
t} l.'

cÀNotoo coDól

ESTADO DO RIO GFIANDE DO SUL

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

DECRETO N" 068/2014, DE TO DE OUTUBRO DE 2014.

REGULAMENTO PROCESSO SELBTIVO
SIMPLIFICADO PARA A
DA EQUIPE DO NASF.

CONTRATAÇÃO

GUERINO BACKES, Prefeito Municipal do Município cle Câncliclo
Godói, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e. nos termos cla Lei
Municipal N" 2.34312013, de 28 de junho de 2013, que institui o NÍrcleo de Apoio a Saúde da
Família - NASF, e Lei Municipal no 2.47212014, 2014, de 07 de outubro de 2014, visa por
meio deste regulamentar o processo seletivo simpliÍicado para a seleção da equipe do NASIT,
composta por 01 (um) Fisioterapeuta, 01 (um) Nutricionista, 0l (urn) Psicologo e 01 (Lul)
Profissional da Educação Física, que serão contratados para atender de forma emergencial a
Secretaria Municipal da Saúde,

DECRETA:

Seção I
Disposições Gerais

Ar1. 1o - Para fins de Seleção dos profissionais a serem contratados, Ílca ins-
tituído o presente regulamento do Município procederá à análise curricular e avaliação psico-
lógica dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado n" 003/2014.

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

§ la Os prazos somente começam a coÍrer 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. 3q O Processo Seletivo Simplificado será executado por Comissão
composta por servidores efetivos, a quem competinâ planejar e executar todos os atos ineren-
tes a sua rcalização.

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

Art. 4a O Processo Seletivo Simplificado consistirá em análise de títulos, da
experiência profissional e da avaliação psicológica.
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§ It A análise de títulos e a comprovação da experiência proÍissional dos
candidatos será realizada pela Comissão designada, conforme critérios deilnidos no edital cle
abertura.

§ 2 
-A 

avaliação psicológica será realizada por profissional contrataclo espe-
cialmente para essa finalidade, cle caráter idôneo e registradà no Conselho Regional 

"o,rp.-tente.

Art. 5a O ptazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de clois
anos, promogável, uma vez, por igual período.

Art. 6a o valor da inscrição para a participação no Processo Seletivo Sirnpli-ficado que trata este Decreto será fixado no respectivo editi.

Seção II
Do Edital de Processo Seletivo Simplificado

Art. 7a o edital de abertura clo 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.

Art. 8o. constarão do edital de abertura, no mínimo, as seguintes infomra_
ções:

I - identiÍlcação da(s) secretaria(s) para a quar se está abrindo a seleção;

atizadas, carean"lln-"0:J;H;i:T*3;:Xii'fj""#:t'' descrição das atividades a serem re-

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

IV - indicação das vantagens funcionais a que farájus o contratado;
V - submissão ao regime disciplinar dos servidores públicos lrunicipais;
VI - indicação precisa dos locais, horários, procedimentos e datas de inícioe encerrantento das inscrições;

VII _ valor da inscrição;

vrII - documentação a ser apresentada no ato de inscrição;
IX - relação dos títulos e experiência profissional avaliados na análise curri-cular;

X - descrição dos quesitos analisados na Avaliação psicológica;

XI - descrição da metodologia de avaliação para classificação no processo
Seletivo Simplihcado e apuração do resultado final:
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XII - disposições sobre de apresentação, julgamento e conhecimento clo re-
sultado de recursos.

Seção III
Das Inscrições

Art. 9'. O prazo para as inscrições não será inf'erior a cinco clias.

Art' 10. Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato
deverá apresentar os documentos exigidos no edital, preencher e assinar ficha cle inscrição
disponibilizada no ato pela Comissão.

Parágrafb único. Somente serão admitidas inscrições pessoais, a serem ele-
tivadas diretamente pelos candidatos ou por intermedio de procurador munido de instrumento
público ou particular de mandato e poderes especiais.

Art. 1l' Encerrado o pÍazo fixado no edital para as inscrições, a Comissão
publicará, no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, ecli-tal contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.

Art' 12. Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas po-derão interpor recllrsos escritos perante a-Comissão, no pÍazo de três áias, mediante a apr.e-sentação das razões qlle ampararem a sua irresignação.

§ lo 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 aoPrefeito Municipal para julgan-rento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivacla.

§ 3n A lista final de inscrições homologadas será publicada na f-orma clo art.I l, após a decisão dos recursos.

§ 4q os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas estarão aLrto-maticamente inseridos na avaliação curiicular do Processo seletivo Simplificaclo.
Art. 13. Não será admitida inscrição condicional.

Art' l4' o requerimento de inscrição implica na aceitação pelo cancliclatodas normas estabelecidas neste decreto e no editar respectivo.

