
1 
 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2019 

 

DESTINA-SE A CRIAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, 

PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES EM CARGOS 

TEMPORÁRIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO, SENDO A CONTRATAÇÃO EFETUADA 

MEDIANTE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

BEM COMO, APROVAÇÃO LEGISLATIVA 

COMPETENTE. 

 

 

ANTONIO VILSON BERNARDI, Prefeito Municipal de Iraí/RS, no uso de suas 

atribuições legais, visando à contratação de pessoal em caráter emergencial por prazo determinado, 

TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados a realização de Processo de Seletivo 

Simplificado, amparado em excepcional interesse público devidamente reconhecido com fulcro no 

art. 37, IX, da Constituição Federal, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital e demais 

legislações municipais correlatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta por 

três servidores, designados através da Portaria Nº 122/2019. 

1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 
1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem 

prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput” da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

1.3 O edital do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no painel de 

publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico no endereço www.irai.rs.gov.br.  

1.4 Os demais atos e decisões inerentes a este Processo Seletivo Simplificado também serão 

publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico no endereço 

www.irai.rs.gov.br. 

1.5 Os prazos definidos neste Edital observarão as disposições da legislação municipal pertinente. 
1.6 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos pela 

Comissão, conforme critérios definidos neste Edital. 

1.7 A contratação será pelo prazo determinado de até 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado 

uma única vez, a critério da Administração Municipal e se regerá pelas leis municipais pertinentes. 

1.8 Os aprovados preencherão vagas existentes em seus cargos respectivos pelo tempo 

necessário bem como, substituirão necessidades temporárias provenientes de licença maternidade, 

licença para tratamento de saúde no cargo equivalente, pelo prazo de vigência do processo seletivo. 

1.9 O processo seletivo simplificado, de que trata este Edital, não gera nenhum direito ao 

candidato de exigir a sua contratação e nem a obrigação ao Município de Iraí em contratar, servindo 

como mera expectativa de direito, assegurando, no entanto, o direito de preferência ao candidato, em 

caso de necessidade emergencial e/ou temporária do Município, para a referida função, respeitando a 

CARGOS REGIME DE 

TRABALHO 

PADRÃO DE 

VENCIMENTO 

VAGAS 

 

Servente 

 

40 horas 

 

Lei nº 1.369/92 e 

Lei nº 2.728/2013 

Correspondente a 

(1)  um salário 

mínimo. 

 

Cadastro reserva 

http://www.irai.rs.gov.br/
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ordem de classificação.  

1.10 A rescisão do contrato poderá ser feita a qualquer momento a critério do Município e levando em 

conta o interesse público. 

 

ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES TEMPORÁRIAS 

1.11 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao exercício das 

seguintes atividades: 

 

 

FUNÇÃO: SERVENTE 
 

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: 
 

Descrição sintética: Realizar atividades de rotina, envolvendo a execução de serviços de 

limpeza e atendimento em geral. 

Descrição analítica: realizar serviços de limpeza e conservação nas dependências dos 

prédios e pátios de órgãos municipais, como centro administrativo, secretarias, escolas e 

creches da sede e do interior do município, postos de saúde da sede e do interior, balneário 

e outros para onde forem designados, efetuar a limpeza e conservação de móveis, 

utensílios, cultivar e conservar plantas ornamentais, preparar e servir merenda escolar nas 

escolas e creches, preparar e servir chá, cafezinho ou outros pré-estabelecidos ou quando 

solicitado pelos superiores hierárquicos, professores e servidores, prestar informações 

quando solicitadas; colaborar para o bom atendimento ao público, abrir e fechar as portas 

principais dos prédios onde trabalha, nos horários solicitados ou na abertura e 

encerramento das atividades diárias; realizar outras tarefas afins que lhe forem 

determinadas pelo superior hierárquico. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária de 40 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18 anos 

b) Formação: Conforme item 5 do presente Edital. 
 
 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e 

Desporto, sito à Rua Valzumiro Dutra, 161, sede da Prefeitura Municipal de Iraí – RS, no período 

compreendido entre: 

 

DIAS: 29/07, 30/07, 31/07, 01/08 e 02/08. 
 

HORÁRIO: 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h, 
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2.2 A documentação para a inscrição do candidato deverá ser apresentada em envelope lacrado, contendo 

os seguintes dizeres: 

Prefeitura Municipal de Iraí/RS 
Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2019. 

2.3 Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 
2.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções 

e normas estabelecidas neste Edital. 

2.5 Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

3. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

3.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer pessoalmente ao 

endereço e nos horários e prazos indicados no item 2.1, ou por intermédio de procurador munido de 

instrumento público ou particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no 

Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, em envelope lacrado junto ao 

Setor de Educação da Prefeitura, os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão ou retirada do site do município, 

devidamente preenchida e assinada, conforme anexos, deste edital. 

b) Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: 
- Carteira ou cédula de identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas 

Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 

- Passaporte; 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

- Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97, art. 15). 

c) Prova de quitação das obrigações eleitorais. 

d) Prova da escolaridade exigida para o cargo; 

e) Provas dos currículos com carga horária. 

