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DECRETO N9 12812077, DE 26 DE JULHO DE 20T7.

REGULAMENTA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
N9 05/2017, PARA A CONTRATAçÃO DE AGENTE DE

SAÚDE.

VALDI LUIS GOLDSCHMIDT, Prefeito do Município de Cândido Godói, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, nos termos da legislação municipal aplicá-
vel, visa por meio deste Decreto, regulamentar o Processo Seletivo Simplificado ns O5/20L7, para a

seleção de Agente de Saúde, que serão contratados para atender de forma emergencial a Secretaria
Municipalde Saúde.

DECRETA

sEçÃo r

Disposições Gerais

Art. le. - Para fins de Seleção dos profissionais a serem contratados, fica instituído
o presente regulamento, devendo o Município, por meio da comissão executiva, executar todos os
procedimentos em relação aos candidatos inscritos no Processo Seletivo ns OS|2OU.

Art. 2s. Os prazos constantes neste Decreto e aqueles a serem definidos no Edital,
serão contados em dias corridos.

§ 1q Os prazos somente começam a correr em dias úteis.
§ 2q Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em

dia em que não haja expediente.
Art. 3q. O Processo Seletivo Simplificado será executado por Comissão composta

por servidores, a quem competirá planejar e executar todos os atos inerentes a sua realízação.
Parágrafo único. A Comissão será designada através de ato da autoridade compe-

tente.
Art. 4q. A elaboração das provas, a impressão, a correção e o julgamento dos re-

cursos em relação ás provas e ao gabarito, ficarão ao encargo de entidade/empresa com capacidade
comprovada para tal fim.

Parágrafo único. A prova objetiva dos candidatos será realizada conforme critérios
definidos no edital de abertura.

Art. 5q. O valor da inscrição para a participação no Processo Seletivo Simplificado
que trata este Decreto será fixado no respectivo edital.

Art. 6'. No processamento do processo seletivo importa:
I - Dar toda a publicidade, por meio de editais, das condições em que se realizarão;
ll - Receber, indistintamente, a inscrição de todos quantos atenderem os requisitos

legais e as exigências do edital;
lll - Observar, em relação a todos os concorrentes, o mesmo processo de exame, a

exigência do mesmo nível de conhecimentos e igual critério de julgamento;
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lV - Facilitar ao candidato, aprovado ou não, o conhecimento dos resultados que ob-
teve, bem como dos que forem conferidos aos demais concorrentes e do critério de julgamento ado-
tado.

Art. 7". A entidade ou órgão responsável pela elaboração das provas compete, sob a

coordenação da Comissão Executiva do Processo Seletivo:
l- Elaborar o plano de provas e programas;
ll - Fazer o exame das provas e o seu julgamento, atribuindo-lhes pontos, de confor-

midade com os critérios preestabelecidos;

Ill - Reexaminar as provas, sempre que houver pedido de revisão, sugerindo justifi-
cadamente, a manutenção ou alteração dos pontos primitivamente conferidos;

lV - Emitir parecer em qualquer recurso ou reclamação interposta por candidatos.
Art. 8'. É vedado à entidade ou órgão responsável pela elaboração das provas, reve-

lar, sob qualquer forma, até o momento em que forem apresentados aos candidatos, os temas cons-
titutivos das provas.

Art. 9". É proibida a inscrição dos membros pertencentes à Entidade que elaborará
as provas no processo seletivo de que trata o presente Regulamento, estendendo-se a vedação às
pessoas relacionadas através de parentesco consangüíneo ou afim.

Art. 10'. O processo seletivo tem valídade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério da administração.

sEçÃo !t

Das Vagas E lnscrições
Art. 11. O processo seletivo será aberto através de edital, publicado no painel de pu-

blicações da Prefeitura Municipal, ou, outros meios de comunicaçôes existentes.

Art. 12. O edital será elaborado com a observância da legislação em vigor, concer-
nente às especificações do cargo público visado.

