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ESTADO DO RIO GFTANDE DO SUL

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

DECRETO N'019/2016, DE 22DE. ABRIL DE 2016

REGULAMENTO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI.
CADO PARA A CONTRATAÇÃO VTSTTADOR(A) DO
PIM, AGENTE DE SAÚDE E MOTORISTA SOCORRIS-
TA SAMT]

GUERINO BACKES, Prefeito do Município de Cândido Godói, Estado
do Rio Grande do Sul, no Llso de suas atribuições legais e, nos termos da Lei Municipal
n"1.120195 e das Leis Mr"rnicipais n'2.55912016,2.56212016 e 2.57412016, visa por meio des-
te Decreto regularnentar o Processo Seletivo Simplificado para a seleção de Visitador(a) do
Pim, Agente de Saú«le e Motorista Socorrista Samu que serão contratados para atender cle

fbrma emergencial a Secretaria Municipal da Saúde.

DECRETA:

Seção I
Disposições Gerais

Art. lo - Para fins de Seleção do proÍissional a ser contratado, Ílca instituído
o presente regulamento do Município que procederá prova objetiva para os cargos de Agente
de Saúde e Visitador(a) do Pim e prova de títulos e análise curricular para Motorista Socorris-
ta Samu, dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado no 00312016.

Art. 2e Os prazos constantes neste Decreto e aqueles a serem definidos no
Edital, serão contados em dias corridos, desconsiderando-se o do inicio e incluindo-se o do
tinal.

§ 1q Os prazos somente começam a correr em dias úteis.

§ 2a Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo venci-
do em dia em que não haja expediente.

Art. 3a O Processo Seletivo Simplificado será executaclo por Comissão
colxposta por servidores municipais, a quem competirá planejar e executar todos os atos ine-
rentes a sua realização.

Parágrafb único. A Comissão será designada através de ato da autoridade
competente.

Art. 4a O Processo Seletivo Simplilicado consistirá em prova objetiva para
os cargos de Agente de Saúrde e Visitador(a) do Pirn e prova de títulos e análise curricular pa-
ra Motorista Socorrista Sarnu.
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§ Unico. A prova objetiva clos canclidatos serão aplicaclas pela Cornissão cle-
signada, confbnne critérios det-rnidos no eclital de abertura.

Art. 5a O prazo de validade clo Processo Selelivo Sinrplilicado será cle urn
(01 ) anos, prorrogáve[, urna vez, por igual período.

Art. 6a O valor cla inscrição para a participação no Processo Seletivo Simpli-
hcado que trata este Decreto será Ílxado no respectivo edital.

Seção II
Do Edital de Processo Seletivo Simplificado

Art.7e O edital de abefiura do Processo Seletivo Simplifrcado e clemais ecli-
tais serão publicados integralmente no quadro de publicações oÍ-rciais da PreÍbitura Mr-rnicipal
e no site oficial do MLrnicípio, sendo o seu extrato veiculado no jornal de circulação local.

Art. 8'. Constarão do edital de abertura, no mínimo, as seguintes inÍbrma-
ções:

I - iclentifrcação da(s) Secretaria(s) para a qual se está abrindo a seleção;

II - clenominação da função terlporária, descrição das atividades a serern re-
alizadas, carga horária semanal e o vencimento mensal;

III nível de escolaridade e os demais requisitos exigidos para a contrata-
ção;

IV indicação das vantagens Íuncionais a que farájus o contratado;

V - strbntissão ao regime disciplinar dos servidores púrblicos municipais;

Vl - indicação precisa dos locais, horários, procedimentos e datas de início
e encerramento das inscrições:

VII * valor da inscrição:

VIII - documentação a ser apresentada no ato de inscrição;

IX - pontuação dos títulos para aplicação da prova de títulos;

X - descrição da metodologia de avaliação para classificação no Processo
Seletivo Simplilicado e apuração do resultado linal;

XI clisposições sobre de apresentação, julgan-rento e conhecintento clo re-
sultado de recursos.

Seção III
Das Inscrições

Art. 9". O prazo para as inscrições nãcl será inÍêrior a cinco clias úteis.
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Art. 10. Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato
deverá apresentar os documentos exigiclos no edital, preencher e assinar flcha de inscrição
disponibilizada no ato pela Cornissão.

Parágrafb único. Somente serão admitidas inscrições pessoais, a serem ef-e-
tivadas diretarnente pelos candidatos on por intermédio de procurador municlo cle instrumento
público ou parlicular de mandato e poderes especiais.

Art. 1 1. Encerrado o prazo Í-rxado no edital para as inscrições, a Comissão
pr"rblicará, no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em rneio eletrônico, edi-
tal contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.

lrrt. 12. Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas po-
derão interpor recursos escritos perante a Comissão, no prazo de 03 (três) dias úteis, mediante
a apresentação das razões que ampararem a sua irresignação.

§ l0 No prazo de até três dias, a Comissão apreciando o reclll'so, poderá re-
considerar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no ro1 de ins-
crições homologadas.

