PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Pedro Zangrande, nº 125, Centro – CEP: 29680-000, 46 - JOÃO NEIVA –
ES
CNPJ: 14.768.944/0001-18 –TEL/FAX: (27) 3258-4612

______________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SEMTADES
EDITAL N° 008/2018

O Município de João Neiva, Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria
Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SEMTADES faz
saber que fará realizar, nos termos da Lei Municipal nº 2642/2014, o processo
seletivo simplificado, com vistas à contratação temporária de profissionais para
atendimento de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, art. 37, da
Constituição Federal para exercerem as funções descritas no anexo I deste Edital,
de acordo com as normas estabelecidas neste Edital as contratações temporárias
serão para atender por prazos determinados os seguintes programas e projetos do
CRAS e do CREAS em comprimento a responsabilidade (ou compromisso) de
ampliar cobertura e qualificar a oferta da Rede de Proteção Socioassistencial.
1 – DOS CARGOS: OBJETO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO
1.1– DE NÍVEL SUPERIOR
1.1.1 - ASSISTENTE SOCIAL – CRAS
PRÉ REQUISITO:

CADASTRO DE RESERVA
Graduação em Serviço Social;
Registro no CRESS;

CARGA HORÁRIA
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Ter experiência na Área de Proteção
Social Básica.
R$ 1.982,22 (um mil, novecentos e oitenta
e dois reais e vinte e dois centavos) mais
auxílio alimentação R$ 200,00 (duzentos
reais).
Por 01 (um) ano, podendo ser prorrogado
por mais um ano.
30 (trinta) horas semanais.
ANEXO IV

1.1.2- PSICÓLOGO – CRAS
PRÉ REQUISITO:

CADASTRO DE RESERVA
Graduação em Psicologia;

VENCIMENTO MENSAL

TEMPO DE CONTRATAÇÃO

Registro em CRP;
Ter experiência na Área de Proteção Social
Básica.
R$ 1.982,22 (um mil, novecentos e oitenta
e dois reais e vinte e dois centavos) mais

VENCIMENTO MENSAL
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auxílio alimentação R$ 200,00 (duzentos
reais)
Por 01 (um) ano, podendo ser prorrogado
por mais um ano.
40 (quarenta) horas semanais.
ANEXO IV

TEMPO DE CONTRATAÇÃO
CARGA HORÁRIA
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
1.2– DE NÍVEL FUNDAMENTAL
1.2.1 - MOTORISTA PRÉ REQUISITO:

CADASTRO DE RESERVA
Ensino fundamental Completo;
Idade mínima de 21 (vinte um) anos
completos,
Carteira
Nacional
de
Habilitação categoria ‘’ D “ em vigência;

VENCIMENTO MENSAL

R$ 1.166,01 (um mil, cento e sessenta seis
reais e um centavo) mais auxílio
alimentação
R$ 200,00 (duzentos reais)
Por 01 (um) ano, podendo ser prorrogado
por mais um ano
40 (quarenta) horas semanais.
ANEXO IV

TEMPO DE CONTRATAÇÃO
CARGA HORÁRIA
ATRIBUIÇÃO DO CARGO

1.3- DE NÍVEL SUPERIOR
1.3.1 - ASSISTENTE SOCIAL – CREAS
PRÉ REQUISITO:

CADASTRO DE RESERVA
Graduação em Serviço Social;
Registro no CRESS;
Ter experiência na Área de Proteção
Especial.
R$ 1.982,22 (um mil, novecentos e oitenta
e dois reais e vinte e dois centavos) mais
auxílio alimentação R$ 200,00 (duzentos
reais).
Por 01 (um) ano, podendo ser prorrogado
por mais um ano.
30 (trinta) horas semanais.

VENCIMENTO MENSAL

TEMPO DE CONTRATAÇÃO
CARGA HORÁRIA

Rua Pedro Zangrande, 125, Centro, João Neiva - Espírito Santo
CEP 29680-000 Tel (27) 9.9986-7035 – acaosocial@joaoneiva.es.gov.br

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Pedro Zangrande, nº 125, Centro – CEP: 29680-000, 46 - JOÃO NEIVA –
ES
CNPJ: 14.768.944/0001-18 –TEL/FAX: (27) 3258-4612

______________________________________________________
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

ANEXO IV

1.3.2- PSICÓLOGO – CREAS
PRÉ REQUISITO:

CADASTRO DE RESERVA
Graduação em Psicologia;
Registro em CRP;

