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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N9 03/2022

DISP6E     SOBRE     A     ABERTURA     DE      PROCESS0      SELETIV0
SIMPuFICADO  PARA  CONTRATActo  DE  PESSOAL  POR  PRAZO
DETERMINADO   PARA   ATENDER   NECESSIDAQDE   TEMPOR^RIA
DE EXCEPCI0NAL INTERESSDE POBLICO

ANTONIO VILSON  BERNARD],  Prefeito  Municipal  de  lrai/RS,  no  uso  de  suas  atribuic6es  legais,
visando  a  contratacao  de  pessoal  em  carater  emergencial  por  prazo  determinado,  TORNA
P0BLICOparaconhecimentodosinteressadosarealizac5odeProcessodeSeletivoSimplificado,
amparado  em  excepcional  interesse  publico  devidamente reconhecido  com fulcro  no art. 37,
lx,  da Constituicao  Federal,  que  sera  regido  pelas  normas estabelecidas  neste  Edital  e  demais
legislac5es municipais correlatas.

CARGOS QUANTIDADE PADRAO DE REGIME DE ESCOLARIDADE
TRABALI+O MINIMA

VAGAS VENCIMENTO

Servente 05 vagas, mals Lei n9 1.369/92 e Lei ng 40 horas Ensino Fundamental

cadastro reserva 2.728/2013Correspondente a(1)urnsalariominimo. Anos lniciais

Area    a      uca5o:

CARGOS QUANTIDADEVAGAS PADRAO DE VENCIMENT REGWIE DE ESCOIARIDADE

TRABALHO MINIVA

Fonoaudi6logo 01 vaga, maiscadastroreserva Lei n9 2.893/16 20 horasI

Superior completoinFonoaudiologia

Assistente 01 vaga, mais Lei n9 2.728/13 20 horas
Superior completoemServi¢oSocial

Social cadastro reserva

~.irai.rs.gov.I)r
55 37451288 I 55 37451500
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a da Satlde:

RGOS UANTIDADE pADR^O                           D REGIME                D ESCOIARIDADE
TRABALl10 MINIMA

AGAS VENCIMENIO

Profissional de 01 vaga, mais Lei n9 1.976/00 com sua 20 horas Superior complet
Educac5o Fisica cadastro reserva alterac6es posteriores em Educag5oFisica-Bacharelado

1.            DISPOSICOES PREUMINARES

1.I          0 Processo seletivo simplificado sera executado por intermedio de comiss5o composta
por tres servidores, designados atrav6s da Portaria  Ng 156/2022.
I.2          As reuni6es e delibera¢6es da comissao serao objeto de registros em atas.
I.3          Durante  toda  a  realiza¢ao  do  Processo  Seletivo  Simplificado,  serao  prestigiados,  sem
prejuizo de outros, os principios estabelecidos no art.  37,  ``caput" da Constituicao da  Reptlblica
Federativa do Brasil.
I.4            0  edital  do  processo seletivo simplificado  sera  publicado  integralmente  no  painel  de

publicac6es    oficiais     da     Prefeitura     Municipal     e     em     meio     eletr6nico     no     endereco
www.irai.rs. ov.br.

I.5            0s  demais  atos  e  decis6es  inerentes  a  este  Processo  Seletivo  Simplificado  tamb6m
ser§o publicados no painel de publica¢6es oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletr6nico
no endere¢o www.irai.rs.gov.br.
I.6             0s  prazos  definidos  neste  Edital  observarao  as  disposic6es  da  legislacao  municipal

pertinente.
1.7            0 Processo seletivo simplificado consistira na analise de ourriculos dos candidatos pela
Comissao, conforme crit6rios definidos neste Edital.
1.8            A  contratacao  sera  pelo  prazo  determinado  de  ate  12  (doze)  meses,  podendo  ser

prorrogado por igual  periodo, em  caso de necessidade a crit6rio da Administracao Municipal  e
se regera pelas leis municipais pertinentes.
i.9            0s  aprovados  preencherao vagas  existentes  em  seus  cargos  respectivos  pelo  tempo
necessario    bern    como,    substituir5o    necessidades   temporarias    provenientes   de    licenga
matemidade, licence para tratamento de sat}de no cargo equivalente, pelo prazo de vigencia do

processo seletivo.