 

Observação: Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada por 

tabelião. 

 

4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 2.1 a Comissão publicará, no painel de publicações oficiais da 

Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no prazo de 01 (um) dia útil, edital contendo a relação 

nominal dos candidatos que tiverem suas inscrições homologadas. 

4.2 Os candidatos que não tiverem as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos escritos 

perante a Comissão, no prazo de 02 (dois) dias, mediante a apresentação das razões que amparem a 

sua irresignação. 

a) No prazo de 01 (um) dia a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, 

hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas. 

b) Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para 

julgamento, cuja decisão deverá ser motivada. 

c) A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 4.1, no prazo de 01 

(um) dia útil, após a decisão dos recursos. 

 

5. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES 

5.1 Apresentar, se possuir, currículo de habilitação (comprovantes de cursos) para o cargo que o candidato 

esteja inscrito. 

5.2 Apresentar declaração de empresa privada ou pública ou profissional que descreva as condições de 

exercer a função para o cargo que o candidato esteja inscrito. 

5.3 Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de cem pontos. 

5.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, 

que atenderem os critérios definidos neste edital. 

5.5 Nenhum título e/ou certificado receberá dupla valoração. 

5.6 A classificação dos candidatos será feita através da pontuação dos títulos apresentados, em uma escala 
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de zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios: 

 

 Função: SERVENTE 

 

 

 5.7 Somente serão classificados no Processo Seletivo Simplificado os candidatos inscritos que 

atingirem um mínimo de 50% da pontuação dos critérios estabelecidos na tabela do item 5.6, deste Edital. 

 

1. RECURSOS 

1.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à Comissão, uma 

única vez, no prazo comum de 01 (um) dia. 

a) O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal. 
b) Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, permitindo-se 

anotações; 

c) Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do candidato 

passará a constar no rol de selecionados. 

d) Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal 

para julgamento, no prazo de 01 (um) dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

 

 

 

 
ESPECIFICAÇÃO 

QUANTIDADE 
DE TÍTULOS 

(MÁXIMO) 

VALOR    
UNITÁRIO 
(PONTOS) 

VALOR   
MÁXIMO 

(PONTOS) 

  Escolaridade mínima exigida para o 
desempenho da função: Ensino Fundamental 
Anos Iniciais completo 

01 ------- ----- 

 Ensino fundamental completo  01 20 20 
 

Ensino médio completo 01 20 20 

Cursos de atualização e aperfeiçoamento 

relacionados  com o Cargo (nas áreas de servente, 

merendeira) Comprovantes de participação em 

cursos, seminários, simpósios ou outros na 

área alimentícia ou sanitária – Através de 

certificado, atestado ou declaração de conclusão 

de curso ou outro evento, com a assinatura dos 

responsáveis com carga horária a partir de 08 

horas concluídos até o encerramento das 

inscrições. 

 

03 

 

Cada 

certificado será 

avaliado 

somente 01 vez, 

independentem

ente do número 

de horas 

constantes no 

mesmo. 

 

 

 

10 

 

 

 

30 

Experiência na área alimentícia ou sanitária em 

órgão público ou privado com no mínimo 06 

meses de duração, comprovada através de 

documentação oficial devidamente emitida por 

pessoa física ou jurídica empregadora, tais como: 

carteira de trabalho, contrato de trabalho ou no 

caso de autônomo comprovação de recolhimento 

de INSS ou declaração emitida pelo empregador, 

com firma reconhecida em Cartório, conforme 

modelo em anexo. 

 
01 

 

30 

 

30 

Total   100 pontos 
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2. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

2.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação aos critérios recebidos por dois ou mais candidatos, 

terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 

 

Para Servente: 

a) Experiência como servente em órgão público ou privado; 
b) Sorteio em ato público. 

 

2.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na presença dos candidatos 

interessados, os quais serão convocados por telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que 

assegure a certeza da ciência do interessado. 

2.3 A aplicação do critério de desempenho será efetivada após a análise dos recursos e antes da publicação 

da lista final dos selecionados. 

 

3. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

3.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimato o seu julgamento, a Comissão 

encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de 

01 (um) dia. 

