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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

EDITAL Nº 001/2021

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO DE PROVAS DE TÍTULOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PARA

PREENCHIMENTO DE FUNÇÕES TEMPORÁRIAS

A Prefeitura Municipal de Pereira Barreto/SP, por intermédio da COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO

DE PROVAS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PARA PREENCHIMENTO DE FUNÇÕES

TEMPORÁRIAS, instituída pelo Decreto nº 5680 de 22 de junho de 2021, faz saber a todos quanto o

presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que estarão abertas no período de 28 de

junho de 2021 a 06 de julho de 2.021, as inscrições para o PROCESSO SELETIVO DE PROVAS DE

TÍTULOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PARA PREENCHIMENTO DE FUNÇÕES

TEMPORÁRIAS. O presente Processo será regido de acordo com a Lei Orgânica Municipal, as demais

Leis Municipais em vigor e com as presentes instruções especiais que regularão todo o processo de

seleção ora instaurado, e se processará por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social,

com sede localizada à Avenida Brasil n. 1736, Centro em Pereira Barreto/SP, em conformidade com a

Lei Municipal n° 2.879/1999 a saber:

DAS INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1 - DAS FUNÇÕES

1.1.- Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Vencimento - Requisitos -Taxa Inscrição

Nomenclatura C/H Vagas Remuneração Tipo de Prova Taxa de Inscrição
Assistente Social 30 horas

semanais
01 R$ 2.849,97

mensal
Títulos;
Análise Curricular.

Isento

Psicólogo 30 horas
semanais

01 R$ 2.849,97
mensal

Títulos;
Análise Curricular.

Isento

1.2 - A fiscalização de todos os atos do Processo Seletivo ficará sob a responsabilidade da Comissão

do Processo Seletivo.
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CAPÍTULO II

2 - DAS INSCRIÇÕES

2.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato a função deverá conhecer o edital e certificar-se de que

preenche todos os requisitos exigidos por este e pelas legislações competentes. Uma vez efetivada a

inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.

2.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2.3 Ao efetuar a inscrição o candidato estará automaticamente participando do Processo Seletivo.

2.4 A inscrição poderá ser efetuada no período de a partir das 12:00 do dia 28 de junho de 2021 até

as 23:59 do dia 06 de julho de 2021, no endereço eletrônico site www.pereirabarreto.sp.gov.br,

local onde estará disponível o formulário de inscrição e anexos que deverão ser devidamente

preenchidos pelo candidato, observado o horário oficial de Brasília/DF.

2.5 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do

candidato, reservando-se à Prefeitura do Município de Pereira Barreto, o direito de excluir do

processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta, bem como

fornecer dados inverídicos ou falsos.

2.6 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou encaminhado em

desacordo com os prazos e condições previstos neste edital.

2.7 Para efetuar a inscrição é imprescindível preencher os seguintes requisitos:

2.7.1. - Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas

condições previstas no Decreto Federal n. º 70.436, de 18 de Abril de 1972, ou ainda estrangeiro na

forma disposta na legislação pertinente.

2.7.2.- Ter até a data de encerramento das inscrições, no mínimo 18 (dezoito) anos completos.

2.7.3. - Possuir habilitação e atender todas às exigências à função a que concorre na data da

contratação.

2.7.4. - Estar quite com as obrigações militares, quando for o caso.

2.7.5. - Estar em gozo de seus direitos civis, políticos e eleitorais.

2.7.6. - Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o

exercício das funções atinentes.

2.7.7. - Não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o

serviço público.

2.7.8. – Não ser aposentado por invalidez e nem se encontrar em idade de aposentadoria

compulsória, nos termos do art. 40, II, da Constituição Federal.

http://www.pereirabarreto.sp.gov.br
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2.7.9. - Não receber proventos de aposentadoria oriundos da vaga ou função exercidos perante a

União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e suas Autarquias, Empresas ou Fundações,

conforme preceitua o artigo 37, § 10 da Constituição Federal de 1.988, com a redação da Emenda

Constitucional nº 20, de 15/12/98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado

dispositivo constitucional, os empregos eletivos e os empregos ou funções em comissão.

2.8. - O deferimento das inscrições dependerá do correto e total preenchimento pelo candidato ou

seu procurador da Ficha de inscrição, diante da observância deste edital, devendo o candidato

indicar forma de contato para dirimir eventuais dúvidas.

