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Mtrnicipal n'l'120/95.,-Lei M,nicipaí n" 2.13612010 e suras alteraçõ-es, e I-eis Municipais,,,2'-55Ó/2015 e2'56312016, visa por i,eio cieste Dec.e,o..grrun-,entar o I)*rcess. seretir,. si.r-plilicado para a seleção cle l)eitista para o programa Estrategia da saúrcle cla Farnília - IrS.. el)rotêssores II e III para atelldet u ,.à. murici[at cle ensino, que serão co,tratacros para árte.-

H:tal11il:.emerge,cial 
a Secretaria Municipal da Saúde e secreraria Municipat de Itciuc,-

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DBCRETO N'OOI/20I6, DE 05 DE JANEII{O DE 20I6

DECRETA:

Seção I
Disposições Gerais

Art' l" - Para fins de seleção dos proÍissio,ais a serem cortrataclos, fica ins-tituído o presente regulzrtnento do Mu,ic,p19 9'*.a'",;;;r" de títuros, dos candidatos inscri-tos no Processo Seletivo Simplificado n,001 12016.

Ar1' 2a os prazos constantes neste Decreto e aqueles a serenl definiclos no
Hl;ti'' 

serão contados em clias corridts, desconsiclerando-se o do início e i.clui,do-se o c,r

§ rq os prazos somerte começam A correr em dias úrteis.

cto ern clia em ,r.X;ff:t:[âi;,fJ:'"*"clo 
até o primeiro dia úrtil seguinte, o prazo venci-

Art' 3q o Processo seletivo SimpliÍicado será executado ,or c.ornissà.colrposta por servidores efbtivos, a quem co,rpetirá planejar e execlrtar tocr.s .s ,t.s inerer-tes a slra realização.

cor.rpetente. 
Parágrafb Úlnico' A conlissão será designacla através cle at. cla aut.ric-lacle

os carsos o. o.n,*ij,. i;j?a:il:i?'.t,?i'tt'"o 
sirnpliÍicacjo co.sistirá e, rr'ova cre rírur's nerrir

§ Unico' A prova de títulos dos cancliclatos serão aplicaclos pela c.o,issii.clesig,ada. cor-rfbr,re criterios crefinicros no ecritar cre abertLrra.
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Art' 6a o valor da inscrição para a parlicipação no processo Seletivo Simpli-ficado que trata este Decreto será Íixado no respectivo editar.
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Art' 5a o prazo de validacle do Processo Seletivo simpliticado será cJe c.loisanos, prorrogável, ulra vez, por igual período.

Seção II
de Processo Seletivo Sim

tais serão
O edital de abertura do Processo Seletivo SimpliÍicado e demais ecli-integralmente no quadro de pu ollciais cla Prelàitura Municipalblicações

e no srte Município , sendo o seu extrato no jornal de circulação localveiculado

ções
Art. 8". Constarão do edital de abertura, no mínimo.

I - iclentiÍlcação da(s) Secretaria(s) para a qual se está

. I . 
clenominação da fLnção ternporária, descrição das

horária senranal e o vencin-rento mÉnsal;

III nír,el cle

ry indicação

V sLrbr-r-rissãcr

as segurntes in lirrrrru-

abrindo a seleção

atividades a serem

inÍêrior a cinco clias úreis

eção III
Inscrições

carga

escolaridade e os demais requisitos exigic.los parzr a

das vantagens firncionais a qr-re tará jr,rs o contrataclo:
ao reglme disciplinar dos servidores públicos municipais;

VI - incÍicação
das inscrições;

precisa dos locais, horários, proceclirnentos e clatas cle

VII - valor da inscrição;

VIII - docuntentação a ser apresentada no ato de inscrição;
IX - po,t,ação cros tílLrros para aplicação da prova de tít,ros;

Seletivo
descrição da rletodologia ile avaliação para classilicação
e apuração do resultaclo llnal:

XI _ disposições sobre
surltado de recursos.

apresentação, julgamento e

e

SO

do re-

Art.9'. O prazo

Art' 10' Para inscrever-se no Processo seletivo simpliÍicado, o candiclatcr

Íüffiru;;:'::;ti::;H:,Affigicros no .oitur, p*.,.r'". e assinar Íicha de inscrição

2

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."



Z

-yr.É+=§^ffF

c^xotDô coDór

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

l)arrigralb Úrnico' Sotneltle serão aclmiticlas inscrições pessoais. 1 sererr elê-tiVaclas cliretattletrte pelos carldidatcls or-r por internrédio cle procuraclor nrunic6 clc irst.rurcr-rt.púrblico ou páu.ticular de ntanclato e pocleres especiais.

Art' I l' lrncerrado o pl'azo flxaclo no ecJital pa'a as inscr.içr)es. a c,ornissâ.llLrblicará' Il, paincl cle pLrblicações oficiais cla Prefêitura úunicipal e e, .re.io eletr.ônic., ecli-tal contenclo a relação uonrinal dos candiclatos que ti;.;;; suas inscrições 5orr.l.gaclas.
Art' 12' os ca,diclatos clrte ttão tiveraur as sllas inscrições h.rr.logaclas po-derão illterpor 

'ecursos 
esct'itos pcl'ante a ôomissão. ,o p.oro cle 03 (três) clias ute is. nrecliantea apresentação das razões qLre arnpararem a sua irresignáção.

§ la No ptazo de ate três dias, a cornissão aprecia.clo o r.ecrrso, poclerii re-

ffi:..i,1T:il}]:,j:"' 
hipótese na qual o rlome ao .unoúro passará a co.srar no r.or rrc ins-

§ 2! Sendo nlanticla a decisão cla Comissão, o .ecLrrso ser.á ercarninhaclo a.Prefeito Mu,icipal llara.iulgarn.n,o, ,-,u prazocle um aia, .,ga decisão deverií ser,rcltivacla.

t l, após o o..ira.ialoil:T],ri:"I 
cle i.scrições ho.rologadas será pubticacla ,a l'ornra cto arr.