3.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos candidatos aprovados, 

quando, então passará afluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

 

4. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

4.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contratação pelo 

Prefeito, será convocado o primeiro colocado e, sucessivamente, pela ordem de classificação, para no 

prazo de cinco (05) dias, prorrogável uma única vez, a critério da Administração, comprovar o 

atendimento das seguintes condições: 

 Comprovante de escolaridade; 

 Carteira de Identidade - RG; 

 Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento e de filhos (se tiver) 

 Título Eleitoral; 

 Cartão do PIS/PASEP; 

 Certidão de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino); 

 Atestado de sanidade físico-mental; 

 Comprovante de residência; 

 Alvará de folha corrida; 

 1 foto 3x4; 

 Conta bancária no Banrisul, apresentar comprovante; 

 Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio; 

 Outros documentos que eventualmente a legislação exigir. 

 

4.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por telefone, correio eletrônico 

ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 

4.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das condições 

exigidas para a contratação, serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem 

classificatória crescente. 

4.4 No prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão contratual, 

poderá ser chamada para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados, 

observando-se a ordem classificatória. 

4.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de (01) um ano, contado a partir 

da homologação, conforme item 3.2 deste Edital, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 

período. 
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do 

candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

5.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços. 
5.3 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada. 

 

Iraí/RS, 26 de julho de 2019. 

 
 

Antônio Vilson Bernardi 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2019 

 
Descrição Dias Período 

Período de abertura das Inscrições 05 dias 
 29, 30 e 31/07 e 01 
e 02/08 de 2019 

Publicação da relação dos candidatos inscritos 1 dia 05/08/2019 

Período para interposição de recursos referente aos inscritos 2 dias 06 e 07/08/2019 

Manifestação da Comissão referente a recursos e julgamento/decisão dos 
recursos pelo Prefeito 

1 dia 08/08/2019 

Publicação da relação final dos inscritos 1 dia 09/08/2019 

 Divulgação da homologação e pontuação preliminar dos inscritos e 
critérios de desempate 

1 dia 12/08/2019 

Período para interposição de recursos referente à homologação 
1 dia 13/08/2019 

Julgamento/decisão dos recursos pela Comissão e aval pelo Prefeito 1 dia 14/08/2019 

Sorteio público de candidatos inscritos e com mesma pontuação 1 dia 15/08/2019 

Divulgação da classificação final dos inscritos após o sorteio 1 dia 16/08/2019 

 

 

 

Iraí/RS, 26 de julho de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
Antônio Vilson Bernardi 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2019  

 

INSCRIÇÃO N.º________________        CARGO DA INSCRIÇÃO: SERVENTE 
 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1 Nome completo:    

1.2 Filiação (pai e mãe)    

1.3 Nacionalidade:    

1.4 Naturalidade:    

1.5 Data de Nascimento:    

1.6 Estado Civil:    

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

2.1 Carteira de identidade e órgão expedidor: ______________________________________ 

2.2 Cadastro de Pessoa Física: __________________________________________________ 

2.3 Título de Eleitor:     Zona:               Seção:    

2.4 Endereço Residencial:______________________________________________________ 

2.5 Telefone residencial: (     )  Celular:(     ) 

2.6 E-mail:___________________________________________________________________ 

 

3. ESCOLARIDADE: 

3.1 ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS COMPLETO 

3.1.1 Instituição de Ensino:  

3.1.2 Ano de Conclusão:  

3.2 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: 

3.2.1 Instituição de Ensino:  

3.2.2 Ano de Conclusão:  

3.3 ENSINO MÉDIO COMPLETO: 

3.3.1 Instituição de Ensino:  

3.3.2 Ano de Conclusão: 

3.4 OUTRAS INFORMAÇÕES: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______ 

 

       Iraí, ___/____/ 2019.           

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO III 

CURRÍCULO PARA CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº 02/2019 

 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1 Nome completo:    

 

2. ESCOLARIDADE 
 

2.1 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: 

 

Curso:  

Instituição de Ensino: 

Ano de conclusão:  

2.2 ENSINO MÉDIO COMPLETO: 

Curso: 

Instituição de Ensino:  

Ano de conclusão:  

 

3. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO 
 

Curso/área:  

Instituição de Ensino: 

Data de início:  

Data da conclusão:  Carga horária: 

 

Curso/área:  

Instituição de Ensino: 

Data de início:  

Data da conclusão:  Carga horária: 

 

Curso/área:  

Instituição de Ensino: 

Data de início:  

Data da conclusão:  Carga horária: 
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4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

Local:   

Período:    

TOTAL DO PERÍODO:    

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
 

 

              

Iraí – RS, ___, em _______  de 2019. 

 
 

 
 
 

Assinatura do Candidato 
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      ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

Nome do declarante, brasileiro (a), estado civil, profissão, residente e domiciliado 

na ........, na cidade de ..........., DECLARA para os devidos fins de fato e de direito que 

o (candidato) 

.................................................................................................................................. 

Por ser expressão da verdade e estar ciente das disposições do art. 299 do CP (Omitir, 

em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 

falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante), firmo a presente declaração sob as penas da lei.  

Iraí, ___ de ________ de 2019. 

 

 

Assinatura do declarante 


