
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 11/2015. 

 

Edital de Processo Seletivo Simplificado para 

contratação por prazo determinado. 

 

  O Prefeito Municipal de Caraá, no uso de suas atribuições, visando à contratação 

de pessoal, em número de 02 e cadastro reserva, por prazo determinado para desempenhar 

funções de Conselheiro Tutelar junto ao Conselho Tutelar do Município de Caraá, amparado 

em excepcional interesse público devidamente reconhecido por intermédio de lei municipal, 

com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, e  Lei Municipal n° 1.567/2015, torna 

pública a realização de Processo Seletivo Simplificado nº 05/2015, que será regido pelas 

normas estabelecidas neste Edital e no Decreto nº 891/2011. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta 

por três servidores, designados através da Portaria n° 256/2015. 

 

1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 

 

1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem 

prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da 

República. 

 

1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no 

painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, sendo o seu extrato veiculado, ao 

menos uma vez, em jornal de circulação local, no mínimo cinco dias antes do encerramento 

das inscrições e no site: www.caraa.rs.gov.br.  

 

1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão 

publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, 

através do site: www.caraa.rs.gov.br.  

 

1.5 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos, desconsiderando-se o 

do início e incluindo-se o do final. 

 

1.5.1 Os prazos somente começam a correr em dias úteis. 

 

1.5.2 Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que 

não haja expediente. 

 

1.6 O Processo Seletivo Simplificado consistirá de uma única  etapa, sendo a análise de 

currículos dos candidatos pela Comissão, conforme critérios definidos neste Edital. 

 

1.7 A contratação será pelo período determinado de início do chamamento do processo 

seletivo, até a data de 09 de janeiro de 2016. 

 

1.7.1 No caso de cadastro reserva, será pelo prazo determinado pela lei municipal, específica 

de cada caso. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

 

2.1 Da natureza:  
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2.2.1 O exercício efetivo da função de Conselheiro Tutelar constituirá serviço público 

relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 

2.2.2 O exercício da função de Conselheiro Tutelar requer dedicação exclusiva, sendo vedado 

o exercício simultâneo de qualquer outro cargo, emprego ou função pública ou privada.  

 

3  Das atribuições: 

São atribuições do Conselheiro Tutelar: 

I – atender às crianças e adolescentes sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados; 

II – atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas em Lei; 

III – promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto: 

a) requisitar serviços públicos no âmbito do Município, nas áreas de saúde, educação, serviço 

social, previdência, trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judicial nos casos de descumprimento injustificado de suas 

deliberações. 

IV – encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou 

penal contra os direitos da criança e do adolescente; 

V – encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI – providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária quanto a: 

a) encaminhamento de pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade; 

b) orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

c) matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

d) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos; 

e) inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; 

f) requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 

ambulatorial; 

g) abrigo em entidade; 

h) colocação em família substituta. 

VII – expedir notificações; 

VIII – requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando 

necessário; 

IX – assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária para planos e 

programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

X – representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no 

inciso II do § 3º do artigo 220 da Constituição da República de 1988; 

XI – representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do poder 

familiar. 

 

3.1 Da carga horária: 



 

3.2 O Conselheiro Tutelar exercerá suas funções durante todo o horário de expediente do 

Conselho Tutelar, de segundas a sextas-feiras, no horário das 08h às 12h das 13h e 30min às 

17h. 

3.3 Além da jornada referida no item “3.2”, o Conselheiro Tutelar deverá exercer suas 

atividades nos horários de plantão nos dias de semana, à noite, e nos sábados, domingos e 

feriados, durante as vinte e quatro horas do dia, conforme escala de horários de atendimento. 

3.4 Todos os membros do Conselho Tutelar serão submetidos à mesma carga horária semanal 

de trabalho, bem como aos mesmos períodos de plantão ou sobreaviso, sendo vedado qualquer 

tratamento desigual. 

 

4  Da remuneração e direitos: 

4.1 Os Conselheiros Tutelares titulares receberão, a título de remuneração mensal, o valor de 

R$ 1.000,00 (Hum mil reais). 

4.2 São assegurados aos Conselheiros Tutelares, ainda, os seguintes direitos:
1
 

I – gozo de férias anuais remuneradas, com acréscimo de um terço sobre a remuneração 

mensal; 

II – afastamento por ocasião da licença-maternidade, custeada pelo regime de previdência a 

que estiver vinculado; 

III – licença-paternidade de 5 (cinco) dias
;2  

IV – décima terceira gratificação a ser paga no mês de dezembro de cada ano.
3 

  

4.3 Os Conselheiros Tutelares terão direito a diárias ou ajuda de custo para assegurar a 

indenização de suas despesas pessoais quando, fora do Município, participarem de eventos de 

formação, seminários, conferências, encontros e outras atividades semelhantes, e quando nas 

situações de representação do conselho, nos moldes da Lei Municipal nº 1.473/2014. 

 

5. INSCRIÇÕES 

 

5.1 Disposições gerais  

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

condições estabelecidas neste Edital, bem como das decisões que possam ser tomadas pela 

Comissão Especial Eleitoral em relação as quais não poderá alegar desconhecimento. 

