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123/2006 alterada pela Lei n. 147/2014 e Resolução TCE/MS n. 
54/2016 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Eventual tolerância, por 
qualquer dos conveniados, ao descumprimento de cláusulas do 
presente instrumento não implicará em precedente, novação ou 
modificação de quaisquer das disposições deste contrato, as quais 
permanecerão íntegras e em pleno vigor. 
  
9. DO FORO:
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes elegem o Foro da 
Comarca de Miranda/MS, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que se apresente, para dirimir questões que oriundas do 
presente Contrato não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo 
Conselho Municipal de Saúde. 
  
E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente 
contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um único 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas. 
  
Miranda (MS), __de _________de 2017. 
  
MARLENE DE MATOS BOSSAY 
Prefeita Municipal 
  
INSTITUTO VIVA MAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA � INSTITUTO VIVA MAIS, 
Responsável Pela Instituição 

Publicado por:
Carla Mores de Andrade 

Código Identificador:1D14CEC6 
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GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL Nº001/2017 � GERÊNCIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
ASSISTENTE SOCIAL PARA COMPOR O QUADRO 

TÉCNICO DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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A Gerência de Assistência Social visando, completar as equipes 
técnicas e implementar ações concretas de inclusão social voltadas a 
diversos grupos em situação de vulnerabilidade social, através da 
intensificação do uso da infra-estrutura de incrementos sociais já 
existentes, considerando suas funções de alta relevância institucional e 
de total interesse público, em conformidade com a Constituição 
Federal e de acordo com a Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos � NOB-RH/SUAS TORNA PÚBLICO a abertura de 
Processo Seletivo Simplificado com vista a seleção e posterior 
contratação por prazo determinado de pessoas físicas interessadas 
em prestar serviços de natureza intelectual e técnica, para atuarem 
como Assistente Social no âmbito deste Gerência. 
. 
1 � DO OBJETIVO  
1.1. O Processo Seletivo Simplificado tem por objetivo à seleção de 
servidores através de contratação em caráter temporário de 
excepcional interesse público, com a finalidade de compor as equipes 
técnicas para a execução e desenvolvimento das múltiplas atividades 
de Assistência Social de acordo com as diretrizes, objetivos e 
metodologia exigidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário. 
  
2 � DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
2.1. Os contratos administrativos decorrentes deste Processo Seletivo 
Simplificado terão validade de (um) ano podendo ser prorrogado por 
igual período. 
2.2. A seleção para os cargos de que trata este edital será realizada em 
01 (uma) etapa: 
2.2.1 Consistirá de Avaliação Curricular, análise de Títulos e 
comprovação de experiência Profissional; 

2.3. O número de vagas, a remuneração, a carga horária, os requisitos 
de formação estão descritos na Grade de Contratação de Pessoal no 
ANEXO I;  
2.4. O Resultado Final consistirá de uma lista, respeitando 
compulsoriamente a ordem de classificação; 
2.4.1 Havendo a necessidade da contratação de novos Assistentes 
Sociais para esta Gerência, será respeitada a ordem de classificação; 
2.5. Os candidatos habilitados serão contratados para atuarem nas 
ações socioassitenciais do município, tanto na zona urbana como na 
zona rural; 
2.6. Às pessoas com deficiência (PCD) é assegurado o direito de 
inscrição na presente seleção (CF Art. 37, VII: CE VI e decreto 
Federal n.º 3298 de 20/12/99) desde que as atribuições do cargo sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Os interessados 
deverão observar e atender aos procedimentos determinados para 
inscrição, previstos no presente Edital. 
  
3 - DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO  
  
3.1. O presente Processo Seletivo Simplificado será realizado sob a 
responsabilidade da Gerência Municipal de Assistência Social. 
4 � DA FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO  
4.1. A fiscalização dos atos relativos ao Processo Seletivo 
Simplificado ficará sob a responsabilidade da Comissão Especial de 
Avaliação, composta por 04 (quatro) membros, designados pelo 
Prefeito Municipal, cabendo também a este último a determinação do 
presidente e vice presidente da Comissão; 
4.2. Os membros da Comissão Especial de Avaliação deverão ser 
escolhidos entre pessoas com reconhecida idoneidade moral, 
pertencentes à estrutura administrativa do Município; 
  
5 � DA DIVULGAÇÃO  
5.1. Todas as publicações e divulgações relativas a este presente 
Processo Seletivo Simplificado serão fixadas em local próprio da 
Gerência de Assistência Social, na sede da Casa do Trabalhador e no 
site 
http://www.diariomunicipal.com.br/assomassul, conforme Lei Federal 
nº 12.527/2011 (Lei de acesso a informação). 
  
