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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2017 . 

 

Edital de Processo Seletivo Simplificado para 
contratação por prazo determinado. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENTORA, NILSON PAULO COS TA, no 
uso de suas atribuições, visando à contratação de pessoal, em número de 23  (vinte e 
três),  por prazo determinado para desempenhar funções de Coordenador de Pólo (02), 
Agente Recreativo (10), Auxiliar de Apoio Administr ativo (04), Orientador Social (01), 
Oficineiro de Informática (02), Assistente de Impre nsa (01), Fisioterapeuta (01), 
Merendeira (02),  para atender interesses da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, amparado em excepcional interesse público 
devidamente reconhecido com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República e das Leis 
Municipais n° 2.357/2017, 2.358/2017, 2.359/2017, 2 .360/2017 e 2.361/2017, ambas de 16 
de junho de 2017,  torna pública a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO , 
que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital e no Decreto Municipal nº 2.729, 
de 14 de março de 2013. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta 
por três servidores, designados através da Portaria Municipal  n° 0436/2017. 

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. 

1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no 
painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, sendo o seu extrato veiculado, ao 
menos uma vez, em jornal de circulação local, no mínimo cinco dias antes do encerramento 
das inscrições. 

1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão 
publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e pelo site: 
www.redentora.rs.gov.br. 

1.5 O Processo Seletivo Simplificado consistirá:  

  1.5.1 Na aplicação de prova objetiva  de caráter eliminatório e 

classificatório, para os Cargos de: Coordenador de Pólo, Agente Recreativo, Auxiliar de  

Apoio Administrativo e Merendeira ; 
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1.5.2 Análise Curricular  dos candidatos dos cargos de: Orientador 
Social, Oficineiro de Informática, Assistente de Im prensa, Fisioterapeuta e Assistente 
de Imprensa;  

1.5.3 Entrevista  para os cargos de: Orientador Social, Oficineiro de 
Informática, Assistente de Imprensa, Fisioterapeuta  e Merendeira .  

 1.6 A reunião que definir o teor das questões será registrada em ata e observará o sigilo.  

1.7 As demais reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 

1.8 Os prazos deste Edital estão definidos nos anexo I, deste edital. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

 

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao 
exercício das seguintes atividades, com número de vagas, vencimentos, carga horária 
semanal e escolaridade, definidos na tabela abaixo: 

Cargo Nº 
vagas  

Vencimento  Carga 
horária 
semanal 

Escolaridade 

Coordenador de Pólo  02 R$ 2.400,00 40 h/s Formação em Curso 
Superior. 

Agente Recreativo  10 R$ 880,00 20 h/s Preferencialmente 
formação em Ensino 
Médio. 

Auxiliar de Apoio 
Administrativo  

04 R$ 880,00 40 h/s Preferencialmente 
formação em Ensino 
Médio. 

Orientador Social 01 R$ 1.482,84 40 h/s Nível Superior em 
Pedagogia. 

Oficineiro de Informática  02 R$ 937,00 20 h/s Curso Superior em 
Computação/Informática, 
ou formação em Curso 
Técnico de Informática. 

Assistente de Imprensa 01 R$ 1.100,00 40 h/s Curso Superior em 
Jornalismo ou estar 
regularmente matriculado 
no mesmo. 

Fisioterapeuta  01 R$ 2.000,00 20 h/s Nível Superior em 
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Fisioterapia. 

Merendeira  02 R$ 937,00 40 h/s Ensino Fundamental 
Incompleto. 

2.2 As funções dos cargos de Coordenador de Pólo, Agente Recreativo e Auxiliar de Apoio 
Administrativo, serão exercidas também junto a Reserva Indígena. 

2.3 A carga horária semanal será desenvolvida diariamente, de acordo com horário definido 
pela autoridade competente mediante ato próprio. 

2.4 Pelo efetivo exercício da função temporária serão pagos mensalmente o vencimento 
fixado, no item 2.1.o qual está de acordo com as Leis Municipais de criação dos referidos 
cargos, neles compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo trabalho, o descanso 
semanal remunerado.  

