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ESTADO DO RIO GFTANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 3 87 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DECRETO N" 04712015, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.

REGULAMENTO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO
DA EQUIPE DO SAMU.

GUERINO BACKES, Prefbito Municipal do Município cle câncliclo
Godói, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuiçães legais 

", 
no, termos cla Lei

Municipal N" 2.2191201 1 e Lei Municipal No 2.22Ol2Oll, de 23 de ãgosto de 201 1, que nor-
maÍiza os serviços do SAMU SALVAR 192 no município de Cândido Godói, visa pàr rneio
deste Decreto regulamentar o Processo Seletivo Simpiificado para a seleção da equipe clo
SAMU, composta por Motoristas Socorristas e Técnicós de EnÍÉrmagem, que serão contrata-
dos para atender de Íbrma emergencial a secretaria Municipal da Saúãe,

DECRETA:

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

§ lq Os prazos somente comeÇam a correr em dias úteis.

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

Aft. 3q O Processo Seletivo Simplificado será executaclo por Comissão
composta por servidores efetivos, a quem competirá planejar e executar todos os atos ineren-
tes a sua realízaçáo.

Parágrafo único. A Comissão será designada através de ato cla autoriclade
competente.

Art. 4q O Processo Seletivo Simplificado consistirá em análise cle títulos, cla
experiência profissional e da aprovação do currículo pela Coordenação Estadr-ral de Urgências
e Emergências.
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Seção I
Disposições Gerais

Art. lo - Para fins de Seleção dos profissionais a serem contratados, fica ins-
tituído o presente regulamento do Município procederá prova de títulos e análise curricular,
pela Coordenação Estadual de Urgências e Emergências, dos candidatos inscritos no processo
Seletivo Simplificado n" 003/2015.

-<N
Í+

--

,b



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

§ Unico' A análise de títulos e a comprovação da experiência profissional
dos candidatos serão realizadas pela Comissão designada, conforme critérios definidos no edi-
tal de abertura.

Art. 5a O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de dois
anos, prorrogável, ümayez, por igual período.

Art. 6a O valor da inscrição para a participação no Processo Seletivo Simpli-
ficado que trata este Decreto será fixado no respectivo editáI.

Seção II
Do Edital de Processo Seletivo Simplificado

Aft. 7a O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado e demais edi-
tais serão publicados integralmente no quadro de publicações oficiais da prefeitura Municipal
e no site oficial do Município, sendo o seu extrato veiculado no jornal de circulação local.

4fi. 8'. Constarão do edital de abertura, no mínimo, as seguintes informa-
ções:

I - identiÍ'icaçâo da(s) Secretaria(s) para a qual se está abrindo a seleção;
I[ - denominação da função temporária, descrição das atividades a serem re-

alizadas, carga horária semanal e o vencimento ménsal;

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

IV - indicação das vantagens Íuncionais a que fará jus o contratado;
V - submissão ao regime disciplinar dos servidores públicos municipais;
VI - indicação precisa dos locais, horários, procedimentos e datas de início

e enceÍTamento das inscrições;

VII - valor da inscrição;

vlII - documentação a ser apresentada no ato de inscrição;

IX - relação dos títulos e experiência profissional avaliados na análise curri-
cular;

X - descrição da metodologia de avaliação para classificação no processo
Seletivo Simplificado e apuração do resultado Í'inal;

XI - disposições sobre de apresentação, julgamento e conhecimento do re-
sultado de recursos.

Seção III
Das Inscrições

4fi. 9o. O prazo para as inscrições não será inferior a cinco dias.
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Art. 10. Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificaclo, o candiclato
deverá apresentar os documentos exigidos no edital, preencher e assii-rar Ílcha de inscrição
disponibilizada no ato pela Comissão.

ParágraÍ'o único. Somente serão admitidas inscrições pessoais, a serern ef-e-
tivadas diretamente pelos candidatos ou por intermédio de procurador munido cle instrunrento
pirblico ou parlicular de mandato e poderes especiais.

Art' 11. Encerrado o prazo Í'ixado no edital para as inscrições, a Comissão
publicará, no painel de publicações oficiais da Pref-eitura Muniôipal e em meio eletrônico, edi-
tal contendo a relação notninal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.

Art. 12. Os candidatos que não tiveram as suas inscrições hornologaclas po-
derão interpor recursos escritos perante a Comissão , no prazo de três áias, mecliarrt-. u opr.-
sentação das razões qlle amparareln a sua irresignação.

§ 1a No prazo de três dias a Comissão, apreciando o recurso, poderá recon-
siderar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscri-
ções homologadas.

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

§ 3n A lista final de inscrições homologadas será publicada na fbrma do art.
I l, após a decisão dos recursos.

§ 4a Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas estarão auto-
maticamente inseridos na avaliação curricular do Processo Seletivo SimpliÍIcado.

4ft. 13. Não será admitida inscrição condicional.

Art. 14. O requerimento de inscrição implica na aceitação pelo caldidato
das normas estabelecidas neste decreto e no edital respectivá.

Seção IV
Da Aprovaçâo Curricular

Art. 15. A l" etapa deste Processo Seletivo Simplificado consiste na aprova-
ção Curricular pela coordenação Estadual de urgências e Emergências - sAMlJ.