6 � DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO:  
6.1. Poderão participar do presente Processo Seletivo Simplificado os 
profissionais que comprovem formação, experiência e perfil 
profissional e demais requisitos elencados, neste edital e, que, 
apresentem todos os documentos requisitados no ato da entrega dos 
documentos exigidos para a devida contratação e que pretendam 
democratizar suas atividades e compartilhar seus conhecimentos com 
a Administração Municipal; 
6.2. É vedada a contração, a qualquer título, de servidores ativos da 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ressalvadas, 
em todo caso, as acumulações remuneradas de cargos, empregos e 
funções públicas admitidas nos termos do art. 37, incisos XVI e XVII 
da Constituição Federal; 
6.3. Para este Processo Seletivo Simplificado o candidato precisa 
conhecer todas as normas estabelecidas para a seleção neste Edital, 
divulgado conforme o item 5.1; 
6.3.1 O Edital estará disponível em área própria na Gerência de 
Assistência Social no endereço: Av. Iguatemi nº22 - Centro, CEP: 
79950-000, na sede da Casa do Trabalhador e no site 
http://www.diariomunicipal.com.br/assomassul, conforme 
cronograma do certame; 
6.3.2. O candidato é o único responsável pelos dados apresentados em 
seus documentos; 
6.3.3. Não serão aceitos, sob nenhuma hipótese, entrega de 
documentos via postal, por fax, extemporâneos ou em desacordo com 
as normas do presente edital. 
6.4. Verificada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos falso 
e/ ou que não atendam a todos os requisitos do presente edital, será o 
candidato automaticamente eliminado da seleção; 
6.5. A entrega da documentação vale, para todo e qualquer efeito, 
como forma de expressa concordância por parte do candidato, com 
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todas as condições, normas e exigência constantes neste Edital, das 
quais não poderá alegar desconhecimento em momento algum; 
6.6. O deferimento dos documentos apresentados dependerá da correta 
apresentação dos mesmos e o cumprimento das exigências para esta 
fase, determinadas por este Edital; 
6.7. Participação de Candidatos com deficiência: 
6.7.1. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de participar 
desta seleção, em igualdade de condições com os demais candidatos, 
para provimento de cargo/função cujas atribuições sejam compatíveis 
com os demais aprovados. 
  
7. LOCAL E PERÍODO PARA INSCRIÇÕES  
a) O candidato interessado não terá ônus na participação do processo 
seletivo simplificado; 
b) O edital estará disponível na Gerência Municipal de Assistência 
Social no endereço: Av. Iguatemi nº22 - Centro, CEP: 79950-000, na 
sede da Casa do Trabalhador e no site 
http://www.diariomunicipal.com.br/assomassul. 
c) Os envelopes contendo a documentação (original e cópia) do 
interessado deverá ser entregue no período de 07/08/2017 a 
11/08/2017. 
d) Horário para inscrição presencial: das 07h às 10h e das 13h às 16h 
na Sede da Casa do trabalhador, localizado na Rua dos Jardins nº615 
� Centro. 
7.8.1. Requisitos e condições para participação:  
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até o último dia 
das inscrições (comprovado por documento de identidade com foto); 
c) Ter formação mínima exigida conforme o ANEXO I deste Edital; 
d) Estar quite com as obrigações eleitorais; 
e) Ter disponibilidade de horário conforme o ANEXO I deste Edital; 
f) Possuir registro no órgão de classe compatível com a função 
7.8.1.1. A presença dos requisitos descritos no subitem 7.8.1 serão 
aferidos pela Comissão Especial no momento da conferência da 
documentação, nos termos do item 8.2. 
7.8.2. Os interessados que não comprovarem a presença de todas as 
condições/requisitos descritos no subitem anterior, seja por ausência 
de documentos ou irregularidades dos mesmos, serão excluídos 
automaticamente do certame; 
7.8.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento do inteiro teor 
deste Edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não 
podendo invocar, a qualquer tempo, desconhecimento como elemento 
impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações 
posteriores neste sentido; 
7.8.4. Em cumprimento ao disposto no inciso VIII do art. 37 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, fica assegurado o 
direito de se inscreverem neste Processo Seletivo Simplificado os 
interessados pessoas com deficiência, em igualdade de condições com 
os demais interessados, cujas atribuições do cargo sejam compatíveis 
com as deficiências de que possuem; 
Os interessados pessoas com deficiência deverão informar que são 
PCD e deverão anexar: 
a) Laudo Médico atestando 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 
necessidade especial, o qual deverá ser encaminhado à Comissão 
Especial do Processo Seletivo Simplificado; 
7.8.5. O interessado pessoa com deficiência, em razão da necessária 
igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas do cargo em que 
se inscrever. 
7.8.6. O interessado pessoa com deficiência classificado neste 
processo, antes da contratação, será submetido à perícia médica 
oficial, que terá decisão terminativa sobre a qualificação como 
portador de deficiência ou não e sobre o grau de deficiência 
capacitante para o exercício do cargo. 
a) Caso o resultado da perícia conclua negativamente quanto à 
compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo, o candidato não será contratado, por inaptidão para o exercício 
da função ou cargo. 
7.8.7. Os interessados pessoas com deficiência, resguardadas as 
condições especiais necessárias contidas neste Edital, participarão do 
processo de seleção em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere à avaliação e aos critérios de aprovação. 
  