0 processo seletivo simplificado, de que trata este Edital, nao gera nenhum direito ao candidato
de exigir a sua contrata¢5o e nem a obrigac5o ao Municipio de lrai em contratar, servindo como
mera  expectativa  de  direito,  assegurando,  no  entanto,  o  direito  de  preferencia  ao  candidato,
em  caso  de  necessidade  emergencial  e/ou  temporaria  do  Municipio,  para  a  referida  fun¢5o,
respeitando ordem de dassificac5o.
1.10         A rescisao do contrato podera ser feita a qualquer momento a criteria do Municipio e
levando em conta o interesse pdblico.

ESPECIFICA¢OESDASFUN¢OESTEMPOR^RIAS
1.11       A funcao temporaria de que trata este processo seletivo simplificado corresponde ao

exercicio das seguintes atividades:

~.Iral.rs.gov.I.r
55 37451288 I 55 37451500

Rua Vazulmiro I)utra,161 -CEP 984COOOO I lrai -RS
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E±Ncto:SERVENT±

EXEMPLO DE ATRIBulcoES DA FUNCAO :

Qe|cric5o sint6tjca: Realizar atividades de rotina, envolvendo a execu92io de services de
limpeza e atendimento em geral.

Q±scric5oanal_i±iERealizarservi¢osdelimpezaeconservacaonasdependenciasdospredios
e patios de 6rgaos municipais,  como centro administrativo, secretarias, escolas e creches da
sede e do interior do municipio, postos de sadde da sede e do interior, balneario e outros para
onde  forem  designados,  efetuar  a  limpeza  e  conservacao  de  m6veis,  utensilios,  cultivar  e
conservar  plantas  ornamentais,  preparar  e  servir  merenda  escolar  has  escolas  e  creches,

preparar  e  servir  ch6,  cafezinho  ou  outros  pre-estabelecidos  ou  quando  solicitado  pelos
superiores  hierarquicos,  professores  e  servidores,  prestar  informa¢aes  quando  solicitadas;
colaboi.ar para o born atendimento ao pdblico, abrir e fechar as portas principals dos pr€dios
onde  trabalha,   nos  horarios  solicitados  ou   na  abertura  e  encerramento  das  atividades
diarias; realizar outras tarefas afins que lhe forem determinadas pelo superior hierarquico.

CONDICOES DE TRABALHO:

a)    Carga horaria de40 horassemanais.

REQulsITOS PARA PROVIMENTO:

a)   ldade: Minima de 18 anos
b)   Forma¢ao: Ensino   Fundamental Anos lniciais completo.
c)   Outros: de acordo com requisitos estabelecidos no item 5 do presente Edital.

I_uNcto: ASS[STENTE sOC±±±

EXEMPL0 DE ATRIBUICOE DA FUNCAO:

!ii;[!i;i#!I!#!:6eanr;n.tfJr::e:,ngti`o:::P:Lsfoeecan:i::,d:ontruoTaarn:-;3:I,::,rp'rnot:g:rasegq,:Ipa:S

Qfscric5o  analitic_a;  ldentifica€ao,  mobilizacao  e  acionamento  de  recursos  e  servi¢os  para
atendimento  afetivo  as   necessidades   b5sicas  da   populac5o.   Programag5o,   implantac5o,
supervis5o   e   execuc5o   de   servicos   de   referencia   e/ou   atendimento   para   orientacao
psicossocial,   ajuda  material   e  encaminhamento  da  clientela  a   recursos  na  area  de  sua
vigencia  que  satisfasa  as  necessidadesde  subsistencia  e  participac5o  social,  programacao,
implantas5o, supervis5o e/ou execu€5o de projetos de educa¢ao de base e treinamneto de
habilidade  e  atitudes  requeridas  para  a  integra¢5o  social,  econ6mica,  politica  da  clientela;
fazer relat6rio de suas atividades; executar tarefas afins.

cONDIC6ES DE TRABALHO:

a)   Carga horaria de 20 horas semanais.

www.irai.rs.gov.br
55 374§ i2e8 I 55 3745 i5OO
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) ldade: Minima de 18 anos
b) Formac5o: Superior completo com habilitac5o legal para o exera'cio da profissao.
c) Outros: de acordo com requisitos estabelecidos no item 5 do presente Edital.

