
 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021. 
 

DISPÕE SOBRE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 
PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO VISANDO 
ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

 
O Prefeito Municipal de Iraí/RS, no uso de suas atribuições, visando à 

contratação de pessoal, por prazo determinado, para desempenhar funções abaixo 
especificadas, amparado em excepcional interesse público, devidamente reconhecido 
por intermédio das Leis Municipais nº 3.248/2021, nº 3.249/2021 e nº 3.253/2021. 

 
Amparado em excepcional interesse público e na urgência necessária, com 

fulcro no art. 37, IX da Constituição da República Federativa do Brasil e nas Leis 
Municipais referidas acima, torna público a realização de Processo Seletivo Simplificado, 
com base na análise de currículos. 

 
1- Para a área da Saúde: 

 
 

CARGOS 

 
QUANTIDADE 

 
REGIME DE TRABALHO ESCOLARIDADE MÍNIMA 

 
Odontólogo 

 
01 

 
20 horas 

Superior completo em 
Odontologia 

 
Fonoaudiólogo 

 
01 

 
20 horas 

Superior completo em 
Fonoaudiologia 

 
Psicólogo 

 
01 

 
20 horas 

Superior completo em 
Psicologia 

 

Assistente Social 

 

01 

 

40 horas 

Superior completo em 
Serviço Social 

 
2- Para a área da Educação, para o Centro de Atendimento Educacional 

Especializado: 
 

 
CARGOS 

 
QUANTIDADE 

 
REGIME DE 
TRABALHO 

ESCOLARIDADE MÍNIMA 

 
Fonoaudiólogo 

 
01 

 
20 horas 

Superior completo em 
Fonoaudiologia 

 
Psicólogo 

 
01 

 
20 horas 

Superior completo em 
Psicologia 

 

Assistente Social 
 

01 

 

20 horas 

Superior completo em Serviço 
Social 

Terapeuta 
Ocupacional 

 

01 

 

20 horas 

Superior completo em Terapia 
Ocupacional 



 
 

Psicopedagogo 01 20 horas Superior completo em 
psicopedagogia ou 
especialização em 

Psicopedagogia com estágio.  

 
3- Para o Quadro Geral: 

 
 

CARGO 

 
QUANTIDADE 

 
REGIME DE 
TRABALHO 

ESCOLARIDADE MÍNIMA 
E REQUISITOS  

Motorista 
 

01 40 horas Ensino Fundamental, 
CNH D   

Exame Toxicológico válido. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1  O Processo Seletivo Simplificado será avaliado por comissão composta por três 
servidores, designados através da Portaria nº 089/2021. 

1.1.1 A avaliação dos currículos para as vagas será registrada em ata. 

1.2 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, no mínimo 05 (cinco) dias antes do encerramento das inscrições. 

1.3  Os demais atos e decisões inerentes a este Processo Seletivo Simplificado serão 
publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio 
eletrônico. 

1.4  Os prazos definidos neste edital observarão as disposições da legislação municipal 
pertinente. 

1.5  O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos 
pela Comissão, conforme critérios definidos neste edital. 

1.6  Os aprovados preencherão vagas existentes nas respectivas funções, bem como, 
substituirão necessidades temporárias provenientes de licença prêmio, licença 
maternidade, licença para tratamento de saúde e aposentadoria, no decorrer do prazo 
de validade do Processo Seletivo, nos termos do item 12.5. 

1.7 A rescisão do contrato poderá ser feita a qualquer momento a critério do Município e 
levando em conta o interesse público. 
 

 
2. ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES TEMPORÁRIAS: 
 
2.1  As funções temporárias de que trata este Processo Seletivo Simplificado 
correspondem ao exercício das funções, conforme Quadro de Cargos e Salários, Lei 
Municipal Nº 1.369/1992. 

http://www.irai.rs.gov.br,/


 
 

3. INSCRIÇÕES: 

3.1  As inscrições serão recebidas exclusivamente na Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto, sito à Rua Valzumiro Dutra, 161, sede da Prefeitura 
Municipal de Iraí – RS, no período compreendido entre: 

 
DIAS: nos dias 04  e 05 de agosto de 2021. 

HORÁRIO: 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h. 

 

3.2  A documentação para a inscrição do candidato deverá ser apresentada em 
envelope, contendo os seguintes dizeres: 

 
Prefeitura Municipal de Iraí/RS 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2021. 
Nome do Candidato 
Cargo Pretendido 
Contato telefônico  

 
3.3  Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

3.4  A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das 
normas estabelecidas neste edital. 

3.5  Não será cobrada taxa de inscrição. 
 

3.6  Em caso de inscrição em mais de uma área é necessário a apresentação de todos 
os documentos em cada cargo pretendido. 
 