8 � DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  
8.1. Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado 
deverão entregar os documentos na forma do Anexo VI; 
8.2. O envelope deverá conter os seguintes documentos: 
a) Ficha de solicitação de Participação na forma do ANEXO III; 
b) Currículo contendo identificação do candidato, experiência 
profissional, capacitações e outras atividades co-relacionadas com a 
função desejada, nos termos do que consta no Anexo IV deste Edital, 
acompanhado da documentação comprobatória (cópias e originais), 
que servirão de base para a Avaliação Curricular e posterior 
classificação; 
c) Declaração do candidato que não exerce cargo público, 
inacumulável nos termos da Constituição Federal na forma do 
ANEXO IX. 
d) Original e Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Carteira de 
Trabalho (CTPS); 
e) Original e cópia do Certificado de Graduação em Serviço Social; 
f) Declaração do interessado de disponibilidade de tempo, conforme 
requerido no Anexo I para o desenvolvimento da atividade a que se 
propõe modelo Anexo VII; 
g) Declaração do interessado de que tem ciência que sua inscrição e 
participação neste Processo Seletivo Simplificado não geram direito 
subjetivo à sua efetiva contratação, modelo ANEXO VIII; 
h) Certidão de Quitação Eleitoral, que poderá ser obtida no site do 
Tribunal Superior Eleitoral: 
(http://www.tse.jus.br); 
i) Original e cópia da Inscrição do registro no órgão de classe 
compatível com a função. 
8.3. Serão eliminados automaticamente os interessados que não 
apresentarem os requisitos previstos no item anterior. A ausência de 
documentos ou a presença de irregularidade nos mesmos inviabilizará 
a análise de mérito quanto ao pedido de cadastramento pela Comissão 
Especial de Avaliação; 
8.4. A constatação, a qualquer tempo, de falsidade, adulteração ou 
qualquer outro ato que demonstre inidoneidade da documentação 
apresentada pelo interessado, dará direito à Administração a excluir o 
interessado, automaticamente, do Processo Seletivo Simplificado; 
8.5. A lista dos selecionados será publicada na Gerência Municipal de 
Assistência Social; na Sede da Casa do Trabalhador e no site  
http://www.diariomunicipal.com.br/assomassul. 
  