Art. 13. O edital de abertura dos concursos deverá conter:
I - Relação do cargo para o qual serão selecionados os candidatos, com o respectivo

número de vagas oferecidas;
Il - Data de abertura e encerramento das inscrições, bem como o local e horário em

que as mesmas serão recebidas;
lll - Requisitos a serem preenchidos pelos candidatos no ato da inscrição e na contra-

tação;
lV - Programa das matérias sobre as quais versarão as provas e os critérios de apura-

ção do resultado de cada uma delas;
V - Forma de apuração do resultado final;
Vl - Quaisquer outras exigências que devam ser atendidas pelos candidatos ou in-

formações que se fizerem convenientes à boa ordenação do processo seletivo.
Art. 14. O edital de abertura do processo seletivo fixará o prazo para as inscrições,

não podendo ser inferior a 10 (dias) dias e nem superior a 3O(trinta) dias.
Art. 15. Qualquer alteração de cláusula de edital deverá ser feita mediante a publica-

ção de outro edital.
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Art. 16. As inscrições serão exclusivamente presenciais.
Art. t7. O pedido de inscrição significa a aceitação pelo candidato das normas esta-

belecidas por este regulamento para o processo seletivo.
Art. 18. Decorrido o prazo de inscrição e examinados os pedidos pela Comissão en-

carregada da realização do processo seletivo, as mesmas serão homologadas pelo Prefeito Municipal,
através de edital, publicado no painelde publicações da Prefeitura Municipal, ou em outros meios de
comunicações existentes.

Parágrafo Único. Não serão homologados os pedidos de inscrições que não apresen-
tarem os requisitos exigidos no edital de abertura do processo seletivo.

Art. 19. O candidato com inscrição não homologada, terá o prazo de 03 (três) dias, a

contar da data de publicação do edital homologatório, para sanar as razões da não homologação.
Parágrafo Único. Não sanadas as razões da não homologação ou persistindo o moti-

vo determinante da não aceitação da inscriçâo no prazo fixado, o candidato terá sua inscrição indefe-
rida definitivamente.

Art. 20. o prazo das inscrições poderá ser prorrogado quando inexistirem candidatos
inscritos ou seu número for inferior ao número de vagas oferecidas.

Parágrafo Único. A prorrogação do prazo será decidida pela comissão organizadora
do concurso, com a aprovação da Administração Pública Municipal, sendo sua divulgação feita por
edital.

Art. 21. A inscrição será cancelada em qualquer fase do processo seletivo, verificado
o não cumprimento dos requisitos exigidos no edital ou constatada a ocorrência de fraude na sua
obtenção.

§ 1" Ao cancelamento de que trata o artigo anterior, será dada publicidade, poden-
do o candidato conhecer as razões que o determinaram.

§ 2' Ficam resguardados os direitos do candidato, quando for constatado que o equí-
voco foi da pessoa encarregada da inscrição.

sEçÃo ilt
Das Provas

Art. 22, O processo seletivo será realizado através de avaliação sem consulta, com-
posta de provas escritas.

Art. 23. As provas do processo seletivo será aplicadas pela Comissão Executiva e pe-
los fiscais designados para tal.

Art.24, As provas serão realizadas em local, dia e horários prefixados, através de edi-
tal, que será publicado e divulgado segundo os mesmos critérios, com a antecedência mínima de 05
(cinco) dias.

Art. 25. No dia, hora e localfixados para a realização das provas, os candidatos deve-
rão apresentar-se munidos do documento de identidade e do material indicado no edital de convo-
cação para a realização das provas.

§ 1' A juízo da Comissão Executiva, poderá ser suprida a falta da carteira de identi-
dade, será o único documento exigido para identificação, desde que o nome do candidato conste da
lista de inscrições homologadas.