2.9. - Encerrado o prazo das inscrições será publicado, pela Comissão do Processo Seletivo, através

de relação, as inscrições indeferidas, se houver.

2.10. - As inscrições indeferidas trarão o nome do candidato e a indicação do respectivo motivo do

indeferimento.

2.10.1. - Do indeferimento da inscrição, caberá recurso, no prazo de 03 (três) dias a contar da data de

sua divulgação, à Comissão do Processo Seletivo Simplificado, para que os aprecie no prazo acima

estabelecido, sugerindo o deferimento ou indeferimento da inscrição.

2.10.2. - Interposto o recurso nos termos do subitem acima e não julgado no prazo de 03 (três) dias,

o candidato poderá participar do processo, até a decisão do recurso, permanecendo no Processo

Seletivo Simplificado se este lhe for favorável, e dele sendo excluído, se negado.

2.11. - Se aprovado no Processo Seletivo, o candidato, por ocasião da contratação, deverá provar que

possui as condições de preenchimento da respectiva função, apresentando todos os documentos

exigidos pelo presente Edital e outros que lhe forem solicitados, inclusive comprobatórios de bons

antecedentes, confrontando-se então, declaração e documentos, sob pena de perda do direito à

função.

2.12. - O candidato assume toda a responsabilidade legal por quaisquer declarações falsas prestadas.

A Comissão do Processo Seletivo, não se responsabiliza por informações e endereços incorretos ou

incompletos, fornecidos pelo candidato ou seu procurador.

2.13. - A Comissão do Processo Seletivo Simplificado poderá, se necessário, anular todo e qualquer

ato que anteceder à homologação do mesmo, desde que verificada falsidade, a qualquer tempo, na

documentação apresentada pelo candidato, ou o não atendimento a todos os requisitos fixados,

constando declaração falsa ou inexata de dados.

3 - DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
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3.1. - Entende-se como pessoa portadora de deficiência, o (a) cidadão (ã) que apresente, em certo

grau, uma deficiência motriz ou sensorial, com caráter de cronicidade e persistência de alteração de

vida.

3.2. - Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente Processo

Seletivo Simplificado, dando atendimento ao que dispõe a Constituição Federal no artigo 37, Inciso

VIII, devidamente regulamentado nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 683/92, desde que a

deficiência de que são portadoras, seja compatível com as atribuições da função.

3.3. - Os candidatos portadores de deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo e avaliação, nos termos do artigo

2º. da Lei Complementar Estadual nº. 683/92.

3.3.1. - A aptidão física e/ou mental do candidato, a capacidade funcional para o exercício da

atividade pública, será comprovada em perícia médica determinada pela Administração Pública

Municipal. O candidato cuja deficiência não for configurada, ou quando esta for considerada

incompatível com a função a ser desempenhada, será desclassificado da lista de deficientes.

3.3.2 - Aos portadores de deficiência física e sensorial ficam reservadas 5% (cinco por cento) das

vagas oferecidas no Processo Seletivo de acordo com a Legislação aplicável, da quantidade das vagas

constantes deste edital, os quais não serão discriminados pela sua condição.

3.3.3. - Inexistindo candidatos portadores de deficiência as vagas serão preenchidas por candidatos

não portadores de deficiência;

3.3.4. - Aqueles que portarem deficiência compatível com a função e desejarem prestar o processo

seletivo nesta condição deverão manifestar-se no ato da inscrição, declarando na Ficha de Inscrição,

essa condição e a deficiência da qual é portador, apresentando além dos documentos acima

relacionados, Laudo Médico atestando essa condição, a espécie e o grau ou nível da deficiência, com

expressa referência ao Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem

como a provável causa da deficiência. Esse Laudo será retido e ficará anexado à Ficha de Inscrição.

Caso o candidato não anexe o Laudo Médico, não será considerado como deficiente apto para

concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição.

3.4. - Os candidatos que concorrerem na condição prevista no subitem acima serão classificados em

lista separada.

3.5. - Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção

simples do tipo: miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.