CARGA HORÁRIA
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Ter experiência na Área de Proteção
Especial.
R$ 1.982,22 (um mil, novecentos e oitenta
e dois reais e vinte e dois centavos) mais
auxílio alimentação R$ 200,00 (duzentos
reais)
Por 01 (um) ano, podendo ser prorrogado
por mais um ano.
40 (quarenta) horas semanais.
ANEXO IV

1.3.3 – ADVOGADO - CREAS
PRÉ REQUISITO:

CADASTRO DE RESERVA
Graduação em Direito;

VENCIMENTO MENSAL

TEMPO DE CONTRATAÇÃO

Registro na OAB;
Ter experiência na Área de Proteção
Especial.
R$ 1.982,22 (um mil, novecentos e oitenta
e dois reais e vinte e dois centavos) mais
auxílio alimentação R$ 200,00 (duzentos
reais).
Por 01 (um) ano, podendo ser prorrogado
por mais um ano.
30 (trinta) horas semanais.
ANEXO IV

VENCIMENTO MENSAL

TEMPO DE CONTRATAÇÃO
CARGA HORÁRIA
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

1.4- DE NÍVEL MÉDIO
1.4.1 -AGENTE DE ABORDAGEM

CADASTRO DE RESERVA

SOCIAL -CREAS
PRÉ REQUISITO:

Ensino Médio Completo;
Ter experiência na Área de Proteção
Especial.
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VENCIMENTO MENSAL

R$ 1.166,01 (um mil, cento sessenta e seis
reais

e

um

centavos)

mais

auxílio

alimentação R$ 200,00 duzentos reais)
Por 01 (um) ano, podendo ser prorrogado
por mais um ano.
40 (quarenta) horas semanais.
ANEXO IV

TEMPO DE CONTRATAÇÃO
CARGA HORÁRIA
ATRIBUIÇÃO DO CARGO
2 – DO PROCESSO DE INSCRIÇÕES
2.1- LOCAL

As inscrições serão realizadas na Recepção da Secretaria
Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social,
localizada na Rua Pedro Zangrande, nº 125, Centro-João Neiva
-ES

2.2- PERÍODO
2.3-HORÁRIO

20 e 21 de agosto de 2018.
8h às 10h30 e de 13h às 16h

3 – DA INSCRIÇÃO
3.1 – O candidato deverá realizar sua inscrição conforme item 2.1, 2.2, 2.3,
observando o fuso horário de Brasília/DF;
3.2- A inscrição será exclusivamente na Secretaria Municipal de Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento Social – SEMTADES, localizada à Rua Pedro
Zangrande, nº 125, Centro, João Neiva – ES, onde o candidato preencherá a ficha
de inscrição e demais informações referentes aos pré-requisitos, bem como
qualificação e experiência profissional que possuir para o cargo pleiteado;
3.3- Essa etapa terá caráter CLASSIFICATÓRIO e ELIMINATÓRIO;
3.4- Será permitida apenas uma única inscrição por candidato.
4 – SÃO REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) Ter, na data do encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 (dezoito)
anos completos;
c) Estar inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
d) Possuir a Carteira de Identidade ou documento equivalente com foto;
e) Estar devidamente inscrito e regularizado junto ao Conselho de Classe para
profissionais com registro obrigatório, se for o caso;
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f) Possuir habilitação exigida para o cargo e demais qualificação, escolaridade e
experiência requerida neste Edital;
g) Não se enquadrar na vedação de acúmulos de Cargos na forma do inciso
XVI, XVII e parágrafo 10 do Art. 37 da Constituição Federal;
h) Não ter sido desligado da administração pública por falta indisciplinar;
i) Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital.
4.1 - Importante que antes de efetuar a inscrição, o candidato conheça o Edital e
certifique-se de que preenche todos os requisitos exigidos na tabela (DOS
CARGOS) dos subitens 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1.
4.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e
condições estabelecidas para o Processo Seletivo Simplificado constante neste
Edital de Abertura e demais comunicados pertinentes divulgados no site da PMJN
www.joaoneiva.es.gov.br, às quais não poderá alegar desconhecimento.
4.3 – O candidato é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas no ato da inscrição, e quaisquer erros ou omissões implicarão em sua
eliminação, não cabendo ao membro responsável pelo recebimento das inscrições
preencher qualquer campo ou entrar em contato com o candidato para obter tais
informações;
4.4 – O candidato que prestar declaração falsa será ELIMINADO e em
consequência, anulados todos os atos decorrentes, mesmo que aprovado no
processo seletivo, a qualquer momento em que o fato for constado. E as provas das
declarações falsas serão encaminhadas para a Polícia Civil para apuração de
possível crime;
4.6-A FICHA DE INSCRIÇÃO estará disponível no site da PMJN no endereço
eletrônico www.joaoneiva.es.gov.br e também no local de inscrição, indicado nos
itens 2.1 e 2.2 , no período das inscrições.
4.7- Os documentos deverão ser entregues, acondicionados em envelope
LACRADO, ao servidor responsável pelo recebimento do mesmo, que irá assinar e
devolver ao candidato o comprovante de inscrição. Não haverá conferência de
documentos no momento da inscrição.
4.8- A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser afixada na parte externa do envelope.
4.9- A entrega do envelope poderá ser feita por terceiro, desde que o próprio
candidato assine a
Ficha de Inscrição.
4.10- Na impossibilidade da assinatura do candidato, a inscrição poderá ser
realizada através de procuração, havendo a necessidade de incluir no envelope,
procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, devendo a
procuração conter poderes específicos para este fim, assim como a cópia de
Documento de Identidade com foto, do procurador.
4.11- O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas
informações prestadas por seu procurador.
Rua Pedro Zangrande, 125, Centro, João Neiva - Espírito Santo
CEP 29680-000 Tel (27) 9.9986-7035 – acaosocial@joaoneiva.es.gov.br