§ 2" Feita a identificação dos candidatos, a Comissão Executiva procederá a distribui-
ção dos mesmos nos recintos onde se realizarão as provas.
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Art.26. Antes do início dos trabalhos, a Comissão Executiva ou os fiscais das salas,
por ela designados, farão os esclarecimentos e advertências a serem observadas pelos candidatos
durante as provas, objetivando, principalmente, impedir conversas, consultas ou quaisquer expedi-
entes de que tentem se utilizar os candidatos para troca de opiniões.

Art.27. Não haverá segunda chamada em qualquer das provas, não importando o
motivo alegado.

Art. 28. Será excluído do recinto de realização das provas, por ato da Comissão Exe-
cutiva, o candidato que tiver atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com as pessoas
encarregadas do processo seletivo ou autoridade presente.

Art.29. ldêntica sanção será aplicada ao candidato que, durante o processamento de
qualquer prova, demonstrar comportamento inconveniente ou for surpreendido em flagrante de
comunicação com outros candidatos ou pessoas estranhas, por gestos, por palavras ou por escrito,
bem como utilizando-se de livros, notas ou impressos, salvo os expressamente permitidos.

Art.30. Em qualquer das hipóteses anteriores será lavrado "auto de apreensão da
prova e exclusão do candidato", onde será narrado o fato, com seus pormenores fundamentais, de-
vendo ser assinado por, no mínimo, dois membros da comissão Executiva.

Art.31. Durante a realização das provas e sob pena de anulação das mesmas, não
será permitido ao candidato ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especi-
ais, na companhia de, no mínimo, um fiscal da prova.

Art. 32. o cartão resposta é o único documento válido para correção da prova escri-
ta, não serão computadas questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda
que legível.

sEçÃo rv
Organização Do processo Seletivo

Prova Escrita
Art. 33. A prova escrita constará de questões objetivas, das quais apenas 01 (uma)

responderá corretamente à questão proposta.
Art. 34. As questões da prova escrita serão extraídas, exclusivamente, do programa

previamente indicado.
Art.35. As questões da prova escrita serão organizadas de modo a abranger qual-

quer conteúdo do programa previamente estabelecido, enfocando qualítativa ou quantitativamente
qualquer aspecto que o elaborador da prova entenda necessário propor aos candidatos.

Art. 36. Excepcionalmente, na correção das provas, poderá ser reconsiderada qual-
quer questão, quanto ao seu mérito, quando sua formulação possa gerar dúvidas na interpretação
por parte do candidato.

Parágrafo Único. Reconsíderada a questão e nela computado ponto, o benefício será
estendido a todos os candídatos.

Art. 37. As questões objetivas poderão apresentar formas variadas de apresentação,
desde que perfeitamente esclarecidas ao candidato no Caderno de euestões e, desde que apresen_
tem apenas uma opção de resposta correta.

Art. 38. A prova escrita será composta de um Caderno de euestões e uma Grade de
Respostas.
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Art. 39. Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver
qualquer técnica para obter a resposta das questões.

§ 1' E permitido rabiscos e rasuras em qualquer folha do Caderno de Questões, exce-

to na grade.

§ 2" Na capa do Caderno de Questões constarão somente como identificação: o nú-

mero da inscrição e a categoria funcional para a qual o candidato concorre e a data da realização da

prova.
Art. 40. A Grade de Respostas é o documento único e final que será considerado pe-

los encarregados da correção da prova escrita, para a contagem dos pontos alcançados pelo candida-

to.
Parágrafo Único. Em nenhuma hipótese será o Caderno de Questões considerado

para pontuação.

Art. 41 As respostas rasuradas ou com mais de uma alternativa assinalada para a

mesma questão, não serão consideradas, atribuindo-se valor zero à questão.

Art.42. As provas do Processo Seletivo serão recolhidas e ficarão arquivadas na Pre-

feitura Municipal de Cândido Godói.
sEçÃo v

Dos Recursos

Art. 43. Obedecidos os prazos legais e regulamentares, será facultado ao candidato
recorrer de qualquer decisão referente á sua participação no processo seletivo.