5.1.2 A inscrição será gratuita e deverá ser realizada pessoalmente pelo candidato. 

5.1.3 As informações prestadas na Ficha de Inscrição, bem como o seu preenchimento, são de 

exclusiva responsabilidade do candidato, ficando sob sua inteira responsabilidade as 

informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros de preenchimento da 

ficha. 

 

                                                

 

 

 



5.2  Do período de inscrições: 

Do dia 20 de julho ao dia 24 de julho de 2015, no horário das 09h às 11h e das 13h e 

30min às 16h e 30min. A serem realizadas pela servidora Maristela de Borba. 

5.3 Do local das inscrições: 

As inscrições serão realizadas no local e endereço a seguir:  

Prédio da Prefeitura Municipal de Caraá, Secretaria de Administração Fazenda e 

Planejamento. 

Rua Inácio Rabelo dos Santos, nº 182, Bairro Centro, no Município de Caraá. 

 

5.4 Dos documentos para a inscrição: 

5.4.1 Ficha de inscrição (modelo ANEXO) devidamente preenchida. 

5.4.2 Folha corrida Judicial (emitida com prazo máximo de 30 dias) 

5.4.3 Cópia autenticada do documento oficial de identificação, sendo para este fim assim 

considerada a cédula de identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública, pelas 

Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal; a identidade expedida pelo 

Ministério das Relações Exteriores para estrangeiros; a identificação fornecida por ordens ou 

conselhos de classes que por Lei tenham validade como documento de identidade; a Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; o Certificado de Reservista; o Passaporte e a Carteira 

Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

5.4.4 Certidão de quitação da Justiça Eleitoral.  

5.4.5 Cópia autenticada de conta de energia elétrica, água ou telefone, guia de pagamento de 

imposto (IPVA, IPTU, entre outros) ou contrato de locação de imóvel, em nome do candidato. 

Caso o candidato não possua estes documentos em seu nome, poderá comprovar a residência 

por meio de declaração com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia de um dos 

documentos antes citados em nome da pessoa com quem declara residir. 

5.4.6 Cópia autenticada de certificado de conclusão, expedido por estabelecimento de ensino 

público ou particular, devidamente reconhecido pela legislação vigente, comprovando a 

conclusão do Curso de Ensino Médio. 

5.4.7 Uma foto 3x4. 

5.4.8 As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma. 

5.4.9 Não serão recebidos documentos originais, sob qualquer hipótese ou alegação. 

 

6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 5.2, a Comissão publicará, no painel de publicações 

oficiais da Prefeitura Municipal e no meio eletrônico, no prazo de um dia, edital contendo a 

relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas. 

 

6.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos 

escritos perante a Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresentação das razões que 

ampararem a sua irresignação, a contar da publicação que trata o item 5.1.  

 

6.2.1 No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, 

hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas.   

 



6.2.3 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. 

 

6.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 6.1, no prazo de 

um dia, após a decisão dos recursos. 

 

7. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS 

 

7.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo I do 

presente Edital.  

 

7.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de 50 pontos. 

 

7.3  A escolaridade não será objeto de avaliação. 

 

7.4 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação, em uma escala de zero 

a cinqüenta pontos, conforme os seguintes critérios: 

 

 

ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Cursos na área de no mínimo 20 (vinte) 

horas de cursos, palestras, seminários ou 

jornadas de estudos sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente 

(LeiFederal8069/90) ou sobre política de 

atendimento a Crianças e Adolescentes. 

 

a) De 20 a 30 

horas.....05 pt. 

b) De 30 a 50 

horas 07 pt. 

c) Acima de 50 

horas 13 pt. 

25 

Experiência no cargo de Conselheiro 

Tutelar, com duração mínima de 06 meses. 

 

a) De 06 a 12 meses  

........ 2 pt. 

b) De 13 a 18 meses 

........ 5 pt. 

c) De 19 a 24 meses 

...... 8 pt. 

d) Acima de 24 meses 

... 10 pt. 

25 

 

 

8. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

 

8.1 No prazo de três dias, a Comissão deverá proceder à análise dos currículos e da prova 

prática. 

 

8.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar 

será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no meio eletrônico, 

abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste 

edital. 



 

9. RECURSOS  

 

9.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à Comissão, uma 

única vez, no prazo comum de um dia, a contar a publicação. 

 

9.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido 

recursal. 

 

9.1.2 Será possibilitada vista dos currículos, e documentos na presença da Comissão, 

permitindo-se anotações. 

 

9.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do 

candidato passará a constar no rol de selecionados. 

 

9.1.4 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. 

 

9.1.5 A lista final de selecionados será publicada no painel de publicações oficiais da 

Prefeitura Municipal e em meio eletrônico. 

 

10. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

 

9.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais 

candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 

 

10.1.1 apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a sessenta 

anos. 

 

10.1.2 sorteio em ato público. 

 

10.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na presença 

dos candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, correio eletrônico ou 

qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 

 

10.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e antes da 

publicação da lista final dos selecionados.  

 

11. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

 

11.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a 

Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para 

homologação, no prazo de um dia. 

 

11.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos 

candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo 

Simplificado. 