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Pedro Zangrande, nº 125, Centro – CEP: 29680-000, 46 - JOÃO NEIVA –
ES
CNPJ: 14.768.944/0001-18 –TEL/FAX: (27) 3258-4612

______________________________________________________
4.12- Após a entrega do envelope e recebimento do respectivo comprovante de
inscrição, não será possível a entrega de novos documentos, alteração dos
documentos entregues ou alteração nas informações prestadas na ficha de
inscrição.
4.13- O recebimento da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a
qualquer tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições
estabelecidos neste Edital. O candidato que não o atender terá sua inscrição
CANCELADA, sendo ELIMINADO do Processo Seletivo Simplificado.
4.14- O candidato portador de deficiência que pretende concorrer às vagas
reservadas deverá sob as penas da lei, declarar esta condição no campo específico
da Ficha de Inscrição.
4.15- As dúvidas com relação ao presente edital deverão ser resolvidas com a
Comissão do Processo Seletivo Simplificado.
4.16- Não serão aceitas Fichas de Inscrições sem estarem assinadas pelo candidato
e/ou representante legalmente constituído.
4.17- Ficha de inscrição devidamente preenchida com letra legível, não podendo
haver rasuras ou emendas, nem omissão das informações nela solicitadas.
5 – DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS
PRÉ- REQUISITOS:
5.1. Cópia simples do documento de identidade com foto. Serão considerados
documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação; carteiras
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos
etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de
habilitação.
5.2.1. Os documentos apresentados que exijam data de validade, deverão constar
na cópia apresentada, dentro do prazo de validade.
5.3. Cópia simples do DIPLOMA ou HISTÓRICO ESCOLAR ou DECLARAÇÃO
emitida pela Unidade Escolar, que comprove a escolaridade mínima exigida,
reconhecida pelo MEC.
5.4. Cópia do documento que comprove a exigência contida no pré-requisito para o
cargo, Declaração do Tempo de Serviço na Área de Proteção Social Básica/
Proteção Social Especial, constante do quadro apresentado no item 1 deste edital.
5.5. Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos documentos de
comprovação do (s) pré-requisito (s).
5.6. O candidato que no ato da inscrição declarou-se com Deficiência deverá
acondicionar no envelope laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido nos
últimos 06 (seis) meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico
deverá atestar também a compatibilidade da deficiência com o exercício das
atividades do cargo pretendido.
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5.6.1. Caso o documento de comprovação não esteja em conformidade com o
exigido, o candidato participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que tange aos critérios de avaliação e
aprovação e a todas as demais normas de regência do Processo Seletivo
Simplificado.
5.7. Nenhum documento (cópia) entregue no momento da inscrição poderá ser
devolvido ao candidato.