  

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO: 

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer 
pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 3.1, 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 identificado e 
lacrado, os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição anexo II deste edital; 

b) Cópia de documento de identidade oficial com foto; 

c) Prova da escolaridade exigida para o cargo e área de inscrição; 

d) Currículo conforme anexo III com os respectivos comprovantes; 

e) Comprovação de Registro Profissional, para os cargos de Odontólogo, 
Fonoaudiólogo, Psicólogo, Assistente Social e Terapeuta Ocupacional; 



 
 

f) Termo de autenticidade da documentação apresentada no ato da inscrição, 
conforme anexo IV; 

g) No caso de inscrição para o cargo de motorista: apresentar cópia da CNH 
categoria D e exame toxicológico dentro do prazo de validade. 

 
5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1 a Comissão publicará, no painel de 
publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no prazo de 02 (dois) 
dia, edital contendo a relação nominal dos candidatos que tiverem suas inscrições 
homologadas e a pontuação preliminar.  

5.2 Candidatos que não apresentarem toda a documentação exigida no item 4.1 não 
terão suas inscrições homologadas. 

5.3 Os candidatos que não tiverem as suas inscrições homologadas e/ou não 
concordarem com a pontuação preliminar poderão interpor recursos escritos perante 
a Comissão, conforme item 7 deste edital. 

 
 

6. FORMATAÇÃO DO CURRÍCULO PARA APRESENTAÇÃO: 

6.1 Apresentar, currículo de habilitação (anexo III) com os respectivos comprovantes de 
cursos e de experiência declarada para o cargo e área que o candidato esteja inscrito. 

6.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de cem (100) pontos. 

6.3 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação. 

6.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito 
público ou privado, que atenderem os critérios definidos nos quadros a baixo. 

6.5 Nenhum título receberá dupla valoração. 

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

 
 

PARA A ÁREA DA SAÚDE: 
 

Especificação Pontuação 
mínima 

Pontuação 
máxima 

Escolaridade mínima exigida para o desempenho 
da função. 

------- ----- 

Diploma ou Certificado de Curso de Pós- 
Graduação em nível de Especialização. 

 
10  

 
10 

 



 
 

Diploma ou certificado de Curso de Pós- 
Graduação em nível de Mestrado. 

 
10 

 
10 

Cursos na área da saúde com carga horária 
mínima de 40 (quarenta) horas, a partir de 2019. 

 05 pontos para cada 
40 horas ininterruptas 
de duração. 

 
20 
 

Tempo de serviço público ou privado no exercício 
da profissão (em ano completo) comprovado, de 
maneira detalhada, na forma preconizada pela 
legislação (CTPS para emprego, certidão para 
cargo público, contrato ou equivalente). 

  
10 pontos para cada 
ano completo na área 
da saúde. 

 
40 

Participação em programas da área de saúde 
desenvolvidos diretamente com pacientes com 
no mínimo seis meses de duração, devidamente 
comprovados. 

20 20 

Total  100 pontos 

 
 

PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO: 
 

Especificação Pontuação 
mínima 

Pontuação 
máxima 

Escolaridade mínima exigida para o desempenho 
da função. 

------- ----- 

Diploma ou Certificado de Curso de Pós- 
Graduação em nível de Especialização. 

 
10  

 

 

10 
 

Diploma ou certificado de Curso de Pós- 
Graduação em nível de Mestrado. 

 
10 

 
10 

Cursos na área da educação com carga horária 
mínima de 40 (quarenta) horas, a partir de 2019. 

 05 pontos para cada 
40 horas ininterruptas 
de duração. 

 
20 
 

Tempo de serviço público ou privado no exercício 
da profissão (em ano completo) comprovado, de 
maneira detalhada, na forma preconizada pela 
legislação (CTPS para emprego, certidão para 
cargo público, contrato ou equivalente). 

  
10 pontos para cada 
ano completo de na 
área da educação. 

 
40 

Participação em projetos educacionais 
desenvolvidos diretamente com educandos, na 
rede pública ou privada de ensino, com no 
mínimo seis meses de duração, devidamente 
comprovados. 

20 20 

Total  100 pontos 

 
 
 



 
 

PARA O QUADRO GERAL – MOTORISTA:  
 

Especificação Pontuação 
máxima 

Escolaridade mínima exigida para o desempenho da função. 
----- 

Ensino Médio Completo. 
15 

Curso de formação e aperfeiçoamento específicos na área de atuação, 
sendo que a cada 10 horas somará o peso 5 (cinco) ponto até o limite de 
25 (vinte) pontos deste critério. 

 

25 
 

Comprovação da inexistência de infrações de trânsito dos últimos dois 
anos, sendo 10 pontos para cada ano. 
Período considerado: julho/2019 a julho/2021.  

20 

Tempo de serviço público ou privado no exercício da profissão (em ano 
completo) comprovado, de maneira detalhada, na forma preconizada pela 
legislação (CTPS para emprego, certidão para cargo público, contrato ou 
equivalente). 
O tempo de serviço na função corresponderá para cada um ano de tempo 
ao peso de 10 pontos, até chegar ao limite de 40 pontos. 
 