 

12. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

12.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a 

contratação pelo Prefeito, será convocado o primeiro colocado, para, no prazo de 2 (dois) dias, 



prorrogável uma única vez, a critério da Administração, comprovar o atendimento das 

seguintes condições:
 
 

 

12.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

 

12.1.2 Ter idade mínima de 21 anos; 

 

12.1.3 Apresentar atestado médico exarado pelo serviço oficial do Município, no sentido de 

gozar de boa saúde física e mental. 

 

12.1.4 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo 

Município. 

 

12.1.5 Apresentar declaração de que não acumula cargo ou função pública. 

 

12.1.6 Apresentar comprovação de escolaridade exigida no caso Ensino Médio. 

 

12.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por telefone, 

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

 

12.3 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 classificatória crescente.  

 

12.4 Caso o candidato, quando da notificação, não tiver interesse em assumir a vaga naquele 

momento, poderá solicitar por escrito que seja reconduzido para o final da lista classificatória. 

 

12.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de até 09 de janeiro 

de 2016. 

 

12.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão 

contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais 

candidatos classificados, observada a ordem classificatória. 

 

12.7 - Caso o candidato não deseje assumir de imediato, poderá, mediante requerimento 

próprio, solicitar para passar para o final da lista dos classificados e, para concorrer, observada 

sempre a ordem de classificação e a validade do Processo Seletivo, a novo chamamento uma 

só vez.  

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do 

candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

 

13.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços. 

 

13.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá haver 

a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação 

local.  

 

13.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada. 

 

 



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 15 de julho  de 2015. 

 

 

 

SILVIO MIGUEL FOFONKA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado 

por esta Assessoria Jurídica. 

 

Em ___ / ___ / ______. 

 

 

 

Carla Rosane B. Bemfica 

Assessora Jurídica 

OAB/RS nº 22.341 

 

 



 

CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1 Nome completo: _________________________________________________________ 

1.2 Filiação: _______________________________________________________________ 

1.3 Nacionalidade: __________________________________________________________ 

1.4 Naturalidade: ___________________________________________________________ 

1.5 Data de Nascimento: _____________________________________________________ 

1.6 Estado Civil: ____________________________________________________________ 

 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: _____________________________________ 

2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: __________________________________________ 

 

3. ESCOLARIDADE 

3.1 ENSINO FUNDAMENTAL 

Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ______________________________ ____________________________ 

 

3.2 ENSINO MÉDIO 

Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 

Ano de conclusão: __________________________________________________________ 

 

3.3 GRADUAÇÃO 

Curso: ____________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 

Ano de conclusão: __________________________________________________________ 

 

4. EXPERIÊNCIA: 

Atividade/Função:_____________________________________________________________ 

Empresa: __________________________________________________________________ 

Data de início: _________________________ Data do Término: _____________________ 

 

Atividade/Função:_____________________________________________________________ 

Empresa: __________________________________________________________________ 

Data de início: _________________________ Data do Término: _____________________ 

 

Atividade/Função:_____________________________________________________________ 

Empresa: __________________________________________________________________ 

Data de início: _________________________ Data do Término: _____________________ 

 

Atividade/Função:_____________________________________________________________ 

Empresa: __________________________________________________________________ 

Data de início: _________________________ Data do Término: _____________________ 

 

Atividade/Função:_____________________________________________________________ 

Empresa: __________________________________________________________________ 

Data de início: _________________________ Data do Término: _____________________ 

 

 

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Local e Data. 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÚMERO DE INSCRITOS – Conselheiro Tutelar 

 

01 - ____________________________________________ 

02 - ____________________________________________ 

03 - ____________________________________________ 

04 - ____________________________________________ 

05 - ____________________________________________ 

06 - ____________________________________________ 

07 - ____________________________________________ 

08 - ____________________________________________ 

09 - ____________________________________________ 

10 - ____________________________________________ 

11 - ____________________________________________ 

12 - ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

Processo Seletivo Simplificado nº 05/2015 

 

Cargo a que concorre:  

Conselheiro Tutelar 

Nº da Inscrição: 

Nome do candidato:  

 

Data de nascimento:  

___ / ___ / ______ 

Sexo: 

(  ) F         (  ) M 

Doc. de Identidade: 

 

Telefones: 

 

Endereço: 

 

Cidade: 

E-mail do candidato: 

 

Declaro conhecer, atender e aceitar todas as regras contidas no Edital de PSS nº 11/2015. 

Data e assinatura do candidato: 

 

___ / ___ / _______                  ________________________________________________ 

Assinatura do servidor responsável pelo recebimento da inscrição: 

____________________________ 

........................................................................................................................................ 

 

Prefeitura Municipal de Caraá 

   Estado do Rio Grande do Sul 

Cargo a que concorre: 

Conselheiro Tutelar 

Nº da Inscrição: 

Nome do candidato:  

 

E-mail do candidato: 

 

O candidato declarou conhecer, atender e aceitar todas as regras contidas no Edital de PSS nº 

11/2015. 

Data e assinatura do servidor responsável pelo recebimento da inscrição: 



___ / ___ / _______                  ________________________________________________ 

 