2.5 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários. 

2.6 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos 
para os demais servidores estatutários, de acordo com a Lei Municipal nº 633/85, sendo a 
apuração processada na forma do Regime Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.  

 

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições  serão recebidas por servidor designado pela Comissão e pelo Executivo, 
junto à Prefeitura Municipal, sito a Rua Pedro Luiz Costa, 388, Centro, no período 
compreendido entre às 8h00 do dia 26 de junho de 2017 até às 17h 00 do dia 30 de 
junho de 2017. 

3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das 
presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

3.3 As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas. 

3.4 Para os cargos de Coordenador de Pólo, Agente Recreativo e Auxiliar de Apoio 
Administrativo, os candidatos deverão fazer a opção para o exercício das funções na cidade 
ou Reserva Indígena no momento da inscrição. 

 

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 
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especiais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apresentando, 
em ambos os casos, os seguintes documentos: 

4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente 
preenchida e assinada. 

4.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto (carteira de 
identidade, carteira nacional de habilitação ou carteira de trabalho);  

4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais; 

4.2 Os documentos deverão ser autenticados no ato da inscrição pelos membros da 
Comissão, desde que o candidato apresente para conferência os originais juntamente com a 
cópia. 

 

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 no site: www.redentora.rs.gov.br, no dia 03 de julho de 
2017, o edital contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições 
homologadas. 

5.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor 
recursos escritos perante a Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresentação das 
razões que ampararem a sua irresignação.  

5.2.1 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.   

5.2.2 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado para 
parecer jurídico, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

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

5.2.4 Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas estarão 
automaticamente convocados para a realização das provas objetivas, dos cargos de: 
Coordenador de Pólo, Agente Recreativo, Auxiliar de Apoio Administrativo e 
Merendeira, entrega de títulos para os cargos: de Orientador Social, Oficineiro de 
Informática, Assistente de Imprensa e Fisioterapeuta; e entrevista para os cargos de: 
Orientador Social, Oficineiro de Informática, Assistente de Imprensa, Fisioterapeuta e 
Merendeira.   

 

6. PROVAS OBJETIVAS  
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6.1 As provas objetivas , para os cargos de Coordenador de Pólo, Agente Recreativo, 
Auxiliar de Apoio Administrativo e Merendeira será composta de vinte (20) questões de 
múltipla escolha, envolvendo questões de conhecimentos gerais, cujo grau de complexidade 
será diretamente proporcional à escolaridade exigida para o seu exercício. 

6.1.1 O conteúdo programático está relacionado no anexo III do presente edital. 

6.2 A todas as questões corretas para os cargos de Coordenador de Pólo, Agente 
Recreativo, Auxiliar de Apoio Administrativo será atribuído cinco (5) pontos, de modo que a 
prova totalizará cem (100) pontos. Para o cargo de Merendeira será atribuído quatro (4) 
pontos, de modo que a prova totalizará oitenta (80) pontos, sendo que a entrevista terá o 
peso de 20 pontos, totalizando cem (100) pontos. 

6.2.1 A nota final de cada candidato será apurada pela média aritmética das notas 
obtidas nas questões.  

6.3 Cada questão conterá cinco opções de resposta e somente uma será considerada 
correta. 

6.4 A prova objetiva será reproduzida em igual número ao dos candidatos que tiverem as 
inscrições homologadas definitivamente, o que se dará em sessão sigilosa realizada pela 
Comissão.  

6.4.1 Ultimadas as cópias, juntamente com a via original que conterá o gabarito a ser 
utilizado na correção, serão as provas acondicionadas em envelopes lacrados e 
rubricados pelos integrantes da Comissão, os quais permanecerão guardados em 
local seguro até o dia da aplicação das provas. 

6.4.2 As provas conterão parte destacável, numeradas sequencialmente, iniciando-
se em 01(zero um) e se destinará à identificação dos candidatos.  