9 � DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  
9.1. Os critérios de avaliação serão constituídos da análise curricular, 
suas provas documentais, aferição de títulos e da experiência 
profissional correlacionadas com as áreas ofertadas, ANEXO I, todos 
possuem caráter eliminatório; 
9.2. Somente serão considerados os títulos indicados, desde que 
devidamente relacionados à função pretendida dentro da área de 
assistência social, cujas pontuações, unitárias e máximas, são as 
descritas conforme este edital; 
9.3. Somente serão aceitos documentos apresentados em papel 
timbrado e se deles contarem todos os dados necessários à 
identificação das instituições e dos órgãos expedidores e à perfeita 
avaliação do título; 
9.4. Na avaliação dos títulos apresentados não serão computados os 
pontos que ultrapassarem o limite máximo de pontos estabelecidos 
neste edital; 
9.5. Para efeito de experiência profissional receberá pontuação o 
período a partir de 03 meses completos, de efetiva atividade 
profissional. Períodos inferiores a 03(três) meses completos não 
sofrerão pontuação; 
9.6. Os títulos serão considerados pela carga horária que comprovem, 
individualmente; 
9.7. A responsabilidade pela escolha dos documentos a serem 
avaliados na prova de títulos é exclusiva do candidato, não podendo 
os mesmos serem retirados, mesmo após a homologação do resultado 
da seleção; 
9.8. A pontuação dos candidatos é o resultado da aferição de títulos e 
aperfeiçoamentos conforme ANEXO V, deste Edital; 
9.10. A Avaliação Curricular será feita levando-se em conta os títulos 
e respectivas pontuações indicadas no ANEXO V deste Edital. 
9.11. A lista do Resultado Final respeitará compulsoriamente a ordem 
de classificação e o cargo especificamente. 
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9.12. A pontuação final será o somatório dos pontos obtidos pelos 
títulos e certificados apresentados. 
9.13. Na Avaliação Curricular somente serão pontuados os títulos, os 
aperfeiçoamentos e experiências profissionais que tiverem correlação 
com a área de atuação. 
  
10 � DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
10.1. Em caso de empate na nota final no presente Processo Seletivo 
Simplificado, serão utilizados como critérios de desempate, na 
seguinte ordem. 
a) maior tempo de experiência na área de atuação; 
b) maior número de cursos de Doutorado; 
c) maior número de cursos de Mestrado; 
d) maior número de cursos de Especialização; 
e) o candidato que for mais idoso; 
f) sorteio público; 
10.2. Caso haja candidato com idade igual ou superior a sessenta anos, 
até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo, empatado na 
Avaliação Curricular, será utilizado como primeiro critério de 
desempate o de maior idade, atendendo ao que dispõe o Estatuto do 
Idoso (Lei Federal nº 10.741/03). 
  
11 � DOS RECURSOS  
11.1. No caso de Recurso contra o resultado da avaliação do Processo 
Seletivo Simplificado, admitir-se-á o pedido, desde que seja 
apresentado à Comissão Avaliadora do processo seletivo simplificado, 
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a publicação do 
resultado final. A Comissão terá até 05 (cinco) dias úteis para emitir o 
parecer em resposta aos recursos impetrados. 
11.2. Não serão aceitos recursos via postal, via fax, via correio 
eletrônico ou ainda fora do prazo. 
11.3. Recursos cujo teor desrespeite a Comissão serão 
preliminarmente indeferidos. 
11.4. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de 
recurso, sendo a decisão final da Comissão Avaliadora do Processo 
Seletivo Simplificado, soberana e irrecorrível. 
  
12 � DA DIVULGAÇÃO E DO RESULTADO  
12.1. O Resultado Final será divulgado no dia 23 de agosto de 2017, 
na Gerência Municipal de Assistência Social, na Sede da Casa do 
Trabalhador e no site 
http://diariomunicipal.com.br/assomassul. 
12.2 São exclusivamente de responsabilidade do candidato, 
acompanhar as publicações referentes a esta seleção de Processo 
Seletivo Simplificado. 
  
13 � DA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
CLASSIFICADOS  
13.1. A contratação será realizada pela Gerência de Assistência Social 
/ Fundo Municipal de Assistência Social. 
13.2. A convocação dos aprovados e classificados obedecerá às 
normas legais pertinentes, à ordem de classificação, o prazo de 
validade do Processo Seletivo Simplificado e às regras deste Edital. 
13.2.1 Os aprovados e classificados nas vagas disponíveis terão o 
prazo de 07 (sete) dias após a convocação para se apresentarem. 
13.3 Os profissionais contratados receberão como contrapartida 
financeira o pagamento, conforme valores estipulados no Anexo l, 
valor este que abrangerá todos os custos e despesas direta ou 
indiretamente envolvidas, não sendo devido nenhum outro valor, a 
qualquer título que seja. 
13.4 Os candidatos convocados para a apresentação de documentos e 
que não atenderem, no prazo estipulado pela Gerência de Assistência 
Social, será considerado desistente, sendo automaticamente excluído 
do processo de Processo Seletivo Simplificado. 
13.5. Não será fornecido ao candidato qualquer documento 
comprobatório de classificação ou de notas, valendo para tal fim, a 
publicação de homologação do resultado final do Processo Seletivo 
Simplificado; 
13.5.1.. Ao candidato aprovado que assim o requerer será conferido 
um certificado de aprovação, expedido pela Gerência de Assistência 
Social e assinado pelo Gerente de Administração. 
13.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão em conjunto 
com a Gerência Municipal de Assistência Social. 