FUNCAo: Fol\ioAUD16roGo

EXEMPLO DE ATRIBUICOES DA Ful\lcAO:

5#dg:#st£Fi¥#raimep##'vep:#dife#°coem#'#3%aeLtoL#d=

Descric5o   analitica:    Desenvolve   trabalho   de   prevencaono   que   se   refere   a   area   de
comunicacao poral e escrita, voz e audicao; participa de equipes de diagn6stico realizando a
avaliacao de  comunicacao  oral  e escrita,  voz e  audicao;  realiza terapia fonoaudiol6gica dos

problemas  de  comunicacao  oral  e  escrita,  voz  e  audicao;  rcaliza  o  aperfei¢oamento  dos
padr6es   de   voz   e   de   fala;   colabora   em   assuntos   fonoaudiol6gicos   ligados   a   outras
cichcias;projeta,    dirige    ou    efetua    pesquisas   fonoaudiol6gicas    promovidas    pr    outras
entidades;  encaminha  o  paciente  ao  especialista,  orientando-o  e  fomecendo-le  indicac6es

para  solicitar  parecer  quanto  ao  melhoramento  ou  possibilidade  de  reabilitac5o;  emite
parecer  quarto  ao  aperfeicoamento  ou  a  praticabilidade  de  reabilitacao  fonoaudiol6gica,
elaborando    relat6rios,    para    complementar    o    diagn6stico;    programa,    desenvolve    e
supervisiona o treinamneto de voz, fala, Iinguagem orientando e fazendo demonsttrac6es de
respira¢§o   funcional,   imposta¢5o   de   voz,   treinamento   fonetico,   auditivo,   de   dicgao   e
organizacao  do  pensamento  em  palavras,  pare  reeducar  e/ou  reabilitar o  paciente;  opina
quanto as possibilodades fonatorias e auditivas do individuo, fazendo exames e empregando
t6cnicas   de   avalia¢ao   especificas,   para   possibilitar   a   avaliacao   profissional   ou   escolar;

participa  de  equipes  multiprofissionais  para  identificagao  de  dist`1rbios  de  linguagem  em
suas   format   de   express5o   e   audig5o,   emitindo   parecer   de   sua   especialidade,   para
estabelecer o diagn6stico e tratamento; auxilia autoridedes superiores preparando informes
e  documentos  em  assuntos  de  fonoaudiologia,  pareceres  palestras  orientativas  e  outros;
participa  da  equipe  de  orientacao  e  planejamento  escolar,  inserindo  aspectos  preventivos
ligados a assuntos fonoaudiol6gicos; executa outras atividades correlatas.

CONDICOES DE IRABALHO:

a) Carga horaria de 20 horas semanais.

REQU ISITOS PARA PROVIMENTO :

a) ldade: Mi'nima de 18 anos
b) Forma§ao: Superior completo com habilita¢o legal para o exercicio da profiss5o.
c) Outros: de acordo com requisitos estabelecidos no item 5 do presente Edital.

www.irai.rs.gov.br
55 37451288 I 55 37451500
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FLJNcto: PROFISsloNAL DE EDUCActo Fis±C±

EXEMpro DE ATRiBuicoE DA Ful\icAo:

Descricao  sintetica:  Interven€ao  na  realidade  fisica  emocional  da  populacao  atendida,
integrar   equipes   interdisciplinares   para   planejar,   implementar,   controlar   e   avaliar

programas globais ou  setoriais de desenvolvimento fisico no  municipio.