6.4.3 Para os cargos que exigem Prova Objetiva e Entrevista, esta última se dará 
após o término das provas por profissional competente indicado pela Comissão do 
Processo Seletivo Simplificado.   

 

7. REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

7.1 As provas objetivas  serão realizadas no dia 10 de julho de 2017 , em uma sala na 
Escola Estadual de Educação Básica Feliciano Jorge Alberto, na Avenida Constante Luiz 
Gemelli, n° 662, com início às 8h30min e término às 12h00min. Sendo que os candidatos 
deverão comparecer ao local de aplicação das provas com antecedência mínima de trinta 
minutos, munidos do comprovante de inscrição, de documento oficial com foto, (RG ou 
CNH) definidos no item 4.1.2, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. 

7.1.1 Os candidatos que não estiverem presentes no interior da sala de aplicação 
das provas até às 08h30mim serão excluídos do certame. 
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7.1.2 O candidato que deixar de apresentar os documentos exigidos no item 7.1 não 
poderá realizar a prova. 

7.1.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em que será submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas em 
formulário próprio. 

7.2 No horário definido para início das provas, a Comissão ou os fiscais convidarão dois 
candidatos para conferirem o lacre do envelope, removendo-o à vista de todos os presentes. 

7.3 Distribuídas às provas, inicialmente os candidatos conferirão a presença das vinte 
questões, passando-se ao preenchimento do nome completo, exclusivamente no canhoto 
destacável, o qual será imediatamente recolhido pela Comissão ou pelos fiscais e lacrado 
em envelope específico. 

7.4 Os cadernos de provas deverão ser preenchidos pelos candidatos mediante a utilização 
de caneta esferográfica azul ou preta, assinalando-se apenas uma alternativa em cada 
questão. 

7.4.1 Não serão consideradas válidas, atribuindo-se pontuação zero, as questões 
que forem respondidas a lápis, sem posterior confirmação à caneta. 

7.4.2 Também será anulada a questão que apresentar mais de uma alternativa 
assinalada pelo candidato, ou que contiver rasuras ou borrões. 

7.4.3 Será anulada integralmente a prova que contiver assinaturas ou sinais que 
permitam a identificação do candidato, ressalvado o numeral impresso pela 
Comissão. 

7.5 O candidato que se retirar do local de provas não poderá retornar, ressalvados os casos 
de afastamento da sala com acompanhamento de um membro da Comissão ou de um 
fiscal.  

7.6 Não será permitido ao candidato retirar o caderno de questões da prova. 

7.7 Será permitido ao candidato copiar gabarito em folha em branca fornecida pela 
comissão. 

7.8 Será retirado do local das provas e desclassificado do Processo Seletivo Simplificado, o 
candidato que: 

7.8.1 apresentar atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com as 
pessoas encarregadas pela realização do Processo Seletivo ou com os outros 
candidatos; 

7.8.2 durante a realização de qualquer prova, demonstrar comportamento 
inconveniente ou for flagrado comunicando-se com outros candidatos ou pessoas 
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estranhas, por gestos, palavras ou por escrito, bem como utilizando-se de livros, 
notas ou impressos, salvo os expressamente permitidos no edital; 

7.8.3 Durante a realização das provas o candidato não poderá fazer uso de 
aparelhos eletrônicos ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros 
equipamentos similares), bem como protetores auriculares, os mesmos serão 
recolhidos na entrada da sala de aula e devolvidos no final da prova. 

7.9 Na ocorrência das hipóteses previstas nos itens 7.8.1, 7.8.2 e 7.8.3 será lavrado “auto 
de apreensão de prova e exclusão de candidato”, fazendo-se constar o fato com seus 
pormenores, o qual será assinado por, no mínimo dois membros da Comissão ou fiscais e 
pelo candidato eliminado. 

7.9.1 Em caso de recusa do candidato a assinar o auto de apreensão de prova e 
exclusão de candidato o fato será certificado à vista da assinatura de duas 
testemunhas. 

