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EDITAL Nº 01, 19 de abril de 2010. 

 

EXTRATO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
A COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICAO – CPSS, vinculada à SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES, no uso de suas atribuições, devidamente autorizada pelo Prefeito de 
Camaçari, conforme Decreto 4863 de 14 de abril de 2010, nos autos do processo administrativo de n.º  

22737 de 03/10/2009, com a finalidade de atender demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social – SEDES, para funcionamento dos programas sociais de origem federal e municipal – CRAS, CASA DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONVIVER, PROJOVEM e atualização do PBF – divulga e estabelece normas 

específicas para abertura das inscrições e a realização de processo seletivo simplificado para contratação, 
por tempo determinado, de servidores temporários com escolaridade superior, nível médio 

técnico/profissionalizante e nível médio, observado o disposto no inciso IX, do artigo 37 da Constituição 

Federal, os termos da Lei Municipal n.º 683 de 11 de julho de 2005, e suas alterações posteriores, bem 
como as instruções contidas no Edital. 

 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 - O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de servidores temporários para as funções abaixo 

indicadas: 

 
I – Educador Social: 

a) Nível superior, com graduação em: 
 Balé 

 Dança 

 Canto/Coral 

 Teatro/Artes Cênicas 

b) Nível Médio, com experiência prática em: 

 Capoeira 

 Violão 

 Bateria 

 Percussão 

 Serigrafia 

 Informática 

 Hip hop 

 Artesanato 

 Lazer e histórias infantis/leitura 

II – Digitador 
III – Agente Social 

 

 
1.1.1 No ANEXO I ao presente edital estão dispostas as informações sobre as funções selecionadas, 

como nomenclatura, remuneração, quantidade de vagas, formação escolar exigida, jornada de trabalho e 
síntese das atividades a serem desenvolvidas. 

 

1.1.2 – Das vagas oferecidas, 5% (cinco por cento) são destinadas ao preenchimento por concorrentes 
portadores de necessidades especiais.  

 



 
                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - PMC 
                  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 

        GABINETE DA SECRETÁRIA – GABIS/CPSS 
      

 

Rua Goiás, nº. 79, Edifício Abrantes – Centro – Fone: (71) 3622-4642 – CEP 42.800 -970.  Camaçari - Bahia 

 

1.1.3 - No texto deste Edital serão utilizadas as seguintes abreviaturas: 
 

a) CPSS – Comissão de Processo Seletivo Simplificado; 

b) PSS - Processo Seletivo Simplificado; 
c) PNE – Portadores de Necessidades Especiais; 

d) SECAD – Secretaria Municipal de Administração. 
e) SEDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 
 

1.2 - As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo período de um ano, prorrogáveis unicamente 

na hipótese estabelecida no inciso VII, do art. 2º da Lei n.º 683, de 11 de julho de 2005.  
 

1.2.1 – O exercício das atividades de que trata este processo seletivo simplificado dar-se-á na sede e 
distritos do Município de Camaçari. 

 

1.3 – A seleção será realizada da seguinte forma: 
 

a) para o Nível Superior: análise curricular, eliminatório e classificatório; 
b) para o Nível Médio, excetuando a função Digitador:  

 análise curricular, eliminatório e classificatório 

 entrevista, classificatório 

c) para Digitador: prova prática classificatória e eliminatória. 
 

1.4 – As contratações serão distribuídas de acordo com a conveniência da Administração Pública. 

 
2 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 
2.1 – O candidato classificado no processo seletivo simplificado de que trata este Edital será contratado, até 

o limite estabelecido de vagas. 

 
2.1.1 - Com a finalidade de prover substituições nos casos de rescisão antecipada do contrato, ou para 

suprir novas necessidades da Prefeitura, será formado um cadastro reserva do excedente de candidatos 
classificados, em ordem decrescente de pontuação. 

