camaçari.  

 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES, no uso de suas 

atribuições, em conformidade com disposto no art. 2 do Decreto Municipal n.º.826/89, 

faz saber que estarão abertas as inscrições objetivando o provimento de CADASTRO 

para Adolescentes Aprendizes na Área Administrativa, regendo-se pelas disposições 

do presente Edital. 

1) Das Disposições Preliminares: 

O Projeto Adolescente Aprendiz é um instrumento de aprendizado do adolescente no 

desenvolvimento de sua potencialidade, física, intelectual e social que possibilita aos 

adolescentes  serem admitidos na condição de aprendizes, para desenvolverem as 

suas qualificações através de treinamento no próprio setor de trabalho visando 

aquisição de conhecimentos práticos de um ofício ou ocupação. O desenvolvimento 

da prática profissional acontecerá nas Secretarias Municipais de 

Camaçari/Autarquias. 

2) Das inscrições: 

2.1 - As inscrições para o preenchimento de 170 vagas anual, serão realizadas pela 

CASA DA CRIANÇA, com sede à Rua do Telegrafo s/n, Bomba, Camaçari - BA, sem 

ônus para os candidatos, no período de 18 a 21/05/2010 das 09h:00 às 14h:00. 

2.2 – Distribuição das vagas 

  

TURNO DE 
TRABALHO 

Nº. de 
VAGAS 

Matutino 85 

Vespertino 85 

 

 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 
GABINETE DA SECRETÁRIA - GABIS 
  



 

2.2.1 O candidato ao optar por se inscrever em determinado turno de trabalho não 

poderá posteriormente solicitar permuta. 

      2.3 - São condições para a inscrição: 

2.3.1 residentes no município, que estejam em situação de vulnerabilidade social; 

2.3.2 ter nascido entre 01/05/1993 e 30/07/1994; 

2.3.3 estiver matriculado em escola da rede pública e cursando a 7ª ou 8ª série do 

Ensino Fundamental ou na 1ª série do Ensino Médio; 

2.3.4 não ter nenhum membro da família participando do Projeto Adolescente 

Aprendiz; 

2.3.5; estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

2.3.6 possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou comprovante 

de solicitação; 

2.3.8 possuir renda familiar de até R$700 reais;  

2.3.9 conhecer, atender e estar de acordo com as exigências contidas neste 

Edital. 

      2.3.10 preencher todos os campos da ficha de inscrição e comprovante de renda 

com letra de forma legível. 

 

A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos anteriormente citados 

implicará no cancelamento da inscrição do candidato. 

2.4 - No ato da inscrição o candidato deverá estar munido de original e documento 

abaixo relacionados, em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, sua 

identificação: 

2.4.1 carteira de identidade; 

2.4.2 Ficha de Inscrição e comprovante de renda preenchida (disponibilizada na 

SEDES, na CASA DA CRIANÇA, nos CRAS NOVA VITÓRIA/ CRAS BURISSATUBA/ 

CRAS VERDES HORIZONTES/CRAS BARRA DE POJUCA/ CRAS MONTE 

GORDO/ CRAS VILA DE ABRANTES/CRAS PARAFUSO/ CRAS PHOC/ CRAS 

AREMBEPE). 



 

 

2.5 - Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos 

os membros da família. A comprovação da renda familiar deverá se efetivar por 

Declaração de Renda conforme modelo do ANEXO I deste Edital. O candidato deverá 

apresentar no ato da visita domiciliar, os comprovantes de renda de todos os 

membros da família que foram descrito na declaração de renda. 

2.5.1 Somente serão aceitos como comprovante de renda os seguintes documentos: 

a) no caso de empregados de empresas privadas: Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS)  

b) no caso de servidores públicos: contracheque atual; 

c) no caso de autônomos: declaração de próprio punho dos rendimentos 

correspondentes a contratos de prestação de serviço e/ou contrato de 

prestação de serviços e recibo de pagamento autônomo (RPA); 

d) no caso de desempregado: Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do 

último contrato de trabalho e da primeira página subseqüente em branco ou 

com correspondente data de saída da anotação do último contrato de 

trabalho; 

e) no caso de servidor público, exonerado ou demitido: cópia autenticada do 

ato correspondente e sua publicação no órgão oficial, além dos documentos 

constantes da alínea “d” deste item. 

f) No caso de beneficiário do Programa Bolsa Família/Aposentado; apresentar 

cartão do beneficio; 

 
2.6. Será cancelada a inscrição o candidato que: 

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

b) fraudar e/ou falsificar documento. 

c)  

O candidato deverá manter seu endereço atualizado junto a SEDES para viabilizar os 
contatos necessários. 