Art. 44. Do ato do indeferimento da inscrição cabe recurso do candidato ao Presi-
dente da Comissão do Processo Seletivo, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do dia de sua pu-
blicação.

Art. 45. No prazo de ate 03 (três) dias úteis, após a publicação do resultado da prova,
é facultado ao candidato requerer revisão da prova.

Parágrafo Único. O requerimento de revisão de prova conterá os seguintes elemen-
tos:

I - identificação do candidato, seu número de ínscrição e indicação do cargo para o
qual concorre;

ll - exposição circunstanciada e fundamentada a respeito da questão contestada.
Art. 46. O candidato, para fundamentar a contestação, terá acesso a Prova Pa-

drão, na presença do Presidente da Comissão Executiva do Processo Seletivo.
Art.47. O pedido de revisão deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Executiva

do Processo Seletivo e protocolado junto à Secretaria da Administração da Prefeitura Municipal de
Cândido Godói, que:

I - indeferirá liminarmente, se apresentados em desacordo com o disposto, neste re-
gulamento;

ll - cancelará o ato impugnado ou o manterá, verificadas as condições que o motiva-
ram;

lll - encaminhará o requerimento de revisão aos encarregados da correção das
provas escritas, que procederão a revisão solicitada e darão parecer, encaminhando-o, ao Presi-
dente da Comissão Executiva do Processo Seletivo.

Art. 48. O processo seletivo ou qualquer das provas poderão ser anuladas quando:
I forem constatadas irregularidades no cumprimento deste Regulamento;
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Il - houver inobservância quanto ao sigilo da prova escrita;
Parágrafo Único. A ausência do candidato à prova escrita, acarretará sua imediata

eliminação do Processo seletivo' 
sEçÃo vr

Dos Critérios de Desempate

Art. 49. Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebídas por
dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classifícatória, sucessivamente, o candidato que:

| - apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a
sessenta anos;

ll - sorteio em ato público.
Parágrafo único. O sorteio ocorrerá em local e horárío previamente definido pela

Comissão, cujos candidatos interessados serão convocados por edital.
Art.50. A aplicação do criterio de desempate será efetivada após a análise dos re-

cursos e antes da publicação da lista final dos selecionados.

sEçÃo vt!
Classificação Final

Art. 51. Decorrido o prazo para recursos, será procedida a apuração final do proces-
so seletivo, com a classificação geral dos candidatos.

Art. 52. A pontuação final do processo seletivo será constituída pela soma das pon-
tuações obtidas na prova escrita.

Art. 53. A classifícação final será por ordem decrescente de pontos obtidos, conside-
rando-se como primeiro colocado o candidato que somar maior número de pontos.

Art. 54. A classificação final dos candidatos será homologada pelo prefeito Munici-
pal.

sEçÃo uil
Das Disposições Finais

Art. 55. Concluídas todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado, a Comissão
o encaminhará ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de pelo menos um dia.

Art' 56. Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, será lan-
çado edital com a classificação oficial dos candidatos, quando, então, passará a fluir o prazo de vali-
dade do Processo Seletivo Simplificado.

Art. 57. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou
classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final.

Art.58. os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os
seus endereços, contatos telefônicos e eletrônicos.

Art.59. Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse pú-
blico, poderá havera readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser
a legíslação local.

Art. 60. Durante o período de validade de Processo Seletivo Simplificado os sele-
cionados serão contratados com estrita observância da necessidade do serviço público.

Art. 61. Este Decreto entra em vigor na data de sua pubricação.
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Art. 62. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Administração
Pública Municipal, mediante solicitação da Comissão Executiva do Processe Seletivo.

Art. 63. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS, em 26 de julho de 2017.

r
Gerson Dresch

Secretário da Administração
I
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