7.10 No horário marcado para o encerramento das provas, as mesmas serão recolhidas, 
independentemente de terem ou não sido concluídas integralmente pelos candidatos. 

7.11 Durante a realização das provas, quaisquer ocorrências serão objeto de registro em 
ata. 

7.12 Os candidatos após concluírem a prova escrita deverão dirigir-se a sala designada para 
as entrevistas no mesmo prédio da prova. 

 

8. 8. AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS E ENTREVISTA 

 

8.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo IV 

do presente Edital. 

8.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão no máximo de oitenta pontos. 

8.3 A Escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação. 

8.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito  

público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital.   

8.5 Nenhum título receberá dupla valoração. 

8.6 A Entrevista será realizada após a entrega dos títulos, no dia 10 de julho de 2017 no 

horário das 08:30 às 12:00 horas no Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS. 
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8.6.1 A Entrevista para o cargo de Merendeira se dará após o termino da prova 

objetiva junto ao Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS. 

8.7 A Entrevista servirá para avaliar a presença de diferentes competências necessárias 

para o exercício do cargo que será preenchido, dentre elas a capacidade de liderança, o 

foco em resultado, o trabalho em equipe, a demonstração de interesse e empatia pelo 

candidato, as quais serão avaliadas a partir das respostas apresentadas aos 

questionamentos pontualmente realizados pela comissão e/ou profissional competente 

indicado pela Comissão. 

 

9 CORREÇÃO DAS PROVAS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRE LIMINAR 

 

9.1 A correção da prova escrita se dará mediante comparação do gabarito padrão com as 
respostas assinaladas pelos candidatos no caderno de provas, registrando-se as 
pontuações individuais por questão e o total da nota atribuída à prova. 

9.2 Encerrada a correção de todas as provas e registradas as notas auferidas, será 
procedida a abertura dos envelopes contendo os canhotos de identificação, comparando-os 
com aqueles que contiverem igual numeração, para identificar a nota atribuída a cada 
candidato.  

9.3 Somente serão classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, cinquenta por 
cento da pontuação aferida à prova, sendo os demais excluídos do certame. 

9.4 Ultimada a identificação dos candidatos, a totalização das notas o resultado preliminar 
será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site: 
www.redentora.rs.gov.br, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, 
nos termos estabelecidos neste edital. 

 

10. RECURSOS  

 

10.1 Da classificação preliminar dos candidatos e do gabarito oficial é cabível recurso 
endereçado à Comissão, uma única vez, no prazo comum de um dia. 

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

10.1.2 Será possibilitada vista da prova na presença da Comissão, permitindo-se 
anotações. 
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10.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome 
do candidato passará a constar no rol de selecionados. 

10.1.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado para o  
departamento Jurídico para parecer, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser 
motivada. 

 

11. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

 

11.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais 
candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 

11.1.1 apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior 
a sessenta anos. 

11.1.2 Sorteio em ato público. 

11.2 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. 

11.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e 
antes da publicação da lista final dos selecionados.  

 

12. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELET IVO SIMPLIFICADO 

 

12.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a 
Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para 
homologação, no prazo de um dia. 

12.2  Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos 
candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo 
Seletivo Simplificado. 

 

13. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

13.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a 
contratação pelo Prefeito, serão convocados os aprovados dentro do número de vagas 
abertas para, no prazo de 02 (dois) dias, prorrogável uma única vez, à critério da 
Administração, comprovar o atendimento das seguintes condições:  

13.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 
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13.1.2 Ter idade mínima de 18 anos; 

13.1.3 Apresentar atestado médico exarado pelo serviço oficial do Município, no 
sentido de gozar de boa saúde física e mental. 

13.1.4 Ter nível de escolaridade mínima para os cargos, de acordo com a Lei 
Municipal nº 812/90 e suas alterações posteriores.  

13.1.5 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado 
pelo Município. 

13.1.6 Apresentar declaração de titulação de cargos, empregos ou funções públicas 
e percepção de proventos ou declaração negativa que não exerça outra função 
publica. 