§ 2e Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao
Prefeito Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão develá ser motivada.

§ 3u A lista final de inscrições homologadas será publicada na Íbrma do art.
7", após a decisão dos recursos.

§ 4a Os candidatos que tiveram suas inscrições homologaclas estarão auto-
maticamente inseridos na prova objetiva ou de títulos do Processo Seletivo SirnpliÍicado.

Ar1. 13. Não será admitida inscrição condicional.

At1. 14. O requerimento de inscrição implica na aceitação pelo candidato
das normas estabelecidas neste decreto e no edital respectivo.

Seção IV
Da Prova Objetiva

Art. 15. A Prova Ob.jetiva será no dia29 de maio de 2016, ern local e horário
a sererr divulgados posteriormente através de edital.

§ I " Os candidatos deverão estar presentes trinta (30) minutos arltes do horário
cle início da Prova, para identi{icaçáo, munidos do comprovante de pagamento da taxa de ins-
crição, documento de identidade, canela esÍ'erográfica de tinta preta ou azul, lápis preto e bor-
racha.

§ 2" A não apresentação do Cornprovante de pagamento da taxa de inscrição
não impede cllre o (a) canclidato (a) realize a Prova, desde que seu nolre conste na Lista cle

Hornologados e o mesmo apresente documento de identidade confbnne especilicado no itern
anterior.
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Art. 16. A Prova Objetiva será composta de 30 (trinta) questões objetivas que
se apresenta da seguinte Íbrnta:

Parte I: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa;
Parte II: 10 (dez) questões de Legislação em Saúde Púrblica;
Parte III: 10 (dez) questões Conhecimento Especítico.
Parágrafo Unico: Cada qr.restão da Prova Escrita será estruturada de um enur.rcil-

clo e cinco (5) alternativas das quais se considerará correta apenas uma (l) das erlternativas.

Art. 17. A Prova Escrita será constituída por questões objetivas elaborac'las a
partir clos programas de provas do refbrido edital.

Art.18. As respostas das questões deverão ser assinaladas com canettr
eslêrográfica de tinta preta ou azul, na letra da alternativa considerada correta, na grade cle

respostas, fornecida para este fim.
Aft. 19. Não serão computadas questões não assinaladas na grade de respostas,

questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
{rt. 20. A grade de respostas/carlão resposta é o único documento válido para

correção da Prova Escrita.
1.:rt.21. O resultado da correção será expresso em pontos.
{rt.22. Cada questão correta equivale a 1,0 ponto.
Art. 23. Será considerado Reprovado e Eliminado do Processo Seletivo

Público, o candidato que não obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos
da Prova, de acordo com o cargo.

ArÍ.24. Serão eliminados os candidatos

§1" Utilizar-se ou tentar utilizar-se de meios ilícitos ou fiaudurlentos para ai

resolução da prova;

§2o Contrariar determinações dos fiscais e da Comissão Executiva do Processcr
Seletivo Público;

§3" Não apresentar o documento de identidade exigido;
§4o Recusar-se a rcalizar a prova;

§5o Retirar-se do recinto, durante a realizaçáo da prova, sem a clevicla
autorização do hscal de sala;

§6o Apresentar-se após o horário estabelecido para o início da prova;

§7' Faltar à prova, ainda que por motivo de força maior;
§8o Não devolver o Caderno cle Provas e Cartão Resposta.

A11, 25. Deverão permanecer nas respectivas,,.sâ1as no rnínimo 02 (dois)
candidatos, ate que a úrltima prova seja entregue.

Art. 26. Após aplicação da prova escrita, os cadernos de provas f-rcarão
arquivados na Prefeitura Municipal de Cândido Godói.

Att. 27. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a
realizaçáo da prova como justificativa de sua ausência. O não comparecimento à prova,
qualquer qr"re seja o motivo, caracÍerizará desistência do candidato e resultará na eliminação
do mesmo no Processo Seletivo Público.
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Seção V
Da Análise Curricular

Art. 28. No ato da inscrição, o candidato para o cargo de Motorista Socorrista
deverá entregar o Currículo, conforme Anexo IV do Edital, acompanhado cle cópias autenti-
caclas dos títulos e demais documentos qLle comprovelr as informações apresentaclas.

§1" O currículo e demais documentos comprobatórios deverão ser entl'egLles
etlr envelopes lacrados conl a identilicação do candidato, contendo as cópias autentic:rdas
em cartório/tabelionato clos documentos. O envelope deverá ser entregue pessoalmente (nre-
diante protocolo de entrega por servidor integrante da Comissão do Processo Seletivo Sintpli-
llcado na Secretaria Municipal de Administração).