 
2.1.2 – Requisitos para contratação: 

 

a) ter sido classificado no processo seletivo 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; 
 
d) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 

 
e) possuir curso e requisitos estabelecidos no ANEXO I  deste Edital; 

 

f) ter idade mínima de 18 anos completos na data de contratação; 
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g) não participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil, salvo a participação nos 
conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que o Município de Camaçari detenha, 

direta ou indiretamente, participação do capital social.  

 
h) cumprir as determinações deste edital. 

 
2.1.3 – Não será chamado a firmar contrato o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos 

requisitos exigidos para a contratação estabelecidos neste Edital. 
 

3 – DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
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. 
 

3.2 – O pedido de inscrição será efetuado, pessoalmente, não admitida a inscrição por procurador, no 

período de 22,23 e 26 e abril de 2010, através do Formulário de Pedido de Inscrição, das 08:00 às 12:00 
horas e das 13:00 às 17:00 horas, no seguinte endereço: 

 
Endereço: Casa da Criança, Rua do Telégrafo, s/n, Bairro da Gleba B,  Camaçari/BA. 

 
3.2.1 No ato da inscrição, todos os candidatos deverão apresentar, em original, a carteira de identidade e o 

CPF. 

 
3.2.2 Os candidatos concorrentes às vagas destinadas a nível superior, no ato da inscrição, além de 

apresentar os documentos citados no item 3.2.1, deverão entregar o currículo, conforme modelo ANEXO III, 
acompanhado de todos os documentos comprobatórios da formação e da titulação indicada.  

 

Informações poderão ser obtidas através do telefone n.º (71) 3621-3388 com os membros da CPSS, ou na 
sede da SEDES, situado na Rua Goiás, número 079, Edifício Abrantes, Centro, Camaçari-BA. 

 
3.2.3 – O candidato, após preencher, assinar e entregar o Formulário de Pedido de Inscrição receberá o 

Edital do processo seletivo e seus anexos. 
 

3.3 – Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou correio eletrônico. 

 
3.4 – Será considerado inscrito no processo seletivo o candidato que tiver o seu Pedido de Inscrição 

confirmado através de publicação da lista de inscritos no mural da SEDES. 
 

3.5 – Não serão aceitas inscrições duplicadas. Neste caso permanecerá válida a inscrição com data mais 

antiga, anulando-se as demais. 
  

3.6 - As informações prestadas no Formulário de Pedido de Inscrição são da inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Processo Seletivo 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. 
 

3.7 – O candidato portador de deficiência poderá concorrer, sob sua inteira responsabilidade, às 
contratações reservadas a candidatos em tal condição, fazendo sua opção no Formulário de Pedido de 

Inscrição. 
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3.8 – No ato da inscrição, juntamente com o Formulário de Pedido de Inscrição já devidamente preenchido, 
o candidato portador de deficiência 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; 

 

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

 
3.9 - A solicitação de atendimento diferenciado referida nas letras “b” e “c” do subitem 3.8 será atendida 

obedecendo a critérios de viabilidade e de  razoabilidade, e será comunicada ao candidato quando da 

confirmação do seu pedido de inscrição. 
 

3.10 – O candidato portador de deficiência participará do processo seletivo simplificado em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário, ao local de 

aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  
 

3.10.1 – O candidato de que trata o subitem 3.8, se classificado na forma deste edital, será submetido a 

avaliação médica, solicitada pela Comissão responsável pelo processo seletivo. 
 

3.10.2 – A Comissão responsável pelo processo seletivo com base no resultado da avaliação decidirá, de 
forma terminativa, sobre a qualificação do candidato como portador de deficiência e sobre a compatibilidade 

da deficiência com a atividade pela qual optou por concorrer, não cabendo recurso dessa decisão. 

 
3.10.3 – Os candidatos considerados portadores de deficiência, se classificados, além de figurarem na lista 

geral de classificação, por Área de Atuação, terão seus nomes publicados em separado. 
 

