Estado do Rio Grande do Norte

Município de Serra Negra do Norte
Comissão Municipal Interna de Processo Seletivo Simplificado

EDITAL DE SELEÇÃO N° 002/2016
A COMISSÃO MUNICIPAL INTERNA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SERRA
NEGRA DO NORTE/RN,
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 589, de 12 de agosto de 2013, que estabelece normas para
contratação de pessoal por tempo determinado;
CONSIDERANDO a necessidade de prestação de serviços de Agente de Combate a Endemias, junto à
Diretoria de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Entomológica, e a possibilidade de concessão de
Licença Maternidade à servidora Francidalva de Oliveira Silva;
CONSIDERANDO a necessidade de prestação de serviços de Assistente Social, junto ao Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e o pedido de afastamento temporário da
servidora Berenice Costa do Nascimento Gomes;
CONSIDERANDO a necessidade de prestação de serviços de Assistente Social, junto ao Programa
Bolsa Família (PBF), e a previsão de encerramento do contrato com a servidora Kalinne Alves Saraiva
Saldanha para Maio/2016;
CONSIDERANDO o gozo de direitos que incidem em afastamentos das atividades (férias, licença para
tratamento de saúde, vacância, licença maternidade e outros), do Quadro Efetivo do Município de Serra
Negra do Norte/RN;
CONSIDERANDO a atipicidade do Exercício de 2016 em ano eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade da formação de Cadastro de Reserva;
CONSIDERANDO, ainda, a premente necessidade de continuidade do Serviço Público;
RESOLVE: com expressa autorização do Prefeito Municipal de Serra Negra do Norte, publicar o
presente edital de seleção, com as instruções seguintes, para tornar público o processo seletivo
simplificado:
1. DAS VAGAS
Serão oferecidas
1.1. 01 (uma) vaga para Agente de Combate a Endemias;
1.2. 01 (uma) vaga para Assistente Social (CREAS);
1.3. 01 (uma) vaga para Assistente Social (PBF).
2. DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
2.1. O(a) candidato(a) aprovado(a) para o cargo de Agente de Combate a Endemias trabalhará
diretamente sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
2.2. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) para os cargos de Assistente Social (CREAS) e Assistente
Social (PBF) trabalharão diretamente sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trabalho,
Habitação e Assistência Social.
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3. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
3.1. O candidato aprovado será contratado, através de contrato por tempo determinado, nos termos da
Lei Municipal 589/2013.
3.2. É vedada a contratação, nos termos da Lei Municipal 589/2013, de servidores da Administração
Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de
empregados de sociedade de economia mista ou empresas públicas, exceto quando houver
comprovação da compatibilidade de horários para a contratação de profissionais que se
enquadrem na regra do art. 37, XVI da Constituição Federal.
3.3. É vedado, ainda, aos servidores contratados temporariamente, acumular função, cargo ou
emprego público com função temporária, exceto quando houver compatibilidade de horários.
3.4. A inobservância do disposto no item anterior importará a rescisão do contrato, sem prejuízo da
responsabilidade administrativa.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. No dia 21/03/2016, no horário das 7h00min às 13h00min e das 14h00min às 17h00min, estarão
abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado, para preenchimento das vagas, nas
funções contempladas no Anexo I.
4.2. Poderão ser inscritos os candidatos maiores de 18 anos e que possuam a escolaridade mínima
exigida para cada cargo.
4.3. As inscrições serão cobradas, condicionadas aos valores mencionados no Anexo II, através de
depósito ou transferência bancária na Conta Corrente n° 27.263-9 (PMSNN Tributos
Municipais), Agência n° 0128-7, Banco do Brasil, e efetuadas no Centro Administrativo
Municipal de Serra Negra do Norte, situado à Rua Senador José Bernardo, 110, Centro, mediante
a apresentação dos seguintes documentos e informações:
4.3.1. Fotocópias de RG, CPF e comprovante de residência, com apresentação dos originais para fins
de comprovação;
4.3.2. Comprovação de quitação com o serviço militar, no caso dos candidatos do sexo masculino;