3) Processo seletivo: 

 

 

 



3.1 Etapas 

 

1ª Etapa – Avaliação da ficha de inscrição e declaração de renda. 

2ª Etapa – Validação das inscrições que estão dentro do perfil contidas no 
EDITAL 

3ª Etapa – Visita domiciliar para avaliação sócio-econômica aos candidatos que 
tiveram suas inscrições validas.  

4ª Etapa – Divulgação do Parecer Técnico da Visita domiciliar; 

5ª Etapa – Convocação dos selecionados conforme ordem decrescente 
idade/turno/disponibilidade de vagas. 

  

3.2 - Visita Domiciliar 
Será realizada pela equipe multidisciplinar da casa da criança, composta por 
pedagoga, assistente social, psicóloga e agente sociais. 

  

No ato dessa visita o candidato deverá apresentar os originais dos documentos 
pessoais, bem como comprovante de renda. 

 

3.3 - Tabela da Visita Domiciliar 

 

 

Nascidos em Nascidos em Nascidos a partir de  

01/05/1993 a 
30/09/1993 

 01/10/1993 a 
28/02/1994 

01/03/1994 

Data da Visita Data da Visita  Data da Visita  

31/05 a 
17/09/2010 

20/09/2010 a 
20/12/2010 

03/01 a 03/03/2011 

 

 

 

Esta tabela pode sofrer alteração. O candidato deverá sempre procurar a casa da 

criança para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

 

 

 



 

4) Dos Procedimentos pré-admissionais e Permanência  no projeto.   

 

4.1 - Após divulgação do resultado do Parecer Técnico final, a SEDES realizará uma 

reunião com instruções, normas e diretrizes do projeto para o adolescente 

selecionado e seu responsável em datas previamente agendada. O não 

comparecimento do candidato sem prévia justificativa por escrito caracterizará 

desistência do processo seletivo.  

4.2 - A SEDES realizará formação continuada para os adolescentes selecionados.  

 

5) Contratação 

Os candidatos selecionados e convocados para reunião de inclusão receberão bolsa 

complementação Educacional por tempo determinado de até 02 anos, submetendo-

se à jornada de 20 (vinte) horas semanais e a uma remuneração mensal de ½ (meio) 

salário mínimo, conforme Decreto Municipal nº 1.826/89.  

O não atendimento à convocação para admissão, no prazo estabelecido pela SEDES, 

excluirá o candidato do processo seletivo. 

Caso a admissão do candidato aprovado implique sua mudança de domicílio, o 

candidato estará automaticamente desligado do Projeto Adolescente aprendiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) Das Atribuições do Jovem Aprendiz da Área Admini strativa 

 

- Prestar serviços simplificados de escritório nas áreas Contábil, Financeira, 
Controle de Pessoal, Patrimônio, Suprimento e Administração Geral; 

- digitar documentos e preencher formulários; 

- arquivar documentos pelos métodos alfabético e numérico; 

- protocolar e distribuir documentos de interesse da Empresa; 

- cadastrar, em sistema, Guia de Remessa de Correspondência; 

- atender a cliente interno/externo, relacionando princípios ligados no atendimento 
ao público; 

- solicitar cópia e/ou encadernação de documentos; 

- realizar e receber ligações telefônicas, anotando recados quando necessário; 

- desenvolver trabalhos em equipe, juntamente com os membros da Unidade; 

- utilizar editor de texto, planilhas eletrônicas, e outros aplicativos de informática; 

- realizar outras atividades para as quais tenha recebido treinamento específico. 

 

 

Camaçari, 14 de maio de 2010. 

 

 

 

Jailce Sobral de Andrade 
Secretaria de Desenvolvimento Social 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE RENDA 
 

Só preencher quando não houver outro documento de c omprovação a exemplo 
de: contra cheque, carteira profissional, recibo de  aposentadoria, etc. 