 
40 

Total 100 pontos 

 
 

7. RECURSOS: 

7.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à 
Comissão, uma única vez, no prazo comum de um dia. 

7.2  O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido 
recursal. 

7.3  Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, 
permitindo-se anotações. 

7.4  No prazo de 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. 

7.5  Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito 
Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

7.6  A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no 
prazo de um dia, após a decisão dos recursos. 

 
8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

8.1 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 todos os contratos:  
1º - Apresentar maior pontuação obtida com experiência profissional;  
2° - Apresentar maior pontuação obtida com cursos de atualização e aperfeiçoamento 
relacionados com a área a partir de 2019;  
3º - Sorteio em ato público, se persistir o empate. 

 
8.2  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. 

8.3  A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e 
antes da publicação da classificação final. 

 
9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 

9.1 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 um dia. 

9.2 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. 
 

10. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: 

10.1  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 05 (cinco) 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 de frente; 
 Se tiver conta bancária no Banrisul, apresentar comprovante; 
 Outros documentos que eventualmente a legislação exigir; 
 Declaração de Bens. 

 
10.2  A convocação do candidato classificado será realizada por telefone, correio 



 
 

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

10.3  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. 

10.4  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. 
 

11. PERÍODO DO CONTRATO TEMPORÁRIO: 

11.1 O período de contratação é de 6 (seis) meses, podendo ser renovado por igual 
período, enquanto perdurar a necessidade. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 
classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

12.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 
endereços e contatos. 

12.3 É permitida a inscrição para ambas áreas. 

12.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 
designada. 

12.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de (01) 
um ano, a partir da homologação final, podendo ser prorrogado por igual 
período. 

Iraí/RS, 27 de julho de 2021. 
 
 
 

ANTÔNIO VILSON BERNARDI 
Prefeito Municipal 



 
 

 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2021 
 

Descrição Período  Datas 

Publicação do Edital do Processo Seletivo Simplificado  ------ 
 

27 de julho 

Inscrições 02 dias 
04 e  

05 de agosto 

Publicação da relação das inscrições homologadas e da 
pontuação preliminar 

02 dias 09 de agosto 

Período para interposição de recursos referente às inscrições 
não homologadas e a pontuação preliminar 

1 dia 10 de agosto 

Julgamento dos recursos e divulgação da homologação das 
inscrições e da pontuação final 

1 dia 11 de agosto 

Sorteio público de candidatos com mesma pontuação 1 dia 12 de agosto 

Homologação da classificação final 1 dia 13 de agosto 

 
Iraí/RS, 27 de julho de 2021. 

 
 
 
 
 

 
Antônio Vilson Bernardi 

Prefeito Municipal



 
 

ANEXO II 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2021  
 

INSCRIÇÃO N.º________________ 
 

       CARGO DA INSCRIÇÃO: _______________________________________________________ 
 

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 – CPF: ____________  _________ 

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 MÉDIO 

3.1.1 Instituição de Ensino:   ______________ 

3.1.2 Ano de Conclusão: ________________________________________________________ 

3.2 ENSINO SUPERIOR: _______________________________________________________ 

3.2.1 Instituição de Ensino:   _____________ 

3.2.2 Ano de Conclusão: ________________________________________________________ 

3.4 OUTRAS INFORMAÇÕES: _ ________ _________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

         

 

 

Iraí,_____/  /2021.  ____  
Assinatura do (a) candidato (a) 

 
 
 
 
 

 



 
 

ANEXO III 

CURRÍCULO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1 Nome completo:   ____________ 
 

2. ESCOLARIDADE 
 

2.1 GRADUAÇÃO 

Curso:  ____________  
Instituição de Ensino:   ___________   
Ano de conclusão:   _____________ 

2.2 PÓS-GRADUAÇÃO 

2.2.1 ESPECIALIZAÇÃO 

Curso / área:   ________   
Instituição de Ensino:  ______ ________    
Ano de conclusão:   _____________ 

 

2.2.2 MESTRADO 

Curso / área:   ________   
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:   ______________ 

 

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:   ______________ 
 

 
 



 
 

 
 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Iraí – RS, _______ de _______________de 2021. 

 

 
                                                                    

 

Assinatura do Candidato 
 

 



 
 

 

 
 

ANEXO IV 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

 

 

Eu, ___________________________________________, portador (a) da carteira de 

identidade nº_________________, inscrito no CPF nº_________________, residente e 

domiciliado na(o)________________________________________________, DECLARO, 

sob as penas da lei,  que as cópias dos documentos apresentados no ato da inscrição para o 

referido Processo Seletivo, são autênticos e condizem com o documento original.  

 

      Iraí, _____ de agosto de 2021. 

 

 

____________________________ 

 