Seção IV
Da Análise Curricular

Att' l5' A l" etapa do processo seletivo simplificado consiste na apresenta-
ção de títulos para análise curriculár e deverá observar o modeio integrante do edital.

§ 1a Somente serão consid.etados os títulos expedidos por pessoas jurídicas,
de direito público ou privado, que atendereuibS critérios áLfinidos no edital.
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§ 2a Nenhum título receberá dupla valoração.

§ 3o A classiÍicação será efetivada atraves da pontuação dos títulos e cla ex-
periência proÍissional apresentada pelo candidato conforme critérios deÍlnidos no edital.

Art. 16. O candidato entregará o f-ormulário para a Análise Curricular, com
os respectivos títulos e documentos que o comprovem, no ato da inscrição.

Art. 17. Publicada a lista final de inscrições homologadas, nos termos da
Seção III deste Decreto, a Comissão terá o prazo de três dias para proceder à análise curricular
e atribuir suas respectivas pontuações, consoante previsto no edital.

Art. 18. Após a publicação do resultado preliminar da Análise Curricular, 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.

§ 1a No prazo de três dias a Comissão, apreciando o reclrrso, poderá reavali-
ar sua decisão, gerando nova pontuação e classificação de candidatos.

§ 20 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.

§ 3o A classificação final da Análise Curricular será publicacla na fonna clo
art. I 1, após a decisão dos recursos.

§ 4a Os candidatos que obtiveram as melhores pontuações serão convocaclos
para participar da 2n eÍapa do processo de seleção deÍ'inidas no edital de abertura do Processo
Seletivo Simplificado.

Seção V
Da Avaliação Psicológica

Art. 19. A2'etapa deste Processo Seletivo Simplificado consiste na Avalia-
ção Psicoló gica tealizada por profissional habilitado e será aplicada somente aos candidatos
classificados de acordo com o previsto no edital.

{rt.20. A Avaliação Psicológicaterá caráter classificatório e eliminatório.
com data e local a ser dir,ulgado por edital.

{lft.21. Todos os quesitos e a metodologia utilizados para a avaliação psico-
lógica deverão estar claramente descritos no edital.

Parágrafo único: Essa etapa é classificatória e eliminatória, sendo eliminados
do certame os candidatos que não comparecem paru arealização da mesma ou não atingirem a
pontuação mínima exigida. 

:.
Art.22. Não caberá recurso a essa etapa do processo seletivo simplificado.
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Art. 23. Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas será
o resultado preliminar publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e
em meio eletrônico conforme previsto no artigo 1 l.

Seção VI
Dos Recursos

Art. 24. Da lista preliminar de inscritos, da análise curricular e da classiflca-
ção preliminar dos candidatos é cabível recllrso endereçado à Comissão, uma única vez. no
prazo de três dias estipulados no Edital.

§ ln O recurso deverá conter a perfeita identificação do recomente e as ra-
zões do pedido recursal.

§ 2a Será possibilitada vista da análise dos títulos e da experiência proÍissio-
nal, bem como da avaliação psicológica, que integram as etapas classificatórias e eliminató-
rias, na presença da Comissão, permitindo-se anotações.

§ 3a 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 selecio-
nados.

§ 4a 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.

§ 5n A lista Í-rnal de selecionados será publicada no painel de publicações
oficiais da Prefeitura Municipal e em rneio eletrônico.

Seção VII
Dos Critérios de Desempate

{rt.25. Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebi-
das por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivanrente. o
candidato qr-re:

I - apresentar maior pontr-ração na análise curricular;
II - apresentar idade rnais avançada, dentre aqueles corn iclade igual ou su-

perior a sessenta anos;
II - sorteio em ato público.

Parágrafb único. O sorteio ocorrerá em local e horário previamente det-rnido
pela Comissão, na presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por edital.

ArÍ. 26. A aplicação do critério de desempate será ef'etivada após a análise
dos recursos e antes da publicação da lista final dos selecionados.
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Das Disposições

27. concluídas todas as etapas do Processo Seletivo simplificado, a
ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de um dia.

28. Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado,
a classificação oficial dos candidatos aptos, quando, então, passará a
do Processo Seletivo Simplificado.de

1lrt.29. Não será fornecido qualquer documento comprobatório
do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado

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

Art. 31. Respeitada a natureza da função temporária, por razões de
haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital,

alegislação local.

y'rrt. 32. Durante o período de validade de Processo Seletivo
serão contratados com estrita observância da necessidade do servlço

Art. 33. Este
ao contrário.

com

Municipal

de aprova-
final.

atualizados

SC

OS

Decreto entra em vigor na data de sua publicação, gando
AS

ue-se

Royer
da Administração
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Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS em 10 de outubro de 2014.
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