13.7. Este Edital está disponível na Gerência de Assistência Social e 
na sede da Casa do Trabalhador. 
  
14 � DA RESCISÃO CONTRATUAL  
14.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
a) por inadimplência de suas cláusulas, após a aplicação das devidas 
penalidades; 
b) se evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade do 
contratado; 
c) atraso injustificado na execução dos serviços, a juízo da Gerência 
dos Programas Socioassistenciais; 
d) paralisação dos serviços sem justa causa; 
e) por determinação judicial; 
f) por mútuo acordo mediante comunicação; 
g) em decorrência da convocação de profissionais através do concurso 
público; 
h) outras formas previstas em lei. 
  
15 � DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
15.1. O ato de inscrição no Processo Seletivo Simplificado implica no 
pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições gerais e 
particulares do seu objeto, não podendo o candidato invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, 
não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse sentido. 
  
16 � DOS ANEXOS DO EDITAL  
17.1. Integram este Edital os anexos a seguir: 
ANEXO I � Grade de Contratação de Pessoal 
ANEXO II � Atribuição das Atividades Profissionais 
ANEXO III � Ficha de Solicitação de Participação 
ANEXO IV � Modelo de Currículo 
ANEXO V - Critérios de Pontuação para Classificação 
ANEXO VI - Folha de Rosto 
ANEXO VII � Modelo de Declaração de Disponibilidade de Tempo 
para o exercício da Função Pleiteada 
ANEXO VIII � Modelo de Declaração de Ciência de que a 
Participação do Interessado no Processo Seletivo Simplificado não 
Gera Direito Subjetivo de Contratação 
ANEXO IX: Modelo de declaração de que o candidato não exerce 
cargo inacumulável nos termos da lei. 
  
ANEXO I 
  
Grade de Contratação de Pessoal 
  

FUNÇÃO 
QUALIFICAÇÃO 
MINIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

QUANT./VAGAS REMUNERAÇÃO 

Assistente 
Social 

Curso superior 
completo em Serviço 
Social e registro no 
órgão de Classe 
Competente 

30 h 01 R$3.569,71 

  
ANEXO II 
ATRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
  

Assistente Social 

� Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às 
famílias usuárias do CRAS; 

� Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as 
características do território de abrangência do CRAS; 

� Execução e mediação de grupos de famílias dos PAIF; 

� Realização de atendimento particularizados e visitas domiciliares às 
familias referenciadas ao CRAS; 

� Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território 
de acordo com o reordenamento dos serviços; 

� Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo (s) 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no 
território do CRAS; 

� Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no 
CRAS; 

� Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e 
desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de 
incidência de situação de risco; 

� Acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; 

� Alimentação de sistema de informação, registro das ações 
desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; 

� Articulação de ações que potencializam as boas experiências no 
território de abrangência; 

� Realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede 
socioassistencial; 

� Realização de encaminhamentos para serviços setoriais; 
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� Participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal; 

� Participação de reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento 
das ações semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxos, 
instituição de rotina de atendimento, e acolhimento dos usuários; 
organização dos encaminhamentos, fluxos de informações com outros 
setores, procedimentos, estratégias de resposta às demandas e de 
fortalecimento das potencialidades do território; 

� Atendimento de benefícios eventuais. 

  
ANEXO III 
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
  
(Nome Completo) 
  
Inscrito(a) sob R.G. nº_____________________Órgão 
Expedidor__________. 
Endereço Residencial_______________________, vem solicitar sua 
participação junto à Gerência de Assistência Social do Município de 
Naviraí, para prestação de serviços na área, estando, portanto, ciente e 
de acordo com todos os termos e condições do Edital de Processo 
Seletivo Simplificado Público nº001/2017. 
  