3.10.4 – Caso o candidato não compareça para se submeter à avaliação médica, este será considerado 
desistente e, conseqüentemente, eliminado do processo seletivo. 

 

3.11 – As contratações reservadas a portadores de deficiências não firmadas reverterão aos demais 
candidatos classificados, de ampla concorrência, observada a ordem classificatória da Área de Atuação dos 

quais foram subtraídas. 
 

4 - DA SELEÇÃO 

 
4.1 – Os candidatos terão classificação regida pelas condições abaixo indicadas. 

 
I – EDUCADOR SOCIAL 

A – NÍVEL SUPERIOR 

 
 ANÁLISE CURRICULAR 

 

4.1.1 - 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 subitem 4.4. 
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4.1.2 – Os candidatos que não comprovarem documentalmente as exigências para contratação, conforme 
disposto no subitem 2.1.2 deste Edital serão, automaticamente, eliminados do processo seletivo.  

 

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

 
4.3 – Somente serão analisados os currículos apresentados conforme modelo constante do Anexo III deste 

Edital, acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios.  
 

4.4 –A análise curricular observará a pontuação definida no quadro a seguir: 

 
I – PARA AS FUNÇOES DE NÍVEL SUPERIOR 

 
ITEM Título/Experiência Pontos 

Por 
título 

Pontuação 
mínima 

Pontuação  
máxima 

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

B Curso de pós-graduação, em nível de especialização, 

com duração mínima de 360 horas na área de 
atuação escolhida 

5 - 10 

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

5 - 10 

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

atuação escolhida 

5 - 10 

E Experiência profissional, no desempenho de 
atividades correlatas com as desenvolvidas na área 

de atuação escolhida, em instituição federal, 
estadual, municipal ou privada. 

10 10 20 

  
 20 60 

 
4.4.1 – Será considerado desclassificado o candidato que não apresentar os títulos obrigatórios citados nos 

itens A e E da tabela acima, mesmo que apresente outros títulos citados na referida tabela. 
 

4.5 – A comprovação dos Títulos e da Experiência Profissional será, obrigatoriamente, anexada ao currículo 

e observará que: 
 

a) poderá ser apresentada 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) para os Títulos, o comprovante de conclusão de curso deverá ser expedido por instituição oficial de 
ensino devidamente reconhecida, somente sendo aceitas certidões ou declarações nas quais constem todos 

os dados necessários a sua perfeita avaliação; 
c) a Experiência Profissional deverá ser comprovada mediante cópia da CTPS e/ou Declaração; 
d) 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. 

 

4.6 - Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de monitoria ou de bolsa de 
estudo. 
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4.7 - Será desconsiderado o Currículo apresentado sem a comprovação de todos os elementos declarados, 

na forma do subitem anterior, mesmo que dele constem informações suficientes para a classificação em 

decorrência da Análise Curricular. 

 

 
I – EDUCADOR SOCIAL 

III – AGENTE SOCIAL 
NÍVEL MÉDIO 

 
 ANÁLISE CURRICULAR 

 ENTREVISTA 

 

DA ANÁLISE CURRICULAR 

 
4.8 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 subitem 4.12. 
 

4.9 – Os candidatos que não comprovarem documentalmente as exigências para contratação, conforme 

disposto no subitem 2.1.2 deste Edital serão, automaticamente, eliminados do processo seletivo.  
 

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

 
4.11 – Somente serão analisados os currículos apresentados conforme modelo constante do Anexo III deste 

Edital, acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios.  

 
4.12 –A análise curricular observará a pontuação definida no quadro a seguir: 

 
I – PARA AS FUNÇOES DE NÍVEL MÉDIO 

 
ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 
Pontuação 
mínima 

Pontuação  
máxima 

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

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 
12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas na 
área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada. 

10 10 30 

  
 20 60 

 

4.13 – Será considerado desclassificado o candidato que não apresentar os títulos obrigatórios citados nos 

itens A e C da tabela acima, mesmo que apresente outros títulos citados na referida tabela. 
 