3.6.- Na aplicação do referido percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 0,5 (meio) e

arredondadas para maior, aquelas iguais ou superiores a tal valor.
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4 - DAS PROVAS

4.1 - O Processo Seletivo constará de análise curricular e provas de títulos, com pontuação máxima

de 10 ponto, conforme tabela a seguir:

TÍTULOS
Pontos por

Certificado

Certificado de Conclusão de Curso de Graduação em área diversa da exigida como

requisito para o cargo.
0,25

Certificado de Conclusão de Curso de Pós Graduação em nível de Especialização, na

área de conhecimento do Processo Seletivo ou em áreas afins, com carga horária

mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

0,5

Certificado de Conclusão de Curso de Pós Graduação em nível de Mestrado, na área

de conhecimento do Processo Seletivo ou em áreas afins.
0,75

Certificado de Conclusão de Curso de Pós Graduação em nível de Doutorado, na

área de conhecimento do Processo Seletivo ou em áreas afins.
1

Pontuação máxima por títulos 2

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E

SIMPÓSIOS

Pontos por

Certificado

Certificado de participação em curso, congresso, conferência, seminário ou

simpósio, na área de atuação, com carga horária de no mínimo 08 (oito) até o

máximo de 20 (vinte) horas.

0,1

Certificado de participação em curso, congresso, conferência, seminário ou

simpósio, na área de atuação, com carga horária de no mínimo 08 (oito) até o

máximo de 40 (vinte) horas.

0,2

Certificado de participação em curso, congresso, conferência, seminário ou

simpósio, na área de atuação, com carga horária de no mínimo 08 (oito) até o

máximo de 80 (vinte) horas.

0,3

Certificado de participação em curso, congresso, conferência, seminário ou

simpósio, na área de atuação, com carga horária de no mínimo 08 (oito) até o

máximo de 120 (vinte) horas.

0,4

Certificado de participação em curso, congresso, conferência, seminário ou

simpósio, na área de atuação, com carga horária de no mínimo 08 (oito) superior a
0,5
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4.2. No processo de análise e avaliação curricular e dos títulos serão observadas, para fins de

classificação, a formação acadêmica, a experiência profissional na área para a qual concorre, a

participação em cursos, congressos, conferências, seminários e simpósios, com as respectivas cargas

horárias e conteúdos na área de habilitação ao cargo pretendido, com certificados expedidos por

Instituição devidamente autorizada, sendo que a pontuação do candidato será estabelecida

conforme os critérios da tabela abaixo:

4.3. Só serão considerados e pontuados os certificados, declarações e/ou certidões devidamente

anexados na Ficha de Inscrição.

4.4. Para comprovação dos títulos, o candidato deverá anexar, no momento da inscrição, a

documentação pertinente digitalizada.

4.5. As informações prestadas e/ou não comprovadas de forma devida não serão computadas para

fins de pontuação.

4.6. Não serão considerados na pontuação documentos ilegíveis ou incompletos.

4.7. Os Certificados de participação em curso, congresso, conferência, seminário ou simpósio que

não constarem a carga horária não serão pontuados;

4.8 Não serão pontuados certificados e declarações de estágios.

4.9. A comprovação da experiência de trabalho se dará: pela apresentação de cópia da CTPS, página

de identificação e contrato de trabalho (com início e fim); pela apresentação de declaração expedida

pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão Público onde trabalhou, com informação acerca das

atividades desenvolvidas e respectivo período e/ou Portarias de Nomeações e Exonerações.

120 (vinte) horas.

Pontuação máxima por participação em cursos, congressos, conferências,

seminários e simpósios.
3

EXERCÍCIO PROFISSIONAL COMPROVADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO

Exercício profissional na área para a qual concorre.

01 (um) ponto para cada 06 (seis) meses completos, não sendo considerada a

fração de períodos menores.

Pontuação máxima para experiência profissional comprovada na área de atuação 5

PONTUAÇÃOMÁXIMA TOTAL 10
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4.10 No caso de experiência profissional comprovada em dois locais diferentes em período

concomitante, será considerado somente um dos vínculos para fins de tempo de experiência na área

de atuação;

4.11. Cada certificado será pontuado uma única vez e para um único critério.

4.12. Os comprovantes de escolaridade e formação que constam como requisitos obrigatórios para o

cargo, relacionados no item 2.1, não serão computados ou considerados na fase de Análise Curricular

e Títulos, por se tratarem de requisito de ingresso.