4.3.3. Comprovante de regularidade junto a Justiça Eleitoral;
4.3.4. Procuração com outorga de poderes especiais para requerer a inscrição, quando for o caso;
4.3.5. Currículo em envelope, acompanhado das comprovações das informações prestadas, com
períodos identificados, como também cópias autenticadas ou cópias simples, mediante
apresentação dos originais, dos certificados de conclusão do Ensino Fundamental ou Médio ou
Superior (de acordo com o cargo pretendido).
4.4. A ausência de qualquer um dos documentos exigidos motivará o indeferimento do pedido de
inscrição.
4.5. Caso o candidato possua algum impedimento legal para assumir o cargo, terá sua inscrição
invalidada e se esse impedimento for descoberto posteriormente quando já estiver em atividade,
terá seu contrato rescindido, devendo restituir aos cofres públicos todo valor recebido, sem
prejuízo das sanções penais.
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4.6. O(a) candidato(a) poderá inscrever-se em até 02 (dois) cargos com a mesma documentação
apresentada, desde que tenha escolaridade mínima exigida, submetendo-se a todos os
processos de ambos os cargos pretendidos.
5. DA SELEÇÃO
5.1. A seleção será realizada através de três instrumentos de avaliação:
5.1.1. Entrevista - valendo 5,0 pontos (Fase A);
5.1.2. Análise de Currículo - valendo 5,0 pontos (Fase A);
5.1.3. Prova Escrita - valendo 10,0 pontos (Fase B).
5.2. A Nota Final (NF) será contabilizada pela soma das notas da Fase A (NFA) e da Fase B (NFB)
dividido por 2: NF = NFA + NFB / 2.
5.3. As entrevistas serão realizadas no dia 22/03/2016, no Centro Administrativo Municipal, situado na
Rua Senador José Bernardo, nº 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, a partir das 8h00min.
5.4. A análise curricular compreenderá os dados pessoais, curso regular (Ensinos Fundamental ou
Médio ou Superior), cursos de formação e aperfeiçoamento na área específica e experiência de
trabalho nas áreas pretendidas no Município, considerando o presente processo seletivo
simplificado.
5.5. As provas escritas serão elaboradas de acordo com as atribuições dos cargos (Anexo IV).
5.5.1. As provas escritas serão aplicadas no dia 23/03/2016, às 8h00min, no Auditório Dr. Romildo
Batista de Faria, na Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Major Lobinho, nº 54, Centro.
5.5.2. O(a) candidato(a) poderá apresentar recurso em até 24 (vinte e quatro) horas após a publicação
do Gabarito no Site Oficial (www.serranegra.rn.gov.br).
6. DO RESULTADO
6.1. Concluída a seleção, a Comissão Municipal Interna de Processo Seletivo Simplificado
encaminhará o resultado do processo seletivo para homologação e publicação, até o dia
29/03/2016, no Site Oficial (www.serranegra.rn.gov.br).
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A convocação do(a) candidato(a) obedecerá rigorosamente à ordem de classificação e o número
de vagas publicadas neste comunicado de seleção.
7.2. Se, por ventura, surgir(em) nova(s) vaga(s) para o(s) cargo(s) disposto(s) neste processo seletivo,
durante seu período de vigência, serão convocados os candidatos aprovados neste processo
seletivo, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.
7.2.1. Valerá o disposto neste item para a(s) vaga(s) aberta(s) ao(s) cargo(s) lotado(s) estritamente na
mesma secretaria e/ou referente(s) à mesma função.
7.3. Ocorrendo empate na classificação, terá preferência o candidato que:
7.3.1. Obtiver maior nota na prova escrita;
7.3.2. Possuir maior tempo de exercício no serviço público;
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7.3.3. Seja residente e domiciliado no Município de Serra Negra do Norte/RN;
7.3.4. For mais idoso.
7.4. O(a) classificado(a) que for convocado(a) deverá comparecer ao Centro Administrativo Municipal
de Serra Negra do Norte/RN, para entrega de documentos necessários para a formulação de
contratos, até 05 dias após a publicação do edital de convocação.
7.5. Caso o(a) candidato(a) não tenha disponibilidade para assumir quando convocado(a), assinará
termo de desistência e será convocado(a) outro(a) em seu lugar, obedecendo à classificação.
7.6. Caso o número de inscritos(as) não seja suficiente para preenchimento das vagas oferecidas, o
prazo para inscrição poderá ser prorrogado.
7.7. O presente processo seletivo terá validade de 24 meses, contando de sua publicação.
Serra Negra do Norte/RN, 17 de Março de 2016.