________________ 
(assinatura do solicitante) 
(Conforme documento oficial) 
  
ANEXO IV 
MODELO DE CURRÍCULO 
  
DADOS PESSOAIS: 
  
Nome Completo:   

Filiação:   

Nacionalidade:   

Estado Civil   

RG: CPF:   

Endereço Residencial:   

Endereço Eletrônico � email: 

  
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
  
Formação:   

Instituição:   

Formação:   

Instituição:   

Curso de Capacitação na área 
escolhida (tempo e instituição): 

  

Tempo de experiência na área 
escolhida: 

  

  
RESUMO DE EXPERIÊNCIA 
Aponte resultados alcançados e dificuldades encontradas na execução 
das tarefas durante a rotina de trabalho: __________ 
METODOLOGIAS UTILIZADAS 
Instrumentos e técnicas utilizadas para o desenvolvimento das tarefas: 
___________ 
  
ANEXO V 
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO 
  

Item Título 
Valor de 
cada 
Título 

Valor 
Máximo de 
cada Título 

1 Pós- Graduação lato/stricto sensu na área de assistência social 1,0 2,0 

4 

Diploma, devidamente registrado, de curso superior expedido 
por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, em 
área afim, excetuado aquele utilizado para comprovar a 
qualificação mínima do cargo. 

0,5 1,0 

5 
Certificado de curso de aperfeiçoamento, com carga mínima de 
40 horas, na área de assistência social 

0,25 3,0 

6 
Experiência profissional devidamente comprovada na área de 
assistência social de 03 meses a 02 anos 2,0 2,0 

6 
Experiência profissional devidamente comprovada na área de 
assistência social de 02 à 04 anos 

3,0 3,0 

6 
Experiência profissional devidamente comprovada na área de 
assistência social acima de 05 anos. 
  

4,0 4,0 

  
Obs: Os pontos referentes aos itens de mesmo número não são 
cumulativos 
  
ANEXO VI 
FOLHA DE ROSTO 

Nome:_______________ 
Área de Atuação: 
Função Desejada:________________ 
  
Formação Técnica e/ou Acadêmica:______________ 
  
Relação de Documentos Comprobatórios para a Avaliação 
Curricular:___________________________________________ 
ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE 
TEMPO PARA EXERCÍCIO 
  
Eu, _____________________, Inscirto (a) sob R.G. 
nº_______________________ Órgão Expedidor,________ Endereço 
Residencial_________________ 
Declaro na forma da legislação vigente, que possuo disponibilidade de 
tempo, conforme requerido no Anexo I, deste Edital, para o 
desenvolvimento da atividade a qual estou pleiteando. 
  
____________,________de__________de 2017. 
  
(assinatura do solicitante) 
(Conforme documento oficial) 
  
ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE A 
PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO A CONTRATAÇÃO 
  
Eu, _____________________, Inscrito (a) sob R.G 
nº_________Órgão Expedidor_________, Endereço 
Residencial_________________ Declaro na forma da legislação 
vigente, que tenho ciência de que minha participação neste processo 
Seletivo Simplificado não gera direito subjetivo à minha efetiva 
contratação. 
  
________,_____________de____________de 2017. 
  
____________________________ 
(assinatura do solicitante) 
(Conforme documento oficial) 
  
ANEXO IX 
MODELO DECLARAÇÃO DE QUE O CANDIDATO NÃO 
EXERCE CARGO INACUMULÁVEL NOS TERMOS DA LEI. 
  
Eu, ___________________, Inscrito (a) sob R.G 
nº____________Órgão Expedidor_________, Endereço 
Residencial________________ Declaro na forma da legislação 
vigente, que não exerço cargo público, inacumulável nos termos da 
Constituição Federal. 
  
_______________,_____________de____________de 2017 . 
  
(assinatura do solicitante) 
(Conforme documento oficial) 

Publicado por: 
Cleonice Gonçalves de Lima 

Código Identificador:22395639 

 
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

PORTARIA Nº 04, DE 29 DE JUNHO DE 2017 
 

Dispõe sobre a Lotação dos Professores e dos 
Servidores do Grupo de Apoio à Educação Básica, 
Readaptados na Rede Municipal de Ensino de 
Naviraí. 

  
A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando 
a Portaria nº 176, de 21 de março de 2016 e a Portaria nº 177, de 21 de 
março de 2016. 
  
R E S O L V E: 
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