13.2 A convocação do candidato classificado será realizada por meio de Edital publicado no 
painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Redentora e no site do município. 

13.3 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.   

13.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma única vez, 
sua alocação no final da lista de aprovados ou desistência do cargo.  

13.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 02 anos, 
podendo ser prorrogável por igual período, desde que a situação de necessidade se 
mantenha. 

              13.5.1 As funções oriundas do projeto federal Brincando com Esporte, quais sejam: 
Coordenador de Pólo, Agente Recreativo, Auxiliar de Apoio Administrativo, terão duração de 
25 (vinte e cinco) dias.  

13.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão 
contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais 
candidatos classificados observados a ordem classificatória. 

13.7 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles que 
optaram por passar para o final da lista, havendo ainda necessidade de contratações para 
as mesmas funções, novo processo seletivo deverá ser realizado.  

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

14.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 
endereços e telefones. 
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14.3 Respeitada à natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá 
haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a 
legislação local.  

14.4 Todos os atos publicados para este processo serão afixados no Quadro Mural da 
Prefeitura Municipal de Redentora-RS e publicados no site do Município 
www.redentora.rs.gov.br.  

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

14.6 São Anexos deste edital: Anexo I, II, III e IV. 

   

                            Redentora - RS, 23 de junho de 2017. 

  

  

NILSON PAULO COSTA 

Prefeito Municipal 

      

 

 

          Cristiane Pivetta                          Denise Pretto  

     Presidente da Comissão                                      Membro da Comissão  

 

 

Marília Roberti 

Membro da Comissão 

 

 

 

Visto por  

Andressa Tamiozzo – OAB-RS 97.475 

Assessora Jurídica – Matrícula 3140 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

I – Provas, Títulos e Entrevistas 

Descrição Prazo Data 

Publicações Legais 08 dias 23/06/2017 até 30/06/2017 

Abertura das Inscrições 5 dias 26/06/2017 até 30/06/2017 

Homologação das Inscritos 1 dia 03/07/2017  

Recurso da não homologação das inscrições 1 dia 04/07/2017 

Manifestação da Comissão na reconsideração 1 dia 05/07/2017 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito 1 dia 06/07/2017 

Publicação da relação final de inscritos 1 dia 07/07/2017 

Aplicação das provas 1 dia 10/07/2017 

Correção das provas  1 dia 11/07/2017 

Publicação do resultado preliminar 1 dia 12/07/2017 

Recurso 1 dia 13/07/2017 

Manifestação da Comissão na reconsideração 1 dia 14/07/2017 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito e 

Aplicação do critério de desempate 

1 dia 17/07/2017 

Publicação da relação final de aprovados 1 dia 18/07/2017 
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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

COORDENADOR DO PÓLO 

Atribuições: 

- planejar e criar atividades de acordo com as características do público alvo; 

- acompanhar e coordenar o evento; 

- orientar e interagir com os participantes do Evento, desde a recepção até o encerramento 
diário das atividades; 

- organizar as inscrições; 

- coordenar a divulgação; 

- manter o coordenador geral informado da execução das atividades; 

- elaborar os relatórios, registros fotográficos e relatório do cumprimento do objeto na 
prestação de conta. 

 

AGENTE RECREATIVO 

Atribuições: 

- planejar e criar atividades de acordo com as características do público-alvo juntamente 
com o coordenador; 

- orientar e interagir com os participantes do Evento, desde a recepção até o encerramento 
diário das atividades; 

- controlar a frequência dos participantes; 

- assegurar a execução do planejamento das atividades. 