.Desfricao. analitica:   ldentificacao,  mobiliza¢ao  e  acionamento  de  atividades  motoras,  com
competencia  conceitual,  tecnica  e  contextual  para  desempenhar  seu  papel  na  sociedade,
atuando has esferas que abrangem saude e laser. Promocao efetiva de atividades fisicas que
visem  a   altera¢8o   da  realidade  dos  beneficiarios,  nas  diferentes  etapas  de  sua  vida,  com
vistas  a  melhoria  de  sue  autonomia,  autoestima,  cooperac5o,  solidariedade,  integracao,
cidadania,   relac6es   sociais   e   a   preservacao   do   meio   ambiente.   Desenvolvimento   de
atividades   com   ptiblicos   especiais:   deficientes   fisicos,   diabedcos,   gestantes,   cardiacos,
criangas, idosos. Programacao, implantac5o, supervisao e execug3o de servicos de referencia
e/ou   ater`dimento   pare   orientacao   fisica   na   area   de   sua   vigencia   que   satisfaca   as
necessidades  de  sadde  e  bern  estar  da  populagao;  programagao,  implantacao,  supervis5o
e/ou  execucao de  projetos que visem  a  prevencao da saude fisica  e emocional  das  pessoas
atendidas; fazer relat6rio de suas atividades; executar tarefas afins.

cONDgivES DE TRABALHO:

a) Carga horaria de 20 horas semanais.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO :

a) ldade: Minima de 18 anos
b) Formacao: Superior completo com habilitacao legal para o exercicio da profiss5o.
c) Outros: de acordo com requisitos estabelecidos no item 5 do presente Edital.

2.   INSCRIC6ES

2.1  As  inscric6es  serao  recebidas  exclusivamente  na  Secretaria   Municipal  da   Educacao,
Cultura e  Desporto, sito a  Rua Valzumiro Dutra,  161, sede da Prefeitura  Municipal  de  lrai -
RS, no periodo compreendido entre:

DIAS: 07, 08 e 09/11/2022±

HOR^RIO: 07h30min as 11h30min e das 13h as 17h

www.irai.re.gov.br
55 37451288 I 55 37451500

Rna Vazulmiro Dutra,161 . CEP 9e460-OOO I lrai . RS
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2.2.   A  documentacao  para  a  inscricao  do  candidato  devera  ser  apresentada  em  ENVEropE
LACRADO, contendo os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de lral'/RS

Comiss5o do Processo Seletivo Simplificado n9 03/2022.

2.3         Nao ser5o aceitasinscrig5esfora do prazo.
2.4         A  inscri¢ao  do  candidato  implicar6  o  conhecimento  previo  e  a  facita  aceitacao  das

presentes instruc6es e normas estabelecidas neste Edital.
2.5          N5o sera cobrada taxa de inscricao.

3.CONDICOESPARAAINSCRtcAO
3.1         Para  inscrever-se  no   Processo  Seletivo  Simplificado,  o  candidato  devera  comparecer

pessoalmente ao endereco e nos horarios e prazos indicados no item  2.1, ou  por intermedio de
procurador  munido  de  instrumento  pdblico  ou  particular  de  mandato  (com  poderes  especiais
para  realizar  a  sua  inscricao  no  Processo  Seletivo  Simpliflcado),  apresentando,  em  ambos  os
casos,emenvelopelacradojuntoaoSetordeEducacaodaPrefeitura,osseguintesdocumentos:
Ficha   de   inscricao   disponibilizada   no   ato   pela   Comissao   ou   retirada   do  site  do   municipio,
devidamente preenchida e assinada, conforme anexos, deste edital.

a)  C6pia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam:
-  Carteira  ou  cedula  de  identidade  expedida  pelas  Secretarias  de  Seguran¢a  Ptiblica,

pelasForcasArmadas,pelaPoliciaMilitar,peloMinisteriodasRelac6esExteriores;
-  Passaporte;
- Carteira de Trabalho e Previdencia Social;
-CarteiraNacionaldeHabilita€ao(comfotografianaformadaLein.99.503/97,art.15).

b)  Prova de quita¢ao das obrigag6es eleitorais.
c)  Prova da escolaridade exigida para o cargo;
d)  Provas dos curriculos com carga horaria.

Q|servacfRE
•     Todos os documentos deverao ser apresentados em c6pias xerografadas acompanhados de

Declaracao(anexo lv) de autenticidade e veracidade dos mesmos.
•     Nao sera feita conferencia de documentac5o no ato da inscri¢ao.