 
NOME DO CANDIDATO_____________________________________ 
 
IDENTIDADE______________________________________________ 
 
PAI: 

 
NOME: 
 
 
PROFISSÃO: 
 
 
VALOR DA RENDA MENSAL: 
 
 

CARTEIRA ASSINADA? 
 
                       SIM                          NÃO 
 

MÃE: 
 

NOME: 
 
 
PROFISSÃO: 
 
 
VALOR DA RENDA MENSAL: 
 
 

CARTEIRA ASSINADA? 
 
                       SIM                          NÃO 
 

OUTRO MEMBRO DA FAMÍLIA:  
 
NOME: 
 
 
 
               IRMÃO                IRMÃ               AVÔ                 AVÓ                    PADRASTO                 
MADRASTA                OUTROS 
 
VALOR DA RENDA MENSAL: 
 
 

 VALOR DA RENDA MENSAL: 
 

 
Recebe bolsa família? ���� sim   ���� não  - Quanto?__________________________ 
Declaro serem verdadeiras as informações acima. 



 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES* 
 

ATIVIDADE PERÍODO 
Publicação do Edital 14/05/2010 

Inscrição de Candidatos 18 a 21/05/10 
Divulgação do resultado da validação das 

inscrições 
28/05/2010 

Visita domiciliar 31/05/2010 
Convocação dos selecionados 01/08/2010 a 01/08/2011 

 
*Data provável para realização do inicio das visitas  domiciliares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO III 
 

PROJETO ADOLESCENTE  APRENDIZ  
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
OPÇÃO DE TURNO DE TRABALHO:  ÿÿÿÿ MATUTINO      ÿÿÿÿ VESPERTINO 
 

NOME: 
 
 
IDENTIDADE: CPF: CARTEIRA PROFISSIONAL: 

 
 

IDADE: DATA DE 
NASCIMENTO: 

TELEFONES: 
 
 

EMAIL: 
 
 
ENDEREÇO: 
 
 
NOME DA ESCOLA: PÚBLICA? (marque X) 

           SIM                               
NÃO 
 

SÉRIE: GRAU: TURNO: JÁ REPETIU ANO? (marque X) 
 
 

COM QUEM MORA? 
 
 

QUANTOS RESIDEM NA CASA? 

NOME DA MÃE: 
 
 
NOME DO PAI: 
 
 
PROFISSÃO DA MÃE: 
 
 

RENDA DA MÃE: 

PROFISSÃO DO PAI: 
 
 

RENDA DO PAI: 

OUTRAS PESSOAS POSSUEM 
RENDA NA FAMÍLIA? 
 
 

SE EXISTIR OUTRAS RENDAS CITAR NOME, 
PARENTESCO E VALOR: 

  



 
 
 
 

PROJETO JOVEM APRENDIZ  
 
 

ESTA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA SE O CANDIDATO: 

� Residir no município e estiver em situação de vulnerabilidade social; 

� Ter nascido entre 01/05/1993 e 30/07/1994; 
� Estiver matriculado em escola da rede pública e cursando a 7ª ou 8ª série do Ensino 

Fundamental                ou na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio; 

� Não ter nenhum membro da família participando do Projeto Adolescente 
Aprendiz; 

� Estiver inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e apresentar Carteira 
Profissional                                    ou comprovante de solicitação (CPTS); 

� Renda familiar de até R$700,00 
� Conhecer, atender e estiver de acordo com as exigências contidas no Edital de 

Inscrição. 
 

A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos anteriormente citados impedirá a 
inscrição do candidato. 

 
NO ATO DA INSCRIÇÃO O CANDIDATO DEVERÁ ESTAR MUNIDO DE ORIGINAL 

DOS DOCUMENTOS. 

� Carteira de Identidade 
� CPF 
� Ficha de Inscrição preenchida. 
� Comprovante renda preenchido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Camaçari, ________/________/________ 
 
 

           Assinatura do funcionário: _____________ ______________________________________ 
 

• O candidato ao optar por se inscrever em determinado turno de trabalho não 
poderá posteriormente solicitar permuta. 

• A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e 
condições estabelecidas no Edital de Inscrição, relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento.  

• O candidato que realizar mais de uma inscrição somente valerá a primeira. 
•