 

AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 

Atribuições: 

- receber e conferir os materiais; 

- apoiar o coordenador durante as inscrições no Evento; 

- organizar as inscrições e relatórios; 

- auxiliar o agente recreativo durante a distribuição dos lanches. 
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ORIENTADOR SOCIAL 

Atribuições: 

  - Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à 

atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 

vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função 

protetiva da família; 

  - Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da 

autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes 

formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em 

consideração o ciclo de vida e ações Inter geracionais; 

  - Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; 

  - Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; 

  - Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 

  - Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 

assegurando a privacidade das informações; 

  - Apoiar e participar no planejamento das ações; 

 - Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas 

unidades e, ou, na comunidade; 

 - Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; Legislação - 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) - 5/9; 

 - Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na 

comunidade; 

 - Apoiar no processo de mobilização e campanhas Inter setoriais nos territórios de vivência 

para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e/ou pessoal, violação de 

direitos e divulgação das ações das Unidades sócio assistenciais; 

- Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação; 

- Potencializar a convivência familiar e comunitária; 

- Estabelecer e/ou potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e familiares; 



  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE REDENTORA 

 

Fone-Fax: (55) 3556 1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br  / CNPJ n. 87.613.113/0001-40 

 Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – Redentora-RS – CEP 98.550-000  

 

- Contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de 

dependência; 

- Apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias; 

- Contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo 

familiar; 

- Apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de 

cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar; 

- Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 

processos, fluxos de trabalho e resultado. 

 

OFICINEIRO DE INFORMÁTICA 

Atribuições: 

- Orientar e ensinar as crianças e adolescentes noções básicas de informática, software e 

jogos educativos, estimular a descoberta da Internet como fonte de aprendizagem e 

inserção tecnológica. 

- Orientar os alunos sobre a utilização dos computadores no acesso à internet, visando sua 

rapidez e precisão, para que o objetivo do manejo dos equipamentos no tocante e pesquisa 

e estudo sejam atingidos; 

- Esclarecer dúvidas relativas ao funcionamento de máquinas (computadores) e ao uso da 

internet; 

- Oferecer condições de pesquisa via internet. 

 

ASSISTENTE DE IMPRENSA 

Atribuições: 

- Projetar a imagem do Município de Redentora perante os veículos de comunicação, 

redigindo textos em moldes jornalísticos e encaminhando para divulgação pela imprensa 

dos atos e fatos relevantes relacionados com o Prefeito Municipal, com a Administração, 

com as Secretarias, e com os órgãos municipais; 
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- Elaborar roteiros de vídeos e textos para televisão e rádio; 

- Responsabilizar-se pelo atendimento a representantes da imprensa; 

- Coordenar eventos relativos a atividades da imprensa; 

- Elaborar e assistir campanhas e o uso estratégico de canais de comunicação visando a 

divulgação dos trabalhos da Prefeitura Municipal de Redentora; 

- Acompanhar os eventos municipais e acompanhar o Prefeito Municipal, quando 

necessário; 

- Manter atualizado o “Site” da Prefeitura Municipal de Redentora com a divulgação de todas 

as atividades; 

- Responsabilizar-se pelo envio de correspondência com respostas às reivindicações feitas 

por munícipes; 

 

FISIOTERAPEUTA 

Atribuições: 

- Prestar assistência fisioterápica, em níveis de prevenção, tratamento e recuperação de 

sequelas, em ambulatórios, hospitais ou órgãos afins; 

- Executar atividades específicas de fisioterapia, no tratamento em entorses, fraturas em 

vias de recuperação, paralisias, perturbações, circulatórias e enfermidades nervosas, por 

meios físicos, geralmente de acordo com as prescrições medica; 

- Planejar e orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente, em função do seu quadro 

clinico; 

- Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na 

execução das tarefas para possibilitar a realização correta de exercícios físicos e a 

manipulação de aparelhos simples; 

- Fazer avaliações fisioterápicas, com vistas a determinação da capacidade funcional, 

participar de atividades de caráter profissional, educativa ou recreativa, organizadas sob 

controle medico e que tenham por objetivo a readaptação física ou mental dos 

incapacitados, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 



  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE REDENTORA 

 

Fone-Fax: (55) 3556 1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br  / CNPJ n. 87.613.113/0001-40 

 Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – Redentora-RS – CEP 98.550-000  

 

atividades próprias do cargo, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão. 