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANNY LAURA ARAÚJO DE MEDEIROS
Presidenta da Comissão

AURÉLIO VIEIRA BRITO
Secretário da Comissão

NATHANAEL ARAÚJO DE FARIA
Membro da Comissão
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ANEXO I

CARGOS

Agente de
Combate a
Endemias

Assistente
Social
(CREAS)

Assistente
Social (PBF)

VAGA FORMAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

01

Nível
Fundamental
Completo

40 h

01

Curso
Superior em
Serviço
Social, com
inscrição no
Conselho de
Classe

30 h

01

Curso
Superior em
Serviço
Social, com
inscrição no
Conselho de
Classe

30 h

VENCIMENTOS

ATRIBUIÇÕES

Execução de atividades de vigilância, prevenção e
controle de doenças e promoção da saúde,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do
SUS e sob supervisão do gestor de cada ente
R$ 1.014,00
federado, no âmbito da sua comunidade ou
comunidades, podendo eventualmente fazer cobertura
em eventos de programas de emergência, como
vacinação, dia de combate a dengue, entre outros.
Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento
especializado e oferta de informações e orientações;
Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano
de acompanhamento Individual e/ou Familiar,
considerando as especificidades e particularidades de
cada um; Realização de acompanhamento
especializado, por meio de atendimentos familiar,
individuais e em grupo; Realização de visitas
domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS,
quando necessário; Realização de encaminhamentos
monitorados para a rede socioassistencial, demais
R$ 976,58
políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de
(salário base) + direito; Trabalho em equipe interdisciplinar; Orientação
R$ 659,75
jurídico-social em parceria com o(a) advogado da
(gratificação)
Instituição; Alimentação de registros e sistemas de
informação sobre das ações desenvolvidas;
Total: R$ 1.636,33 Participação nas atividades de planejamento,
monitoramento e avaliação dos processos de trabalho;
Participação das atividades de capacitação e formação
continuada da equipe do CREAS, reuniões de equipe,
estudos de casos, e demais atividades correlatas;
Participação de reuniões para avaliação das ações e
resultados atingidos e para planejamento das ações a
serem desenvolvidas, para a definição de fluxos,
instituição
de
rotina
de
atendimento
e
acompanhamento dos usuários, organização dos
encaminhamentos, fluxos de informações e
procedimentos.
Monitoramento e avaliação da Gestão do SUAS e
Programa Bolsa Família; Realizar a Gestão Integrada
de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no
âmbito do SUAS conforme Resolução CIT nº 07/2009,
R$ 1.276,58
prioritariamente as ações de integração relacionadas
ao Programa Bolsa Família; Realização de estudos
sociais para a concessão de Benefícios Eventuais;
Realização de visitas domiciliares para averiguação de
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possíveis irregularidades na concessão de benefícios;
Acompanhamento das Famílias em Descumprimento
de Condicionalidades do Programa Bolsa Família;
Produção de indicadores ou análises relativas à
demanda por serviços e benefícios socioassistenciais e
a oferta destes; Produção de indicadores ou
diagnósticos relativos à incidência de situações de
violência e violação de direitos; Definição de
instrumentos e fluxos de Notificação Compulsória das
situações de violência e violação de direitos atendidos;
Produção de indicadores ou análises de
vulnerabilidades sociais a partir de dados do CadÚnico;
Elaboração
ou
atualização
de
diagnóstico
socioterritorial do município em parceria com o CRAS,
CREAS e a Assessoria Técnica; Desenvolvimento de
instrumentos de coleta de dados para levantamento de
informações junto aos serviços; Monitoramento dos
padrões de qualidade dos serviços prestados pela
rede pública; Gestão e análise das informações do
sistema de Registro Mensal de Atendimentos do CRAS
e CREAS; Fornecimento sistemático de informações
territorializadas sobre as famílias do Cadastro Único
para o CRAS e CREAS; Elaborar relatório mensal de
ações do setor responsável.
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ANEXO II
FORMAÇÃO
Ensino Fundamental
Ensino Superior