4.14 – A comprovação dos Títulos e da Experiência Profissional será, obrigatoriamente, anexada ao currículo 
e observará que: 
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a) poderá ser apresentada 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) para os Títulos, o comprovante de conclusão de curso deverá ser expedido por instituição oficial de 
ensino devidamente reconhecida, somente sendo aceitas certidões ou declarações nas quais constem todos 

os dados necessários a sua perfeita avaliação; 
c) a Experiência Profissional deverá ser comprovada mediante cópia da CTPS e/ou Declaração; 
d) 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. 

 

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

 
4.16 - Será desconsiderado o Currículo apresentado sem a comprovação de todos os elementos 

declarados, na forma do subitem anterior, mesmo que dele constem informações suficientes para a 

classificação em decorrência da Análise Curricular. 
  

DA ENTREVISTA 
 

4.17 O candidato concorrente às vagas de Educador Social – Nível Médio e Agente Social, classificados na 

análise curricular, será convocado, mediante publicação no mural da SEDES e no endereço eletrônico  
camacari.ba.gov.br , para se submeterem a uma entrevista, cujo barema encontra-se no ANEXO V deste 

edital, de natureza classificatória, não eliminatória. 

 

 
II – DIGITADOR 

NÍVEL MÉDIO 

 
 PROVA PRÁTICA 

 

4.18 O candidato concorrente às vagas de DIGITADOR serão convocados, mediante publicação no mural da 
SEDES e no endereço eletrônico  camacari.ba.gov.br, para se submeterem a uma prova prática de digitação, 

cujo barema encontra-se no ANEXO VI deste edital, de natureza classificatória e eliminatória. 
 

5 - DOS RECURSOS 

 
5.1 - Os candidatos poderão interpor recurso quanto à pontuação obtida na análise curricular e na prova 
prática (para Digitador), nos dois dias úteis subseqüentes à sua publicação no mural da SEDES. 

 
5.2 - Admitir-se-á um único recurso por candidato, entregue no endereço constante do subitem 5.3, letra 

d, dirigido à Presidente da CPSS. 

 
5.3 - O recurso deverá ser apresentado: 

a) datilografado ou digitado, em formulário próprio, conforme modelo constante do Anexo IV; 
b) sem formalização de processo; 
c) até dois dias úteis, contados a partir da publicação do resultado; 

d) na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, situada na Rua Goiás, número 79, centro, tel. 
n.º 3621-3388 ao Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado. 
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5.4 - Serão desconsiderados os recursos remetidos por via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
 

5.5 - A decisão dos recursos será dada a conhecer, coletivamente, por meio de publicação no mural da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
 

5.6 Não será admitido recurso quanto à entrevista. 
 

6 – DA CLASSIFICAÇÃO 
 

6.1 – A classificação final do candidato no PSS será decorrente do somatório dos pontos por ele obtidos 

na seleção realizada, conforme opção.  
 

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. 

 
6.5 – O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado pelo Prefeito Municipal e 

publicado no mural da SEDES e o extrato de convocação através de publicação em jornal de grande 

circulação, não se admitindo recurso desse resultado. 
 

6.6 – A publicação de que trata o subitem anterior contemplará, separadamente, os candidatos classificados 
concorrentes às contratações reservadas a portadores de deficiência. 

 

7 – DA CONTRATAÇÃO 
 

7.1 - Serão classificados no processo seletivo simplificado apenas os candidatos que tenham tido seus 
Currículos analisados e pontuados em ordem decrescente de classificação. 

  
7.2 – Os candidatos classificados serão convocados para contratação por meio de publicação no mural da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e/ou através de telegrama para o endereço constante da 

ficha de inscrição. 
 

7.3 – O não-pronunciamento do candidato convocado para contratação no prazo de cinco dias úteis 
permitirá à Comissão de Processo Seletivo Simplificado que o convocou excluí-lo do processo de seleção. 