 

MERENDEIRA 

Atribuições: 

 - Preparar as refeições servidas na merenda escolar, primando pela boa qualidade; 

 - Solicitar aos responsáveis, quando necessários, os gêneros alimentícios utilizados na 

merenda; 

 - Conservar a cozinha em boas condições de higiene e de trabalho, procedendo à limpeza 

dos utensílios; 

 - Servir a merenda aos escolares; 

 - Manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições de armazenagem e 

acondicionamento; 

 - Executar outras tarefas correlatas 
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ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

COORDENADOR DE PÓLO 

1. PORTUGUÊS: 

Leitura e compreensão de textos. Estruturação do texto. Ideias principais e secundárias. 

Relação entre ideias. Ideia central e intenção comunicativa. Efeitos de sentido. Figuras de 

linguagem e linguagem figurada. Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 

Coesão e coerência textuais. Léxico/Semântica. Significação de palavras e expressões no 

texto. Substituição de palavras e de expressões no texto. Pontuação. Estrutura e formação 

de palavras. Ortografia: emprego de letras e acentos gráficos. Classes gramaticais. Vozes 

verbais e sua conversão. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Paralelismos de Regência. Emprego do acento indicativo de crase. Sintaxe do período 

simples e do período composto. Colocação e reconhecimento de termos e orações no 

período. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas 

e dos pronomes relativos. 

2. MATEMÁTICA: 

 Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais: Operações 

fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação) 

propriedades das operações, múltiplos e divisores, números primos, mínimo múltiplo 

comum, máximo divisor comum. Razões e Proporções – grandezas direta e inversamente 

proporcionais, divisão em partes direta e inversamente proporcionais, regra de três simples 

e composta. Sistema de Medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo (unidades, 

transformação de unidades), sistema monetário brasileiro. Calculo algébrico: monômios e 

polinômios. Funções: Ideia de função, interpretação de gráficos, domínio e imagem, função 

do 1º grau, função do 2º grau–valor de máximo e mínimo de uma função do 2º grau. 

Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas. 

3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
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Noções sobre: planejamento: importância e significado; princípios e elementos do 

planejamento: tipos de planos; limitações do planejamento. Noções de organização e 

métodos.  Áreas de atuação - estrutura, funcionamento, tipos de projetos.  

 

AGENTE RECREATIVO E AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIV O 

 

1. PORTUGUÊS: 

 Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Alfabeto (ordem alfabética; 

reconhecimentos de vogais e de consoantes). Sílaba: separação e classificação. Emprego, 

flexão e substituição de substantivos, adjetivos, artigos e pronomes, advérbios. Emprego e 

flexão de verbos regulares; Acentuação gráfica e tônica. Ortografia. Fonética: vogal, 

semivogal e consoante; fonema e letra; encontros consonantais, vocálicos e dígrafos. 

Pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão 

e vírgula). Sentido de palavras e expressões no texto. Substituição de palavras e de 

expressões no texto. 

2.  MATEMÁTICA: 

Operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), expressões numéricas, múltiplos e 

divisores: critérios de divisibilidade, números primos, decomposição em fatores primos, 

mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Números fracionários: representação e 

leitura, equivalência, simplificação, comparação, operações (adição, subtração, 

multiplicação e divisão). Números decimais: representação e leitura, transformações (escrita 

de fração e número decimal). Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, volume, 

capacidade e tempo. Noções de porcentagem. Equações de 1º e 2º graus. Razões e 

Proporções – grandezas direta e inversamente proporcionais, divisão em partes direta e 

inversamente proporcionais, regra de três simples e composta. 

3.  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

AGENTE RECREATIVO: Aprendizagem e desenvolvimento motor. Esporte e jogos na 

escola: competição, cooperação e transformação didático – pedagógica. Psicomotricidade: 

Conceitos básicos, desenvolvimento psicomotor nas crianças em idade escolar e influências 

no rendimento escolar. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. 
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AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO: Noções de organização. Conhecimentos Básicos 

de Administração. Comportamento Organizacional. Protocolo: recepção, classificação, 

registro e distribuição de documentos. Técnicas de atendimento ao público. 