5. DA CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS E CRITÉRIOS DE DESEMPATE

5.1. O Resultado e classificação do Processo Seletivo Simplificado será a soma dos pontos obtidos no

processo de análise e avaliação curricular e dos títulos, conforme os critérios de pontuação

estabelecidos na tabela do item 5.2.

5.2. Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação obtida na ordem decrescente de

pontos obtidos.

5.3. Ocorrendo empate, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a) O candidato commaior tempo de experiência profissional comprovada;

b) O candidato de maior idade e, persistindo o empate, o candidato com maior número de

dependentes;

c) sorteio entre os empatados, na presença dos candidatos, com ata e provas testemunhais.

5.4. O candidato poderá interpor recurso, mediante documento escrito e protocolado junto à

Comissão do Processo Seletivo, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo máximo de 24

horas, contados a partir do primeiro dia útil da divulgação do resultado preliminar e classificação, no

horário das 13hs às 17hs, anexando a documentação comprobatória.

5.5. Caberá a Comissão proceder à análise e julgamento do mesmo no prazo de 48 horas.

5.6. A classificação dos candidatos será válida enquanto prevalecer a situação de necessidade

excepcional e temporária de interesse público, limitado ao prazo de vigência deste certame.

5.7. A convocação do primeiro candidato classificado será realizada pessoalmente ou por telefone,

meio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado;

5.8. Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das condições

exigidas para a contratação, serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem de

classificação.
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6 - DA CLASSIFICAÇÃO

6.1.- A nota final dos candidatos será de no máximo 10 (dez) pontos.

6.2.- Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final, enumerados

em 02 (duas) listas classificatórias: sendo uma Geral, com a relação de todos os candidatos

aprovados, e outra Especial/específica (para a relação de todos os candidatos aprovados portadores

de deficiência). As respectivas listas, estarão em ordem de classificação final.

6.2.1.- A Classificação Final será publicada por Edital no Diário Oficial do município no site

www.pereirabarreto.sp.gov.br e Secretaria Municipal de Assistência Social.

6.2.2.- Fica vedada a divulgação dos nomes dos candidatos reprovados.

6.2.3.- No prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da publicação da listagem de Classificação

Final, o candidato classificado poderá apresentar recurso à Comissão Municipal do Processo Seletivo,

o que será admitido para o único efeito de correção de notório erro de fato.

6.3.- Decorridas todas as etapas e todos os prazos legais, caberá ao Prefeito Municipal a

homologação do Resultado Final deste Processo Seletivo no prazo máximo de 30 (trinta) dias,

publicada no Diário Oficial do município, podendo, a partir daí, convocar, para nomeação, os

candidatos aprovados, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação obtida.

7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1.- Das decisões da Comissão Municipal do Processo Seletivo caberão recursos fundamentados ao

Presidente da referida Comissão, no prazo de 3 (três) dias, contados da divulgação oficial do ato

recorrido.

7.2.- Os recursos deverão ser interpostos por petição endereçada ao Presidente da Comissão,

acompanhada das razões, devendo ser protocolados na sede da Prefeitura Municipal.

7.2.1.- Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e deles constar o nome do candidato,

a denominação da função para o qual está concorrendo, o número de inscrição, o número do

documento de identidade e o endereço para correspondência.

7.2.2.- Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes, que apontarem

circunstâncias que os justifiquem e interpostos dentro do prazo.

7.2.3.- O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do respectivo

instrumento de mandato, com firma reconhecida e cópia reprográfica do documento de identidade

do procurador.

7.3.- Todos os recursos recebidos deverão ser encaminhados a Comissão Municipal do Processo

Seletivo, para análise e manifestação a propósito do arguido.
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7.3.1.- Admitido o recurso e diante da análise apresentada, decidirá a Comissão Municipal do

Processo Seletivo, conforme o caso, pela reforma ou manutenção do ato recorrido, dando-se ciência

ao interessado.

7.3.2.- Interposto o recurso, este deverá ser resolvido no prazo máximo de 03 (três) dias, sendo a

decisão dada a ele recorrível, em grau de recurso, ao Chefe do Executivo.

7.4.- O recurso interposto fora do prazo previsto no item 7.1. será desconsiderado.

7.5.- O candidato classificado deverá manter, durante o prazo de validade do Processo Seletivo, o seu

endereço atualizado, para eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação, caso não

seja possível convocá-lo por falta da citada atualização.