 

7.4 – No período de doze meses contados da homologação, caso haja rescisão contratual, 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. 
 

7.5 - A contratação fica condicionada ao atendimento das condições constitucionais e legais. 

 
7.6 – O candidato contratado submeter-se-á a regime específico de natureza temporária, na forma dos 

dispositivos legais pertinentes à matéria. 
 

7.7 – O candidato deverá manter atualizado seu endereço na SEDES, enquanto estiver participando do 
processo seletivo simplificado. 
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8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1 – 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. 
 

8.2 – Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou notas de 
candidatos, valendo, para tal fim, os resultados oficialmente publicados. 

 
8.3 – Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de 

candidatos eliminados. 

 
8.4 – 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. 

 
8.5 – Qualquer informação a respeito do processo seletivo poderá ser obtida pelo telefone n.º 3621-3388 ou 

na sede da SEDES, situada na Rua Goiás, número 079, centro, Camaçari-BA,  junto aos membros da 
Comissão de Processo Seletivo Simplificado. 

 
8.6 - 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. 

 
8.7. O presente processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, contado a partir de sua homologação, 

prorrogável por igual período apenas uma única vez 

8.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado, ouvido a 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. 

 
 

Jailce Sobral de Andrade Silva 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 
 

 
Telma Freitas Teixeira 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado. 
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EDITAL Nº 01 de 19 de abril de 2010. 

ANEXO I 

 
I - FUNÇAO: EDUCADOR SOCIAL 

A - NÍVEL SUPERIOR 
 
GRADUAÇÃO EM QUANT* CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇAO 
MENSAL 

REQUISITOS MÍNIMOS E RESUMO DAS ATIVIDADES 
 

BALÉ 4 40h 1.666,48 Comprovada formação e experiência com atividades de arte e educação, em uma das seguintes modalidades: 
Balé, Dança, Canto Coral e Teatro; 
Experiência comprovada de no mínimo 01 (um) ano de trabalho com crianças e adolescentes; 
Experiência de atuação em projetos sociais Municipal, Estadual ou do Governo Federal, comprovada por meio de 
atestado, certificado ou declaração; 
Boa capacidade relacional e de comunicação com os jovens. 

DANÇA 4 40h 1.666,48 

CANTO/CORAL 4 40h 1.666,48 

TEATRO 4 40h 1.666,48 

TOTAL 16**  

*Para convocação imediata./** 5% das vagas são destinadas a PNE 

 
B - NÍVEL MÉDIO 

 
FORMAÇAO 
PRÁTICA EM 

QUANT* CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇAO 
MENSAL 

REQUISITOS MÍNIMOS E RESUMO DAS ATIVIDADES 
 

CAPOEIRA 2  
 
 
 

30 h 

 
 
 
 

R$665,00 

Comprovada formação e experiência com atividades de arte e educação 
Experiência comprovada de no mínimo 01 (um) ano, de trabalho, com crianças e adolescentes; 
Experiência de atuação em projetos sociais municipal, estadual ou do Governo Federal, comprovada por meio de 
atestado, certificado ou declaração e boa capacidade relacional e de comunicação com os jovens. 
Atividades: ministrar as oficinas continuadas de Capoeira, Violão, Bateria, Percussão, Serigrafia, Hip Hop, 
Artesanato, Lazer, 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, Projovem e Conviver; participar das reuniões 
sistemáticas  e de capacitação, registrar a freqüência diária dos jovens nas oficinas ministradas, participar de 
atividades e oficinas em datas comemorativas devidamente planejadas. 

VIOLÃO 2 

BATERIA 2 

PERCUSSAO 2 

SERIGRAFIA 2 

INFORMÁTICA 2 

HIP HOP 2 

ARTESANATO 2 

LAZER/HISTÓRIAS 
INFANTIS 

2 

TOTAL 18**  

*Para convocação imediata../** 5% das vagas são destinadas a PNE 
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EDITAL Nº 01 de 19 de abril de 2010. 

