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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DECRETO N" 084/2017, DE 1I DE JANEIRO DE2017.

REGULAMENTO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIF'ICADO PARA A CONTRATAÇÂO
DA EQUIPE DO SAMU.

VALDI LUIS GOLDSCHMIDT, Prefeito Municipal do Município de
Cândido Godói, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
da legislação municipal aplicável, que normatiza os serviços do SAMU SALVAR 192 no
município de Cândido Godói, visa por meio deste Decreto regulamentar o Processo Seletivo
Simplificado para a seleção da equipe do SAMU, composta por Motoristas Socorristas e Téc-
nicos de Enfermagem, que serão contratados para atender de forma emergencial a Secretaria
Municipal da Saúde,

DECRETA:

Seção I
Disposições Gerais

Ar1. 1" - 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 Simplilicado n" 00 1 /20 1 6.

Art. 2q Os pÍazos 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
final.

§ 1a 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. 3q O Processo Seletivo Simplificado será executado por Comissão
composta por três servidores efetivos, a quem competirá planejar e executar todos os atos ine-
rentes a sua realização.

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

Art. 4a O Processo Seletivo SimpliÍicado consistirá em análise de títulos, da
experiência profissional e da aprovação do cumículo pela Coordenação Estadual de Urgências
e Emergências.
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§ Único. A análise de títulos e a comprovação da experiência profissional
dos candidatos serão realizadas pela Comissão designada, cont'orme critérios definidos no edi-
tal de abertura.

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

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

Seçâo II
Do Edital de Processo Seletivo Simplificado

Afi. 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 jomal de circulação local.

Art. 8". Constarão do edital de abertura, no mínimo, as seguintes informa-

ções:

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

II denominação da fungão temporada, descrição das atividades a serem 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 funcionais a que farájus o contratado;

V - submissão ao regime disciplinar dos servidores públicos municipais;

VI - indicação precisa dos locais, horários, procedimentos e datas de inicio
e encerramento das inscriçôes:

VII - valor da inscrição;

VIII - 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 classiÍicação no Processo
Seletivo Simplificado e apuração do resultado Íinal;

XI - disposições sobre a apresentação, julgamento e conhecimento do resul-
tado de recursos.

Seção III
Das Inscrições

Art. 9". O prazo para as inscrições será fixado no edital de abertura.
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Art. 10. Para inscrever-se no Processo Seletivo SimpliÍicado, o candidato
deverá apresentar os documentos exigidos no edital, preencher e assinar llcha de inscrição
disponibilizada no ato pela Comissão.

Parágrafo único. Somente serão admitidas inscrições pessoais, a screm el-e-
tivadas diretamente pelos candidatos ou por intermédio de procurador munido de instrumento
público ou particular de mandato e poderes especiais.

Art. I l. Encerrado o prazo fixado r.ro edital para as inscrições, a Comissão
publicará, no painel de publicações ohciais da PreÍ-eitura Municipal e em meio eletrônico, edi-
tal contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.

AÍ. 12. Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas po-
derão interpor recursos escritos perante a Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresen-
tação das razões que ampararem a sua irresignação.

§ la No prazo de 01 dia a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsi-
derar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições
homologadas.

§ 2e 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.

§ 30 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do art.
1 1, após a decisão dos recursos.

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

Art. 13. Não será admitida inscrição condicional.

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

Seção IV
Da Aprovação Curricular

AÍ. 15. A 10 etapa deste Processo Seletivo Simplificado consiste na aprovâ-

ção Curricular pela Coordenação Estadual de Urgências e Emergências - SAMU.

Parágralo único: Os Candidatos que já tem a aprovação curricular da Coorde-
nação Estadual de Urgência e emergências - SAMU poderão comprovar esta situação através
de certidão emitida pela Secretaria de Saúde e ou Órgão Público onde estiverem trabalhando e

ou onde trabalharam.

Art. 16. A Aprovação Curricular prevista no a(igo 15 terá caráter eliminató-
no.
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Aú. 17. A Aprovação Curricular respeitará a Nota Técnica n 07, de setem-
bro de 2013, emitida pela Coordenação Estadual do SAMU, para avaliação e pontuação de
currículos de novos candidatos, bem como a Portaria GMÀ45 rf 2048/2002.

Art. 1 8. Não caberá recurso a essa etapa do processo seletivo simplificado

Art. 19. Será dirulgada a lista dos candidatos aptos e inaptos pela Coordena-

ção Estadual de Urgências e Emergências, a ser publicado no painel de publicações oficiais da
Prel'eitura Municipal e em meio eletrônico, conforme previsto no artigo 1 1.

Seção V
Da Prova de Títulos

Art. 20. A 2' etapa do processo seletivo simplificado consiste na apresenta-

ção de.titulos e experiência profissional e deverá observar o modelo do edital.

§ ia Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas,
de direito público ou privado, que atenderem os critérios deÍinidos no edital.

§ 2q Nenhum título receberá dupla valoraçào.

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

4ft. 21. O candidato entregará o formulario para a Prova de Títulos, com os
respectivos títulos e documentos que o comprovem, no ato da inscrição.

Art. 22. Publicada a lista dos candidatos aptos, nos termos da Seção IV des-
te DecÍeto, a Comissão terá o prazo de um dia para proceder à prova de títulos e atribuir suas
respectivas pontuações, consoante previsto no edital.

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

§ lq No prazo de um dia a Comissão, apreciando o recurso, poderá reavaliar
sua decisão, gerando nova pontuação e classificação de candidatos.

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

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

Seção VI
Dos Recursos

Aú. 24. Da lista preliminar dos inscritos, da pontuação da prova de títulos e

da classificação preliminar final dos candidatos é cabível recurso endereçado à Comissào,
uma única vez, no prazo de um dia estipulado no Edital.
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§ la O recurso deverá conter a perleita identificação do recorrente e as ra-
zões do pedido recursal.

§ 2a Será possibilitada vista da Análise Curric:lar, da análise dos títulos e da

experiência profissional que integram as etapas eliminatórias e classificatórias, respectiva-
mente e, na presença da Comissão, permitindo-se anotações.

§ 3a No prazo de um dia a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsi-
derar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constâr no rol de seleciona-
dos.

§ 4a Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao
Prefeito Municipal parajulgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada.

§ 50 A lista final de selecionados será publicada no painel de publicaçôes
oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico.

Seção VII
Dos Critérios de Desempate

Art. 25. Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebi-
das por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o
candidato que:

I apresentar a menor idade, dentre aqueles com idade igual ou superior a
sessenta anos;

II - soÍeio em ato público.

Parágrafo único. O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido
pela Comissão, na presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados foÍmal-
mente-

1.rt. 26. A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise
dos recursos e antes da publicação da lista final dos selecionados.

Seção VIII
Das Disposições Finais

Art.27. Conclúdas todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado, a
Comissão o encaminhará ao Prelêito Municipal para homologação, no prazo de um dia.

Art. 28. Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado,
será lançado edital com a classificação oficial dos candidatos aptos, quando, então, passará a
fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.
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Art. 29. Não será fomecido qualquer documento comprobatório de aprova-
ção ou classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final.

Art. 30. Os candidatos aprovados e classificados deverão manter arualizados
os seus endereços e contatos teleÍônicos e eletrônicos.

Art. a na1l)Íeza da função a, por razões de interesse
público, poderá ão das condições deÍinidas inicialmente no edital, conlorme
dispuser a le ocal

Art. 32. Durante o período de validade de Processo Seletivo Simplificado os
seleci tados com estrita observância da necessidade do serviço público,

e classificação.
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