4     HOMoroGACAO DAs iNseRi¢6Es
4.1          Encerrado  o  prazo fixado  pelo  item  2.1  a  Comiss5o  publicar6,  no  painel  de  publica¢6es
oficiais  da   Prefeitura   Municipal   e  em   meio  eletr6nico,   no  prazo  de  01  (urn)  dia  dtil,  edital
contendo  a   relac5o  nominal   dos   candidatos  que  tiverem   suas  inscri¢6es  homologadas  e  a

pontuac5o preliminar.

www.fral.rs.gov.br
55 3745 i2e8 I 55 3745 i5OO
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0s   candidatos   que   nao   tiverem   as   suas   inscric6es   homologadas   poderao   interpol

prazo  de  01  (urn)  dia,  mediante  a  apresentacao  dasrecursos  escritos  perante  a  Comiss5o,  no
raz6es que amparem a sua irresignacao.

a)            Sendo  mantida  a  decisao  da  comissao,  o  recurso sera  encaminhado  ao  prefeito
Municipal para julgamento, cuja decis5o devera ser motivada.
b)           A  lista  final,  de  inscric6es  homologadas  e  os  criterios  para  desempate,   sera

publicada na forma do item 4.1, no prazo de 01 (urn) dia dtil, ap6s o encerramento
do pedido de recurso.

FORMATActoDOscuRRfcuLOspARAOEXERcleloDASATlviDADEs
5.1         Apresentar, se possuir, curriculo de habilita¢ao (comprovantes de cursos) para o cargo que
o candidato esteja inscrito.
5.2         Apresentar  declaracao  de  empresa  privada  ou  pdblica  ou  profissional  que  descreva  as
condi¢6es de  exercer a func5o para o cargo que a candidato esteja inscrito.
5.3         0s criterios de avaliac5o dos curriculos totalizar5o o maximo de cem pontos.
5.4         Somente serao considerados os tl'tulos expedidos por pessoas juridicas, de direito pablico
ou privado, que atenderem os criterios definidos neste edital.
5.5         Nenhum titulo e/ou certificado recebera duplavaloracao.
5.6         A classificac5o  dos candidatos sera feita atrav6s da  pontua¢5o dos titulos apresentados,
em
uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes criterios:

I:unc§o: SERVENTE

-
QUANTIDADE    D VAIJOR VAroR
TfroLOs UNITARIO MAxlMO

ESPECII:lcACAO
lMAxlMO) (PONTOS)      . (roNTOS)

Escolaridade           minima        exigida        para 01
esempenho   da   funcao:   Ensino   Fundamenta
mos lniciais completo

Ensino fundamental completo 01 20 20

Ensino medio completoCursosdeatualizac5o    e    aperfeicoament 01 20, 20

03Cadacertificado sera 10 30
relacionados     com    o    Cargo    (nas    areas    d
ervente,      merendeira)      Comprovantes      d

partjcipa€5o em  curses,  seminaries,  simp6sio
u  outros  na  area  alimenticia  ou  sanitaria
trav6s  de  certificado,  atestado  ou  declara€a avaliado

de  conclus5o de curso  ou  outro evento,  com somente 01

assinatura dos responsaveis com carga horaria Vez,

partir      de      08      horas      concluidos      ate independente
encerramento das inscric6es. ente do ndmerdehorasconstantesnomesmo,

w~.irai.rs.g®v.br
55 3745 i2e8 I 55 374§ i5OO
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iethen[cia na area alimenticia ou sanitaria e
01I 30 30

6rg5o  pdblico  ou  privado  com  no  minimo  0mesesdedura¢ao,comprovadaatravesd

documentac5o  oficial  devidamente  emitida  po

pessoa    fisica    ou   juridica    empregadora,    tai
como: carteira de trabalho, contrato de trabalh
ou   no   caso   de   aut6nomo   comprovacao   d
recolhimento   de   lNSS   ou   declarac5o   emitid

pelo  empregador,  com   firma   reconhecida   e
Cart6rio,  conformemodeloemanexo.

Total I

100pontos

EA DA EDuCActo -FONOAUDI   LOGA E ASSISTENTE SOCIALPAFIA! A    Rpecifica€5o
Pontuag5o minima Pontua€5omaxima

Escolaridade  minima  exigida  para  o  desempenho  d
n¢5O.