 

MERENDEIRA 

 

1. PORTUGUÊS: 

Gramática: encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Classificação de sílabas. Silaba 

tônica. Divisão silábica. Acentuação. Frases. Substantivos (gênero, número e grau). Artigos. 

Adjetivos. Pronomes. Antônimo e sinônimo. Numeral e verbo. Preposição. Crase. Sujeito e 

predicado.  

2. MATEMÁTICA: 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Números romanos. 

Regra de três.  

 3.  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Noções gerais sobre: alimentos, função dos alimentos, vitaminas e nutrientes, estocagem de 

alimentos, controle de estoque, reaproveitamento de alimentos, conservação e validade dos 

alimentos. Nutrição. Merenda Escolar. Segurança e higiene do trabalho. Limpeza e 

conservação dos objetos de uso, de equipamentos e do local de trabalho. Remoção do lixo 

e detritos, destinação e seleção. Relação entre saúde e alimento. Relacionamento 

interpessoal. Cuidados pessoais no trabalho.  
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ANEXO IV 
 

 
 MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI CADO  
1. DADOS PESSOAIS  
1.1 Nome completo:______________________________________________________  
1.2 Filiação:____________________________________________________________  
1.3 Nacionalidade: _______________________________________________________  
1.4 Naturalidade: ________________________________________________________  
1.5 Data de Nascimento: __________________________________________________  
1.6 Estado Civil: ________________________________________________________  
1.7 Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  
 
 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 Número do certificado de reservista: ______________________________________  
2.5 Endereço Residencial: _________________________________________________  
2.6 Endereço Eletrônico: __________________________________________________  
2.7 Telefone residencial e celular: ___________________________________________  
2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: ___________________________ 
 
 3. ESCOLARIDADE  
3.1 ENSINO MÉDIO  
Instituição de Ensino: ____________________________________________________  
Ano de conclusão: _______________________________________________________  
3.2 ENSINO SUPERIOR  
Curso: _________________________________________________________________  
Instituição de Ensino: ____________________________________________________  
Ano de conclusão: _______________________________________________________  
 
 3.3 PÓS-GRADUAÇÃO  
3.4 ESPECIALIZAÇÃO (1)  
Curso / área: ____________________________________________________________  
Instituição de Ensino: ____________________________________________________  
Ano de conclusão: _______________________________________________________  
3.5 ESPECIALIZAÇÃO (2)  
Curso / área: ____________________________________________________________  
Instituição de Ensino: ____________________________________________________  
Ano de conclusão: _______________________________________________________ 
 
 3.6 MESTRADO  
Curso / área: ____________________________________________________________  
Instituição de Ensino: ____________________________________________________  
Ano de conclusão: _______________________________________________________ 
3.7 DOUTORADO  
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Curso / área: ____________________________________________________________  
Instituição de Ensino: ____________________________________________________  
Ano de conclusão: _______________________________________________________  
 
4. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE ATUAÇÃO  
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: __________________________________________________________ 
 
5. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃ O  
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: __________________________________________________________ 
 
6. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
Empresa:_______________________________________________________________  
Cargo: ________________________________________________________________  
Data de início: _________________________ Data de saída: _____________________  
Descrição das atividades desempenhadas: ____________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
Empresa:_______________________________________________________________ 
Cargo:_________________________________________________________________  
Data de início: ______________________ Data de saída: ________________________  
Descrição das atividades desempenhadas: ____________________________________  
______________________________________________________________________  



  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE REDENTORA 

 

Fone-Fax: (55) 3556 1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br  / CNPJ n. 87.613.113/0001-40 

 Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – Redentora-RS – CEP 98.550-000  

 

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
Empresa:_______________________________________________________________  
Cargo: ________________________________________________________________  
Data de início: ______________________ Data de saída: ________________________  
Descrição das atividades desempenhadas: ____________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
 
 
Redentora – RS, ___, de _____________ de ______.  
 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Candidato 