VALOR DA INSCRIÇÃO (R$)
20,00
30,00
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ANEXO III
AVALIAÇÃO CURRICULAR
Nível Fundamental
Critérios
I – Ensino Médio
II – Ensino Superior
III – Ensino técnico ou profissionalizante

Pontuação
0,25 - Incompleto
0,50 - Completo
0,15 - Incompleto
0,30 - Completo
0,10 - Incompleto
0,20 - Completo

Experiência Profissional (para todos os níveis)
Critérios
I – Experiência Profissional comprovada no cargo pretendido.
II – Experiência Profissional comprovada em área diretamente
relacionada ao cargo pretendido.
III – Cursos, Capacitações, Conferências e Seminários
diretamente relacionados ao cargo pretendido (carga horária
mínima de 20h).
IV – Cursos, Capacitações, Conferências e Seminários
indiretamente relacionados ao pretendido ao cargo pretendido
(carga horária mínima de 20h).

V – Estágio ou trabalho voluntários.

Pontuação
0,50 por semestre de
atuação até 2,00
0,30 por semestre de
atuação até 0,90
0,20 por curso até 0,60
0,10 por curso até 0,30

0,10 por atividades (carga
horária mínima de 120h ou
duração mínima de 04
meses) até 0,20
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ANEXO III
AVALIAÇÃO CURRICULAR
Nível Superior
Critérios
I – Doutorado
II – Mestrado
III – Pós-Graduação

Pontuação
0,25 - Incompleto
0,50 - Completo
0,15 - Incompleto
0,30 - Completo
0,10 - Incompleto
0,20 - Completo

Experiência Profissional (para todos os níveis)
Critérios
I – Experiência Profissional comprovada no cargo pretendido.
II – Experiência Profissional comprovada em área diretamente
relacionada ao cargo pretendido.
III – Cursos, Capacitações, Conferências e Seminários
diretamente relacionados ao cargo pretendido (carga horária
mínima de 20h).
IV – Cursos, Capacitações, Conferências e Seminários
indiretamente relacionados ao pretendido ao cargo pretendido
(carga horária mínima de 20h).

V – Estágio ou trabalho voluntários relacionados.

Pontuação
0,50 por semestre de
atuação até 2,00
0,30 por semestre de
atuação até 0,90
0,20 por curso até 0,60
0,10 por curso até 0,30

0,10 por atividades (carga
horária mínima de 120h ou
duração mínima de 04
meses) até 0,20
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ANEXO IV
REFERENCIAL TEÓRICO
1. Agente de Combate a Endemias
a. Lei Federal nº 8.080/90;
b. Lei Federal nº 8.142/90;
c. Lei Federal nº 11.350/2006;
d. Noções Básicas de Saúde.
2. Assistente Social (CREAS)
a. Lei Orgânica de Assistência Social e suas alterações;
b. Decreto Federal nº 6.307/2007;
c. Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS 2012;
d. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – Resolução CNAS nº 109/2009;
e. Resolução CNAS nº 01/2013;
f. Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Assistente Social (PBF)
a. Lei Federal n° 10.836/2004;
b. Lei Federal n° 8.662/93;
c. Caderno de Orientações Técnicas da Vigilância Sociassistencial (2015);
d. Portal MDS;
e. Decreto Federal nº 6.307/2007.
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