Dlploma  ou  Certlflcado  de  Curso  de  P6s-  Gradua¢a
10 10

in  nivel  de  ESDecializacao  especifico  para  a  area  dducacao.

Diploma  ou  certificado  de  Curso  de  P6s-  Graduaca
1005pantospara cadacursocomnominimo4 10

in nivel de Mestrado na area de atuacao.

ursos na area de atuaeao com carga horaria minim 20
e 40 (quarenta) horas. horas ininterruptas dedurac5o.

empo  de servico  ptlblico ou  privado  no exercicio d 10 pontos para cada ancompletodeatuac5onarea. 40
rofiss5o     (em    ano    completo)    comprovado,    d
aneira    detalhada,    na    forma    preconizada    pel

egislac5o  (CTPS  para  emprego,  certid5o  para  carg
ablico, contrato ou equivalente).Participacaoemprojetoseducacionais  desenvolvido

20 20I

iretamente   com    educados,    na   rede   pdblica   o
rivada   de  ensino,   com   no   minimo  seis   meses  d
urac5o, devidamente comprovados.Total

I         100pontos

~.irai.rs.gov.I)r
55 37451288 I 55 37451500

Itha Vazulmiro Diltra,161. CEP 98460000 I lrai -RS
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REA DA SAODE: PROFISSIONAL DE EDUCAcho FislcAi

pecificaSgo
Pontua§5o minima Pontuae5omaxima

Escolaridade  minima  exigida  para  o  desempenho  d
ncao.

Diploma  ou  Certificado  de  Curso  de  P6s-  Gradua¢a
10 10

in nivel  de Esoecializac5o especifico para  na area datide.

Diploma  ou  certificado  de  Curso  de  P6s-  Graduasa
10 10

in nivel de Mestrado na area da sadde.

ursos  na  area  da  satide  com  carga  hor6ria  minim
05 pontos para cada nominimo40horas

25
e 40 (quarenta) horas. ininterruptas deduracao.

empo de servico ptlblico ou  privado  no exercicio d 10 pontos para cada ancompletodenaareadasadde. 40
profissao     (em     ano     completo)    comprovado,    d

aneira detalhada,    na    forma    preconizada    pel
legislacao  (CTPS  para  emprego,  certid5o  para  carg

tiblico  contrato ou equivalente .P,Participagao    em    programas    da    area    de    satld

20 20
esenvo vidos   diretamente   com   pacientes   com   n

inimoOmprov seis     meses     de     durasao,     devidamentados.

Total
100          pOtos

5.7  Somente   serao   classificados   no   Processo   Seletivo  Simplificado   os  candidatos   inscritos  que
atingirem  urn  minimo  de  50%  da  pontuacao  dos  criterios  estabelecidos  na  tabela  do  item  5.6,  deste
Edital.

6      RECURsOS

6.1Da classificacao preliminar dos candidatos e cabivel  recurso enderecado a Comissao, uma tinica
vez, no prazo comum de 01 (urn) dia

a)           0  recurso  devera  canter  a  perfeita  identificacao  do  recorrente  e  as  raz6es  do
pedido recursal.
b)            Sera  possibilitada  vista  dos  curriculos  e  documentos  na  presen¢a  da  Comissao,

permitindo-se anota€6es;
c)            Havendo  a  reconsiderac5o  da  decisao  classificat6ria  pela  comissao,  a  nome  do
candidato passara a constar no rol de selecionados.
d)           Sendo  mantida  a  decisao  da  comiss5o,  o  recurso  sera  encaminhado  ao  prefeito
inunicipal para julgamento, cuja decisao devera ser motivada.

www.Irai.rs.gov.br
55 37451288 I 55 37451500

Rua Vazulmiro I)utra,161  -CEP 98460.000 I Iraf . RS
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7      CRITERIOS DE DESEMPATE
7.1         Verificando-se a ocorrencia de empate em relac5o aoscriterios recebidos pordoisou mais
candidatos, tera preferencia na ordem classificat6ria, sucessivamente, o candidato que:
Eap±riencia em 6rg5o pdblico ou privado na funcao inscrita no

referido processo seletivo.
7.1.2     Sorteio em ato ptiblico.