ANEXO I 

 
II - FUNÇAO: AGENTE SOCIAL 

 
FORMAÇAO QUANT* CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇAO 
MENSAL 

REQUISITOS MÍNIMOS E RESUMO DAS ATIVIDADES 
 

NÍVEL MÉDIO 18 30h 665,00 Experiência comprovada de no mínimo 01 (um) ano, de trabalho, em atendimento social a crianças, adolescentes 
e demais indivíduos e famílias em seu conteúdo comunitário e sócio-familiar, boa caligrafia para preenchimento de 
formulários. 
Resumo das atividades: executar atividades de recepção, cadastramento, registro e acompanhamento ao usuário 
da assistência social dando prosseguimento às orientações estabelecidas no estudo de caso gerado pelo 
profissional de nível superior; participar de reuniões técnicas; fazer visitas domiciliares; elaborar relatórios 
preliminares; digitar documentos diversos; participar de programas de treinamento que envolva conteúdos 
relativos à área de atuação e executar outras atividades de interesse da área. 

TOTAL 18**  

*Para convocação imediata./** 5% das vagas são destinadas a PNE 
 
 

III - FUNÇAO: DIGITADOR 

 
FORMAÇAO QUANT* CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇAO 
MENSAL 

REQUISITOS MÍNIMOS E RESUMO DAS ATIVIDADES 
 

NÍVEL MÉDIO 10 30h 665,00 Experiência comprovada de no mínimo 01 (um) ano de trabalho com informática; experiência em digitação de 
textos, com baixa freqüência de erros de digitação; conhecimento em MS-Word ou editor de texto similar; 
conhecimento em Ms-Excel ou planilha eletrônica; boa caligrafia para preenchimento de formulários; experiência 
com MS-ACCESS. 
Resumo das atividades alimentar de dados o Cad Único; digitar e organizar os dados confiados; digitar leis, 
decretos, portarias, cartas, ofícios, circulares e etc; incumbir-se de todas as atividades que por sua natureza estão 
no âmbito de sua competência; cumprir e fazer cumprir o regulamento, normas e rotinas em vigor.  

TOTAL 10**  

*Para convocação imediata./** 5% das vagas são destinadas a PNE 
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ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO – MODELO 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Edital n.º 01, de  19/04/2010 

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: nº 

Cidade: U.F. 

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

3 - FORMAÇÃO: 

Superior completo                    Médio  

4. FUNÇAO A QUAL CONCORRE 

I – Educador Social: A - NÍVEL SUPERIOR 
Balé  
Dança  
Canto/Coral  
Teatro/Artes Cênicas  
 
II – Agente Social  
III – Digitador  

I – Educador Social: B – NÍVEL MÉDIO 
Capoeira  
Violão  Bateria  Percussão  
Serigrafia  
Informática  
Hip Hop  
Artesanato  
Lazer/Leitura  

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

5.1 - No caso de portador de deficiência     

5.1.1 - Indicação das condições diferenciadas para realização das provas:    

5.1.2 - Tempo adicional para realização das provas **:    SIM (    )      NÃO (    )   

OBSERVAÇÕES   

* 5.1 -  No caso de ser portador de 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.   

** 5.1.2 - 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 2010                                              _________________________ 
                                                                                                       ASSINATUIRA LEGIVEL 
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EDITAL Nº 01, DE 19/04/2010 

 

ANEXO III 
 

MODELO DE CURRÍCULO 

 
I - DADOS PESSOAIS 

 
01 - NOME: (sem abreviaturas)  

 
02 - ENDEREÇO:  

 
03 - TELEFONE:  04 - FAX:  05 - E-MAL:  

 
06 - DATA DE NASCIMENTO:   07 - ESTADO CIVIL:  

 
08 - SEXO: M   F  

 
09 - NATURALIDADE:  10 - UF  

 
11- PROFISSÃO:  