Art. 16. A Aprovação curricular terá carâter eliminatório.

Art. 17. A Aprovação Curricular respeitará a Nota Técnica n 07, cle setem-
bro de 2013, ernitida pela Coordenação Estadual do SAMU, para avaliação e ponruação de
currículos de novos candidatos. bem como a portaria GM/MS n 204g12002.

Art. l8' Não caberá recurso a essa etapa do processo seletivo sinrpliÍicaclo.
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Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

Art' i9. Será divulgada a lista dos candidatos aptos e inaptos pela Coordena-
ção Estadual de Urgências e Ernergências, a ser publicado no pàinel de publicações oÍiciais daPretêitura Municipal e em meio eletrônico, conforme previsto no urtrgo't-i.' 

---

Seção V
Da Prova de Títulos

{rt.20. A2u eÍapa do processo seletivo simplificado consiste na apresenta-
ção de títulos e experiência proÍissional e deverá observar o *ôd.lo integrante do eclital.

§ 1a Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jr-rríclicas.
de direito público ou privado, que atenderem os critérios definidãs no edital. 

-

§ 2q Nenhum título receberá dupla valoração.

§ 3t A classiÍicação será efetivada através da pontuação dos títulos e da ex-
periência profissional apresentada pelo candidato conforme critérios definidos no edital.

Art.21' O candidato entregará o formulário para a Prova cle Títulos, coln os
respectivos títulos e documentos que o comprovelr, no ato da inscrição.

{rt.22. Publicada a lista dos candidatos aptos, nos termos da Seção lV des-
te Decreto, a Comissão terá o prazo de três dias para proceder à prova de títulos e atribuir suas
respectivas pontuações, consoante previsto no edital.

Att. 23. Após a publicação do resultado preliminar da Prova de Títulos, os
candidatos poderão interpor recursos escritos perante a Comissão, no prazo de três dias, medi-
ante a apresentação das razões que ampararem a sua irresignação.

§ le No prazo de três dias a Comissão, apreciando o recurso, poderá reavali-
ar sua decisão, gerando nova pontuação e classificação de iandidatos.

§ 2a Sendo rnantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao
Prefeito Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivacla.

§ 3o A classificação final da Prova de Títulos será publicada na Íbrma do art.
I 1, após a decisão dos recursos.

Seção VI
Dos Recursos

{rt. 24. Da lista preliminar dos inscritos, da pontuação da prova de títulos e
da classiflcação preliniinar Ílnal dos candidatos e cabível recLlrso endereçàclo à Comissão,
uma única vez, no ptazo de três dias estipulados no Edital.

§ ln O recllrso deverá conter a perf-eita identificação do recorrente e as ra-
zões do pedido recursal.
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§ 2a Será possibilitada vista da Análise Curricular, da análise clos títr.rlos e daexperiência profissional que integram as etapas eliminatórias e classiÍ-icatórias, respecti'a-
mente e, na presença da Comissão, permitindo_se anotações.

§ 3a No prazo de três dias a Comissão, apreciando o recurso. poderá recon-
siderar sua decisão, liipótese na qual o nome do candidaio pussa.a a constar no rol cle selecio-
nados.

§ 4a Sendo mantida a decisão da Comissão, o recllrso será encarninhado airPrefbito Municipal para julgamento, no ptazo de um dia, cuja decisão deverá ser moti'ada.
§ 5o A lista Íinal de selecionados será publicada no painel de publicações

oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico.

Seção VII
Dos Critérios de Desempate

Art. 25. Verif-icando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebi-
das por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classiÍlcatória, sucessivamente, ocandidato que:

I - apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou supe-rior a sessenta anos;
II - sorteio em ato público.

ParágraÍb Úrnico. o sorteio ocorrerá em local e horário previamente clefinidopela Comissão, na presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por edital.

Art' 26. A aplicação do criterio de desempate será efetivada após a análisedos recursos e antes da publicação da lista final dos selecionados.

Seção VIII
Das Disposições Finais

Art' 27. Concluídas todas as etapas do Processo Seletivo SinrpliÍicaclo, aCornissão o encaminhaútao Pref'eito Municipalparâ homologação, no prazo cle urr dia.

4ft. 28. Homologado o resultado Íinal do Processo Seletivo SirnpliÍrcado.
será lançado edital coln a classificação oÍlcial dos candidatos aptos, quando, então, passará aÍluir o prazo de validade do processo seletivo Simprificado.

Art. 29. Não será Í-ornecido qualquer documento comprobatório de aprova-
ção ou classiÍicação do candidato, valendo para..ré Í,,.,-, a publicação doresultaclo Ílnal.
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Art. 30. Os candidatos aprovados e classiÍicados deverão manter atualizados
os seus endereços e contatos telefônicos e eletrônicos.

Ar1. 3 l. Respeitada
público, poderá haver a readequação

anatureza da função temporária, por razões de interesse

dispuser a legislação local.
inicialmente no edital. conforme

/

selecionados
o período de validade de Processo Seletivo S impliÍicado os

com estrita observância da necessidade do serviço público.

Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando
ao

do Prefeito de Cândido Godói, RS em l4 de outubro de 2015.

Registre-se e publique-se

Royer
da Administração
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