7.2         0 sorteio  ocorrer6  em  local  e  horario  previamente definido  pela  comissao,  na  presenca
dos  candidatos  interessados,  os  quais  serao  convocados  por  telefone,  correio  eletr6nico  ou

qualqueroutromeioqueassegureacertezadacienciadointeressado.
7.3         A apncacao do criterio de desempenho sera efetivada ap6s a analise dos recursos e antes
da publicagao da lista final dos selecionados.

8      DIVuLGACAO DO RESul:TADO FINAL
8.1         Transcorrido  a  prazo  sem  a  interposic5o  de  recurso  ou  ultimato  o  seu  julgamento,  a
Comissao     encaminhara     o     Processo    Seletivo    Simplificado    ao     Prefeito     Municipal     para
homologacao, no prazo de 01 (urn) dia.
8.2         Homologado o resultado final, sera laneado edital com a classificacao geral dos candidatos
aprovados,quando,entaopassar6afluiroprazodevalidadedoProcessoSeletivoSimplificado.

9     coND[coEs PARAA coNTRATACAOTEMroR^RiA
9.1         Homologado   o   resultado   final    do    Processo   Seletivo   Simplificado    e    autorizada    a
contratacaopeloPrefeito,seraconvocadooprimeirocolocadoe,sucessivamente,pelaordemde
classificacao,   para   no   prazo   de   cinco   (05)   dias,   prorrogavel   uma   tinica  vez,   a   criteria   cla
Administrac5o, comprovar o atendimento das seguintes condi¢6es:

•      Comprovante de escolaridade;
•      Carteiradeldentidade-RG;
•      Cadastrode pessoa Fisica -CPF;
•      Certidaode Nascimento ou casamento e defilhos (setiver)
•      Titulo Eleitoral;
•      Cartao do PIS/PASEP;
•      Certidao de quitagao com as obriga¢6es militares (somente para o sexo masculino);
•      Atestado de sanidade fisico-mental;
•      Comprovante de residencia;
•      Alvaradefolhacorrida;
•      1foto3x4;
•      Conta bancaria no Banrisul, apresentar comprovante;
•      Declara¢ao de bens e valores que constituem seu patrim6nio;
•      Outros documentos que eventualmente a legislac5o exigir.

9.2         A  convocacao  do  candidato  classificado  sera  realizada  pessoalmente  ou  par  telefone,
correioeletr6nicoouqualqueroutromeioqueassegureacertezadacienciadointeressado.

6'

~.iral.rs.gov.br
55 3745 i2e8 I 55 3745 i5OO
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Nao  comparecendo  o  candidato  convocado  ou  verificando-se  o  nao  atendimento  das
condic6es exigidas para a contratac5o, serao convocados os demais classificados, observando-se
a ordem classificat6ria crescente.
9.4         No prazo de validade do presente  processo seletivo simplificado, em havendo a rescisao
contratual,   podera   ser   chamada   para   contratacao   pelo   tempo   remanescente,   os   demais
candidatos classificados, observando-se a ordem classificat6ria.
9.5         0  prazo  de  validade  do  presente  Processo  Seletivo  Simplificado  sera  de  (01)  urn  ano,
contado a partir da homologac5o, conforme item 3.2 deste Edital, podendo ser prorrogado uma
tinica vez por igual  periodo.

10       DISPOSICOESGERAIS
10.1    Nao     sera     fornecido     qualquer     documento     comprobat6rio     de     aprovacao     ou

classificacao   do candidato, valendo para esse fim a publicacao do resultado final.
10.2   0s candidatos aprovados e classificados deverao manter atualizados os seus enderecos.
10.3   0s casos omissos e situac6es nao previstas ser5o resolvidos pela Comiss5o designada.

lrai/RS, 04 de novembro de 2022.

www.irai.rs.9ov.I.I
55 3745 i28e I 55 3745 i5OO
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Descrig8o Dias Pen'edo

Periodo de abertura das lnscric6es 3 dias
rill,ce,ece|Ti|2022

Publicacao da rela§ao dos inscritos e pontuacao preliminar 1dia cONinfn:2.
Periodo para interposi¢ao de recursos referente a homologagao 1dia

11/11/2022

Divulga€5o   da   homologacao   e   pontuac5o   final   dos   inscritos   e 1dia 4lT112JJ%2-

criterios de desempate
JPY:8f:#oento/decisao   dos   recursos   pela   Comiss5o   e   ava|   pe|o 1dia 16/11/2022

Sorteio ptlblico de candidatos inscritos e com mesma pontuacao 1dia T]iTinff22
I  Divulga€3o da classificac5o final dos inscritos ap6s o sorteio 1dia i8/il/2022

lrai/RS, 04 de novembro de 2022.