§ 4! os caltdiclatos que tiveram suas i,scriçôes homorogacras estarão auto-maticamente insericr.s na prova,r" ,i,rlà, c1o processo s.l.rirc Sinrprilicarro.
Ar1. 13. Não será aclmitida inscrição concjicional.
Ar1' l4' o reqr-rerimento cle.inscrição in-rplica ,a aceitaçã. pelo ca.clidatodas normas estaberecicras nesre i;.;;;;; no editar respecrivo.

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

Seção IV
Da Prova de Títulos

perior: dentisra, râtrlj;âJI?J'cle 
títulos será aplicada somenre para o carsos cte nÍver s,-

tegrante do edital. 
rt' l6' A apresentação cle lítulos para análise cleverá observar o n.r.cle6 ir-

§ la sornente serão consiclerados os títulos expedidos por pess.as.juríclicas.cle direito púrbrico ou privado, qu" uiãr.rerem os criterios deÍinidos no editar.
§ 2!r Nenhurn títr_rlo receberá dupla valoração.

§ 3'A classilictrção será elêtivacla através cla pontuação cr.s tít,ros arrreser-taclos pelo cancricrato c.nfirrrne criterios crefinicros .o ecritar.

Art' l7' o cancliclato entregará o lormulário para a provl cle títulos devicla-nrente preenchido, acompanhaclo cr.s títuros io ato aà ms.riçao.
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An ltl' Apcis a publicação clo resultaclo prelinrinar c1a l)rova cle l-í1ul.s, osca,clidatos lloclerão illtet'1'l.t' rccLtrsos escritos perante a comissãr), uo pl.azo de três dias, nrccli-
ernte a apresertação das razões qlle arlrpararern a sua irresignação.

§ 1a No llrazo cle três clias a Con-tissão, aprecianckl o recur.s(). pgclerri r.ea'ali-nr slra decisão, gerando .o'a pontuação e classiÍicação cle fantliclatos.

§ 2a sendo manticla a clecisão cla conrissão, o recllrso será encaminharkr .,I'}refêito Municipal parajulgamento, r.ro prilzo de unr clia, cuja clecisão cleverii ser nr.ti'arla.

, 1 .-.- r - . 3a A classificação f inal cla Prova cle TÍtulos serii pr-rblicacla na ÍLlrnra do ar.t.I I . itl)os a decisão dos r.ecur.st_rs.

Seção V
I)os Recursos

AT' l9' I)a lista preliminar clos inscritos, clo gabarito prelinrinar, cla pclltLr4-
ção da prova de títulos e cla classiÍ'icação preliminar dos candiclatos e cabivel recurso e.clere-
çado à comissão, uma itnica vez,no prazode 03 (três) dias úrteis estipulaclos no 1rdital.

§ la o recurso deverá conter a perÍêita identificação clo recorrente e as ra-zões do pedido recursal.

§ 2a serii possibilitacla vista cla anzilise dos títulos que inlegranl as etal)Í.lselirninatórias e classiÍlcatórias, presença da Comissão, permitinclo-se anotações.

c\ 3a No ptazo de ate três dias, a Courissão apreciando o recLlrso. poclerá re-considerar sua decisão, hiptitese na clual o nome clo candidato passará a constz,.no rol <1e sele-cionados.

§ 4q Senclo tnanticla a decisão da Comissão, o recurso será encaminhaclo a.PreÍbito Municipal para.lulgarrtento, no prazo de unr dia, cuja clecisão deverá ser nrotivacla.

§ 5n A lista cla classificação flnal cle selecionaclos será pr-rblicacla no plire Icle publicações oficiais da l'r'elêitura MLrnicipal e e,.r ,reio eletrônico.

Seção VII
Dos Critérios de Desempate

Art' 20' Veritrcando-se a ocorrência de empate em relação às n6tas rcccbi-clas por dois otr rllais candidatos, terá preferência na orclem classiÍlcatória. sucessi'a.rente. ocancliclato clue:

I - apresetrtar idade mais avançada, dentre aqueles com iclacle igual ou supc-riol a sessenta anos;
II _ sorleio ell ato público.

ParágraÍir Útnico. o sorteio ocorrcrá enr local e hortirio previanrcnte delipicl6pela cornissão, t-til presellça clos cancliclalos interessados. os quais serão convocaclos poreclital.
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Att. 21. A aplicação do critério de desempate será ef'etivada após tr análise
dos recursos e antes da publicação da Iista f-rnal dos selecionados.

Seção VIII

r
Comissão o

luídas todas as etapas do Processo Seletivo Sin-rplificado, a
ao Prefêito Municipal para homo logação, no prazo de urm dia.

Art. 23. Ilomologado o resultado Írnal do processo Seletivo S implificado,
edital com a classiÍicação oficial dos candidatos , quando, então, passará a lluir o

prazo cesso Seletivo Simplificado

24. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprova-
final.clo candidato, valendo para esse Íim a publicação cro resr,rltaclo

25. Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atLralizaclos
seus endereços s telefônicos e eletrônicos.

26. Respeitada a natureza da lirnção ternporária, por razões cle
ver a readeqr"ração das condições deflnidas iniciahlente no eclital.

ale local

ArÍ.27 . Durante o período de validade de Processo Seletivo SimpliÍicaclo
serão contrataclos com estrita observância da necessidade do serviço público

Art. 28. [rste
ao contrário.

Decreto entra em vigor na data de sua pr,rblicação. revo

Gabinete do Pret-eito de ('ândiclo Godói, RS em 05 cle janeiro

sera
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