 
12- NOME DO PAI:  

 
13 - NOME DA MÃE:  

 
14 - IDENTIDADE:   15 - ÓRGÃO EXPEDIDOR  16 - CPF:  

 
a) FORMAÇÃO ESCOLAR OU ACADÊMICA 
 
01 - TÍTULO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (curso superior em nível de graduação, reconhecido pelo MEC): 
 

 
 

  

 
2 - TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

DOUTORADO: 
 
  

INSTITUIÇÃO: 
 
 

 

MESTRADO: 
 
  

INSTITUIÇÃO: 
 
 

 
ESPECIALIZAÇÃO “latu sensu” (com duração mínima de 360 horas - indicar nome do curso, instituição e carga horária) 
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b) CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
01 - INFORME, EM ORDEM CRONOLÓGICA REGRESSIVA, até o máximo de 06 anos, prioritariamente, a experiência profissional  

desenvolvida no exercício de atividades que guardem estreita relação com a área de atuação do Projeto para o qual está-se candidatando. 

 

INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHOU: 
 
 

 
 
CARGOS OCUPADOS, FUNÇÕES EXERCIDAS (informar respectivos períodos) 

 
 
 
 

 
EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA: (principais atividades, realizações relevantes e respectivos períodos) 

 
 
 
 

 

INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHOU: 
 
 

 

CARGOS OCUPADOS, FUNÇÕES EXERCIDAS (informar respectivos períodos) 

 
 
 
 

 
EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA: (principais atividades desenvolvidas, realizações relevantes e respectivos períodos) 

 
 
 
 

 
 

ANEXAR OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE TODOS OS ELEMENTOS DECLARADOS. 
 
 

Data  
 
 

Assinatura
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

EDITAL Nº 01, DE 19/04/2010 

 

ANEXO IV 
 

MODELO DE RECURSO 

 
Nome: _________________________________ 

RG:____________________________________ 
CPF:___________________________________ 

 

Fundamentação do recurso: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fontes que embasam a argumentação do candidato:  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Se necessário, utilize o verso 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
EDITAL Nº 01, DE 19/04/2010 

 

ANEXO V 
 

BAREMA ENTREVISTA 

 

Nome do candidato: 
Especialidade: 

  
 

Itens sobre avaliação:  

 

Itens sobre avaliação Nota máxima Nota adquirida 

1. Relevância e atualidade do Tema 20  

2. Clareza dos Objetivos 20  

3. Adequação de Metodologia  20  

4. Boa Relação Interpessoal  20  

5. Facilidade para Utilização da 

Transversalidade  

20  

Total  100  

 

 
Observações:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

ASSINATURA DE BANCA AVALIADORA 

____________________________________ 
____________________________________ 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

EDITAL Nº 01, DE 19/04/2010 

 

ANEXO VI 
 

PERFIL PARA PROVA PRÁTICA PARA DIGITADORES 

 
 Taxa de Digitação mínima de 200 – teste individual 

 Uso dos aplicativos: Excel, Access, Word e navegadores de internet (Internet Explorer ou Firefox 

Mozilla); 

 Uso do programa de Cadastro Único do Governo Federal versão 6.05: 

o Estrutura dos dados; 
o Situação dos domicílios; 

o Multiplicidade; 

o Filtragem e busca de dados; 
o Relatórios disponíveis; 

o Segurança de Acesso; 
o [Cópia | Restauração] de Segurança; 

o Extração e Importação de Arquivo Retorno; 
o Conectividade Social: 

 Envio e recepção de mensagens 

 Armazenamento; 
 Backup/Restore. 

 Uso do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC) da CEF: 

o Acesso; 
o Diferença entre Família Cadastrada X Família Beneficiada; 

o Consulta; 

o Opções disponíveis de Manutenção de Benefícios; 
o Relatórios disponíveis; 

o Arquivos para download. 
 

 

 