Anto

Prefeito

www,lral.rs.g®v.br
55 3745 i2ee I 55 3745 i5OO

Rua Vazulmiro I)utra,161 -CEP 98460000 I lraj -RS
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ANEX011

FicHA DE iNscRicao PARA pROcEssO sELFTivo slMPLIFicADO N9 03;2022

lNSCRICAO N.a

1.     DADOS PESSOAIS

1.1  Nome completo:

1.2     Filiagiv    (pai    e

mire)

1JNacionalidade:

14  Nmuralidade:

1.5            Data           de
Nascimento:

1.6  Estado Civil:

CARGO DA INSCRICAO: SERVENTE

2.    DAiros DE iDENTiFicacAo

2=±Carteira de identidade e 6rgao expedidor:

2£2Cadastro de Pessoa  Ffsica:

Z±Tl'tulo de Eleitor:

24 Endere¢o Residencial:

Zona:

2±=Telefone residencial: (   )                                                                    Celular:(      )

2i§E-mail:

3.     ESCOLARIDADE:

3££ ENSI NO FUNDAMENTAL -ANOS I NICIAIS COMPLETO

3.I.I  lnstituig5o de Ensino:

3.I.2 Ano de Conclusao:

i2ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:

3.2.I  Instituigao de Ensino:

3.2.2 Ano de Condus5o:

3£ENSINO M£DI0 COMPLETO:

3.3.I  lnstituigao de Ensino:

3.32 Ano de Conclusao:

3£40UTRAS
INFORMACOES:

irat, i - 2!f lif2. Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO Ill

CURRfcuL0 PARA CRITERIOS ESTABELECIDOS NO PF`OCESSO SEIETIV0 SIMPIIFICADO N9 03/Z022

I. DADOS PESsOAIS

I.1  Nome completo:

2.  ESCOLARIDADE

2. I  ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:

Curso:

lnstituicao de Ensino:

Ano de conclusao:

2.2 ENSINO MEDIO COMPLETO:

Curso:

lnstituicao de Ensino:

Ano de conclusao:

3. CURSOS ESPECIALIZADOS NA AREA AFIM A FUNCAO

Curso/area:

Instituicao de Ensino:

Data de ini'cio:

Data da conclusao:

Curso/area:

lnstituicao de Ensino:

Data de inl'cio:

Data da conclusao:

Curso/area:

lnstituicao de Ensino:

Data de inicio:

Data da conclus5o:

Carga horaria:

Carga horaria:

Carga horaria:
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4.EXPERIENCIA PROFISSIONAL:

Local:

Periodo:

TOTAL DO  PERIODO:

5.INFORMAC6ESADIcloNAIS:

lraf/RS, _ em

Assinatura do Candidato

de 2022.
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MODELO DE DECLARACAO

ANEXO IV

DECIJ`RA¢AO

Nome    do    declarante

residente  e  domiciliado   na

brasllelro(a),    estado    cMl

na  cidade  de

profiss3o,

DECLARA  para   os   devidos  fins  de  fato  e   de   direito,      a   autenticidade   e   veracidade   dos

documentos entregues para o processo seletivo n9-2022,  por ser expressao da verdade

e  estar ciente das disposic5es do art.  299 do CP  (Omitir,  em  documento ptlblico  ou  particular,

declaracao  que dele  devia  constar,  ou  nele  inserir  ou  fazer  inserir  declara¢ao falsa  ou  diversa

da que devia ser escrita, com  o fim de prejudicar direito, criar obrigag5o ou alterar a verdade

sobre fato juridicamente relevante), firmo a presente declara¢ao sob as penas da lei.

de 2022.

Assinatura do declarante