7.6.- A convocação para contratação dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem

de classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades da Administração Pública Municipal,

não gerando o fato da aprovação direito à contratação temporária.

7.7.- Apesar das funções existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais.

7.8.- Para efeito de admissão, fica o candidato habilitado e convocado sujeito à aprovação em

exames médicos, de caráter eliminatório; os que não lograrem aprovação não serão contratados.

7.8.1.- Os candidatos convocados que não comparecerem para realização de exames médicos serão

considerados desistentes, exaurindo assim o direito à sua contratação.

7.8.2- Os candidatos habilitados e aprovados nos exames médicos serão convocados para

procederem à aceitação da vaga oferecida.

7.9.- Para a admissão, o candidato também deverá apresentar todos os documentos exigidos pelo

presente Edital e demais documentos legais, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perda do direito à

vaga.

7.9.1.- Para contratação temporária não serão aceitos protocolos dos documentos.

7.9.2.- O candidato que, admitido, deixar de entrar em exercício, nos termos legais, perderá os

direitos decorrentes de sua contratação.

7.9.3- É facultado à Administração Pública Municipal de Pereira Barreto exigir dos candidatos, na

admissão, além da documentação prevista neste Edital e da exigida pelo Setor de Recursos Humanos,

outros documentos comprobatórios de bons antecedentes que julgar necessário.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. - A aprovação no Processo Seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à admissão,

ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do

exclusivo interesse e conveniência da Administração e da rigorosa ordem de classificação e do prazo

de validade do Processo Seletivo.
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8.2. - A admissão dos candidatos, observada à ordem de classificação final por função, far-se-á, pela

Administração Pública Municipal de Pereira Barreto, obedecido o limite de vagas existentes, as que

vierem a ocorrer, e as que forem criadas posteriormente, durante o prazo de validade deste Processo

Seletivo, com início imediato.

8.3. - Os candidatos portadores de deficiência serão submetidos à avaliação, perante uma junta

multidisciplinar que fornecerá o laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das funções

inerentes a função na qual venha a ser investido.

8.4. - O Processo Seletivo terá o prazo de validade, para todos os efeitos, de até 01 (um) ano,

podendo ser prorrogado uma vez por igual período, contados a partir da data da publicação da

homologação oficial do resultado final de cada função, publicada na imprensa oficial ou equivalente,

bem como afixado no Paço Municipal; a prorrogação dar-se-á a critério da Administração Pública

Municipal de Pereira Barreto, desde que exista interesse público para tanto.

8.4.1. - O prazo de validade do Processo Seletivo e o prazo de prorrogação, se houver, alcançará as

funções que vagarem ou forem criadas no decorrer destes prazos, sendo os candidatos

remanescentes admitidos, desde que haja interesse Público.

8.4.2.- O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera para a Administração

Pública Municipal a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, reservando-se à

Administração o direito de proceder às convocações em número que atenda aos interesses e às

necessidades dos serviços, de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira e o limite de

funções vagos existentes em lei.

8.4.3.- A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas o direito à

preferência na contratação temporária.

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. - Será excluído do Processo Seletivo, por ato da Comissão Municipal de Processo Seletivo, sem

prejuízo das medidas de ordem Administrativa, Civil e Criminal, o candidato que:

a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.

b) Agir com incorreção, violência, descortesia para com qualquer membro da equipe

encarregada das atividades, ou mesmo, por qualquer razão tentar tumultuá-la.

c) For responsável por falsa identificação pessoal.

d) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros,

em qualquer etapa do Processo Seletivo.

e) Efetuar inscrição fora do prazo previsto.
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f) Deixar de atender a convocação ou qualquer outra orientação da Comissão do Processo

Seletivo Municipal.

9.2. - A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidades de documentos, mesmo que

verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e a desqualificação do candidato,

com todas as suas decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem Administrativa, Civil e Criminal.

9.3.- Todas as publicações e comunicações relativas ao presente Processo Seletivo serão feitas em

Diário Oficial Eletrônico do município e na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.

9.4.- O candidato terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da publicação do ato, para a interposição

de recursos ou pedidos de revisão de notas e/ou classificação, sempre por meio de protocolo,

ressalvados os prazo específicos já estabelecidos neste Edital.