Art.29. Os currículos recebidos serão encaminhados para a Comissão Executi-
va do Processo Seletivo Púrblico SimpliÍicado qlle encaminhará para aprovação da Coorcler.ra-

ção Estadual de Urgências e Emergências.
Aft. 30. E de estrita responsabilidade do candidato de entregar o currículo no

período determinado do Processo Seletivo Público.
Art. 31. O candidato que não entregar o currículo juntamente com os títulos no

ato da inscrição estará desclassificado do Processo seletivo Público.
Art. 32. O currículo deverá ser entregue em pasta transparente e também em

arquivo digital para a Cornissão Executiva.

Da Prova de Títulos

Art. 36. A prova de títulos será aplicadapara o cargo de Motorista socorris-
ta Samu.

Art. 37 . A apresentação de títulos para análise deverá observar o modelo in-
tegrante do edital.

§ lq Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas juríclicas.
de direito público ou privado, que atenderern os criterios definidos no edital.

§ 2a Nenhum título receberá dupla valoração.

§ 3n A classificação será ef-etivada através da pontuação dos títr-rlos apresen-
tados pelo candidato conforme critérios deÍ-rnidos no edital.

Art. 38. O candidato entregará o formulário para a prova de títulos devida-
mente preenchido, acompanhado dos títulos no ato da inscrição.

Art. 39. Após a publicação do resultado prelirninar da Prova cle Títulos, os
candidatos poderão interpor recursos escritos perante a Comissão, no prazo de três dias, medi-
ante a apresentação das razões que anlpararem a sua irresignação.

§ la No prazo de três dias a Comissão, apreciando o recLrrso, poderá reeivali-
ar sua decisão, gerando nova pontuação e classiÍicação de candidatos.
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§ 2a Sendo lttantida a tlecisão cla Comissão. o recurso sera encaurinhaclo ao
Prel'eito Nzlunicipal pala.julganrc'r'rto. uo prazo de un-r dia, cuia decisiio cleverii ser motir.acla.

§ 3" 4 classilicação litial da Prova cie'l'ítLrlos serei publicada rra firrnra clo a1t.
7". aptis a dccisão dos recursos.

Seção V
I)os Rccursos

At1. '10. Da lista prelirninar dos inscritos, cla por-rtlração da prova cle tí1ulos e
da classificação prelirttitrar dos candidatos é cabível recLlrso endereçado à Cornissãe. una úpi-
ca vez, no prazo de 03 (três) clias úteis estipulados no Edital.

§ 1a O recllrso deverá conter a perfeita iclentiÍicação do recorrellte e as ra-
zões do pedido recursarl.

§ 2a Será possibilitada vista da análise dos títulos que integram as etapas
eliminatórias e classillcatórias, presença da Comissão, permitindo-se anotações.

§ 3t' No ptazo de até três dias, a Comissão apreciando o reclu'so, poclerá re -
considerar sua decisào. hipótese na qual o nome do canclidato passará a constar no rol cle sele-
cionados.

§ '{a Sendo niantida a decisão da Con-rissão, o recLlrso será encaminhado ao
PreÍ'eito Municipal para jr-rlgarnento, no pl'azo de um dia, cuja decisão deverzi ser motivada.

§ 5t A lista da classilicação Ílnal de selecionados será publicacla no pailel
de publicações of-rciais da Pref-eitura Municipal e em rneio eletrônico.

Seção VII
Dos Critérios de Desempate

Art. 41. Verillcando-se a ocorrência de ernpate ern relação às notas recebi-
das por dois ou mais candidatos, terá preÍêrência na ordem classificatória, sucessivanrente. o
candiclato qlte:

I - apresentar idade mzris avançada, dentre aqueles com idade igual ou sr-rpc-
rior a sessenta anos;

II - sorteio em ato público.

rário previamente deÍlnido
osquais serão convocados por edital

AÍÍ. 42. A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise
dos recursos e antes da publicação da lista final dos selecionados.
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o ocorrera emParágrafo único. O sortei
pela Cornissão, na presença clos candidatos

b
"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."



-rê-o^trF

cÂNotDo coDót

ESTADO DO RlO GFRANDE DO SUL

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

Seção VIII
Das Disposições Finais

Art. 43. Concluídas todas as etapas do Processo Seletivo Sin"rpliticado, a
Comissão o encaminhará ao no prazo de um dia.

omologado o resultado Íinal do Processo Seletivo SirnpliÍicado,
será lançado a classiflcação oÍicial dos candidatos, quando, então, passar'á a Íluir o
prazo de v Processo Seletivo Simplificado.

45. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprova-
candidato, valendo para esse Íim a publicação do resultado Íinal.

46. Os candidatos aprovados e classificados deverão manter
contatos telefônicos e eletrônicos.

ArÍ.47. Respeitada anaÍureza da função temporária, por razões de
poderá ha a readequação das condições deflnidas inicialmente no edital,
ale local

Art. 48. Durante o período de validade de Processo Seletivo Simplihcado
contratados com estrita observância da necessidade do serviço púrblico

Art.49. Este Decreto entra em vigor nadata de sua publicação,
ao contrário.

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS em 22 de abúl

ção

o

16.

e

Municipal j ecretário da

JT
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