9.4.1.- Dos recursos sempre deverá constar a justificativa pormenorizada, sendo liminarmente

indeferidos os que não contenham fatos novos ou que se baseiem em razões subjetivas.

9.5.- Todos os casos omissos, controversos e problemáticos que surgirem em relação ao Processo

Seletivo Simplificado e que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e na

legislação municipal, serão resolvidos pela Comissão Municipal do Processo Seletivo, de acordo com

as normas pertinentes e “ad referendum” da Prefeitura Municipal.

9.6.- As vagas eventuais reservadas aos portadores de deficiência(s) ficarão liberadas, se não tiver

ocorrido inscrição nos termos da Lei ou aprovação desses candidatos nas provas ou no exame

médico específico, e serão providos pelos demais candidatos aprovados, com observância à ordem

classificatória estabelecida na classificação definitiva.

9.7.- A convocação dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação

final.

9.8 O candidato antes do contrato, será submetido a um exame médico admissional, de caráter

eliminatório, considerando as suas condições físicas e de saúde, necessárias ao bom desempenho

das atividades inerentes a função.

9.9. Nos casos de incompatibilidade da deficiência com a admissão para administrar aulas eventuais

e ou temporárias objeto deste Edital, o contrato não será efetivado.

9.10. A PERÍCIA MÉDICA para pessoas constantes da LISTA ESPECIAL de deficiente, será realizada no

Órgão Médico Oficial (local a ser indicado na convocação), para verificação da compatibilidade de sua

deficiência com o exercício das atribuições da função, por especialista na área de deficiência de cada

candidato.
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9.11. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco)

dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo

interessado, colhendo as custas por parte deste.

9.12. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias contados

da ciência do laudo referido.

9.13. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização

do exame.

9.14. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica.

9.15.- A Comissão Municipal do Processo Seletivo não emitirá Atestados ou Declarações de

Aprovação no Certame, pois a própria publicação na Imprensa serve para fins de comprovação da

aprovação.

9.16.- Os candidatos aprovados em todas as fases e contratados estarão sujeitos às determinações

constantes da Legislação Municipal referente aos Servidores Públicos, percebendo os vencimentos

iniciais, constantes do subitem 1.1. do presente Edital, que são os vigentes nesta data, acrescidos de

eventuais reposições salariais.

9.16.1 – Os contratados não têm os mesmos direitos do servidor efetivo, estes deverão ser

especificados no contrato de trabalho.

9.17.- Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da

convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância esta que será mencionada

em edital ou aviso a ser publicado na Imprensa.

9.18.- Caberá ao Prefeito da Estância Turística de Pereira Barreto/SP, a homologação dos resultados

finais.

Pereira Barreto/SP, 22 de junho de 2021.

João de Altayr Domingues

Prefeito da Estância Turística de Pereira Barreto

Kathilin Patricia Almeida da Silva

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado
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ANEXO I

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

1 Assistente Social: Realizar caracterização e diagnóstico do território; fazer

encaminhamentos e devolutivas das demandas trazidas pelo visitador; organizar e participar

de reuniões semanais com os visitadores para planejar e discutir as visitas domiciliares;

acompanhar o visitador nos domicílios, quando necessário; participar de capacitações do

Projeto Criança Feliz; promover capacitação inicial e permanente dos visitadores; participar

de reuniões intersetorias; organizar e participar das reuniões do Comitê Gestor do PCF;

registrar visitas e extrair relatórios do sistema eletrônico do PCF; planejamento e

monitoramento das atividades realizadas pelos visitadores, dos registros e dos prontuários;

outros procedimentos necessários a gestão e execução do PCF.

2 Psicólogo: Atendimentos; visitas; encaminhamentos; articulações com outros órgãos da

rede socioassistencial e de outras políticas públicas; articulação com Poder Judiciário para

acompanhamento do cumprimento da MSE; elaboração de relatórios e outros documentos

necessários; participação de reuniões de equipe, com outras unidades da rede socio

assistencial e de outros órgãos; participação em capacitações; registros nos sistemas

eletrônicos disponibilizados; manutenção dos prontuários, registros de entradas de ofício do

TJ e outros registros físicos necessários; abordagens sociais à população em situação de rua;

outros atendimentos necessários à execução do serviço MSE e PAEFI;
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