5 – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FINS DE PONTUAÇÃO:
5.1. Para efeito de classificação do candidato na listagem final deste Processo
Seletivo Simplificado, poderá ser apresentado no envelope documentos
relacionados à
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL e à
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, conforme descrito nos Anexos II e III deste Edital, considerando as
exigências propostas nos subitens abaixo.
5.2.Para pontuação em EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL será necessária:
Cópia (s) simples de comprovante de exercício profissional, exceto estágio,
monitoria, bolsa de estudo ou atividade como voluntário, indicando cargo ou função,
devidamente especificado conforme item 10 e Anexo II deste Edital.
5.3. Para pontuação em QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL será necessária:
Cópia (s) simples de comprovantes de qualificação profissional, conforme
especificado no item 11 e Anexo III deste Edital.
5.4. Compete ao candidato a escolha dos documentos apresentados para fins de
pontuação.
5.5. Cada título será computado uma única vez.
5.6. Na contagem geral dos títulos não serão computados os que ultrapassarem o
limite estabelecido nas tabelas dos Anexos II e III, deste edital.
6 – QUANTO À CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS:
6.1- A carga horária dos contratados na forma deste edital atenderá às necessidades
temporárias do Município de João Neiva, limitando-se à carga horária máxima
estabelecida para o Quadro Permanente do servidor Público Municipal.
6.2- O vencimento dos contratados será nos termos deste Edital, fixado no ato da
contratação, não havendo o direito à progressão ou promoção funcional durante a
vigência do contrato.
7 – DA LOCALIZAÇÃO DO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES:
7.1- Os cargos identificados no presente edital são para atendimento às
necessidades temporárias de excepcional interesse público da Secretaria Municipal
de Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.
7.2- O candidato no ato da convocação que desistir ou não aceitar o local de
trabalho designado pela Secretaria será desclassificado automaticamente.
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8 – DA COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
8.1- Considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida no cargo
pleiteado ou correlato a este, nunca de nível inferior ao cargo pleiteado, ocorrida
após respectiva conclusão ou colação de grau no curso exigido para o exercício do
cargo, exceto estágio e trabalho voluntário, comprovados conforme item 10 do
Edital.

9 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
9.1. O Processo Seletivo será realizado em DUAS ETAPAS, conforme descrito
abaixo:
1ª ETAPA: Comprovação dos pré-requisitos exigidos para o cargo no item 1 e
requisitos no item 4, de caráter eliminatório, em observância ao cargo pleiteado.
2º ETAPA: Pontuação de Títulos, conforme Anexos II e III deste Edital, de caráter
classificatório.
9.2- A avaliação dos documentos comprobatórios da experiência profissional terá
valor máximo de 60 (sessenta) pontos e da qualificação profissional terá valor
máximo de 40 (quarenta) pontos, totalizando o máximo de 100 (cem) pontos,
conforme indicado no quadro abaixo:
QUADRO II
ÁREA
II – Experiência Profissional
III – Qualificação Profissional
TOTAL

PONTOS
60
40
100

9.3- Considera-se como Título “Exercício Profissional”, o Tempo de Serviço Prestado
na Área Pública ou Privada, comprovado exclusivamente na Carteira Profissional
para a área Privada e na Carteira Profissional e/ou Certidão Funcional para a área
pública, no cargo pleiteado ou correlato ao cargo ao qual se inscreveu para o
Processo Seletivo.
9.3.1 - Tratando-se de candidato “servidor público” a comprovação poderá ser
substituída por declaração fornecida pelo órgão responsável de assentamento
funcional.
9.3.2 - Não serão atribuídos pontos ao tempo de serviço concomitante.
9.4- Na avaliação de títulos de Anexo II – Qualificação Profissional, serão pontuados
os títulos, relacionados ao cargo ou área de atuação pleiteados.
9.4.1- Não serão computados pontos para cursos e tempo de serviço exigidos como
pré-requisito;
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9.4.2 - Não serão pontuados os cursos de formação de grau inferior ao apresentado
como requisito ao exercício do cargo ou curso não concluído, bem como não serão
pontuados tempo de serviço voluntário, estágio, ou tempo de serviço em grau
inferior ao do cargo pleiteado.
9.4.3- Não serão pontuados os Certificados ou Declarações de Cursos apresentados
com data de conclusão anterior ao ano de 2012.
9.5- Na contagem geral de pontos dos títulos não serão computados os que
ultrapassarem o limite estabelecido para cada área de pontuação (anexo II e III).
9.6- Não haverá conferência de documentos no momento da inscrição.
9.7- Serão desconsiderados os títulos que não atenderem as exigências deste
Edital.

10 – DA COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
10.1. Considera-se experiência/exercício profissional toda atividade desenvolvida
estritamente no cargo/função pleiteado, seguindo o padrão especificado abaixo:
ATIVIDADE
PRESTADA
Em Órgão
Público

COMPROVAÇÃO

Em Empresa
Privada

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (página de
identificação com foto e dados pessoais, bem como registro do
(s) contrato (s) de trabalho). No caso de contrato de trabalho
em vigor (carteira sem data de saída), o candidato deverá
também anexar declaração do empregador, em papel timbrado,
com carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão
da declaração, atestando o término ou vigência do contrato.

Como
Autônomo

Certidão emitida por órgão competente (Prefeitura Municipal ou
INSS), comprovando o tempo de cadastro como autônomo no
cargo/função pleiteado.

Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou
Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em
papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e
assinado Pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos
da Secretaria de Administração ou Departamento de
Pessoal/Recursos Humanos do órgão equivalente.
Não sendo aceitas, sob nenhuma hipótese, declarações
expedidas por qualquer órgão que não tenha sido especificado
nesse item.
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10.2. Não haverá limite para apresentação de documentos comprobatórios de tempo
de serviço, sendo vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado em
diferentes locais em um mesmo período, sendo que serão pontuados até o limite
máximo de 60 pontos.
10.3. Sob nenhuma hipótese será aceita comprovação de exercício profissional fora
dos padrões especificados neste item.
10.4. Quando a nomenclatura do cargo ou função exercida for diferente à do cargo
pleiteado neste Edital, o candidato deverá complementar as informações da
experiência profissional, descritas no subitem 10.1, com declaração emitida pela
empresa ou setor de atuação, especificando a (s) atividade (s) exercida (s).
10.5. A pontuação referente à experiência profissional será de acordo com Anexo II,
constante deste Edital.

11 – DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
11.1. Considera-se qualificação profissional todo curso de formação, curso avulso ou
evento estritamente relacionados ao cargo/função pleiteado.
11.2. Consideram-se cursos de formação: Curso de Nível Médio, que deverão ser
apresentados por meio de Certificados (Diploma) ou Declaração, expedido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), Secretarias
ou Conselhos Estaduais de Educação.
11.2.1. Declaração de conclusão do curso acima, somente será aceita se o curso for
concluído a partir de 2012, desde que conste no referido documento: data de
conclusão e histórico do curso. O curso concluído anteriormente ao ano de 2012
somente poderá ser comprovado por meio de certificado (diploma).
11.3. Consideram-se cursos avulsos: capacitações, atualizações, jornadas,
formações continuadas, treinamentos.
11.4. Considera-se participação em eventos: palestras, congressos, simpósios,
fóruns, seminários e conferências.
11.4.1. Somente serão pontuados cursos avulsos e eventos realizados a partir de
2012.
11.5. Somente serão aceitos/pontuados os certificados emitidos via internet, se
constar o código de validação no impresso.
11.6. Não serão computados pontos para os cursos:
a) Cursos apresentados como comprovante de pré-requisitos exigidos para o cargo
pleiteado;
b) Cursos de formação de grau inferior ao exigido para o cargo pleiteado;
c) Cursos/Eventos não concluídos.
d) Curso Técnico que tem como finalidade formação em ensino médio.
11.7. Não será pontuado qualquer tipo de curso/evento, se neste não constar o
timbrado ou carimbo de CNPJ da entidade que forneceu o curso, data de conclusão
do mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do documento e data
de expedição do mesmo.
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11.8. Não será atribuída pontuação aos cursos/eventos sem especificação da carga
horária e da identificação do candidato no documento apresentado.
11.9. A pontuação referente à qualificação profissional será atribuída de acordo com
a tabela referente ao nível de escolaridade exigida para o cargo pleiteado, constante
no ANEXO III deste Edital.
11.10. Certificados de cursos/eventos só terão validade quando redigidos em
português.
11.10.1. Certificados redigidos em outro idioma deverão ainda estar acompanhados
de documento expedido por tradutor juramentado.
12 – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
PRELIMINAR:
12.1- A listagem de classificação dos candidatos será elaborada por ordem
decrescente do total de pontos obtidos. Havendo empate na classificação final dos
candidatos aprovados, o critério de desempate, pela ordem, será o seguinte:
a) que tiver obtido maior número de pontos no exercício profissional – Anexo II;
b) que tiver apresentado o maior número de pontos na qualificação profissional –
Anexo III;
c) o candidato de maior idade.
12.2- A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a
qualquer tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições
estabelecidos neste edital. O candidato que não o atender terá sua inscrição
CANCELADA, sendo ELIMINADO do processo seletivo simplificado.
12.3. Será indeferida a inscrição do candidato que:
a) não apresentar e/ou comprovar os requisitos e pré-requisitos, em conformidade
com os itens 1.1 e 4 deste Edital;
b) não atender ao subitem 4.10, caso a inscrição seja feita através de procuração;
c) não apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida;
d) apresentar a ficha de inscrição ilegível, sem assinatura, com emendas, ou
xerocopiada;
12.4- A listagem de candidatos classificados com o RESULTADO PRELIMINAR será
no dia 29 de agosto de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no site
oficial da Prefeitura de João Neiva – www.joaoneiva.es.gov.br.
13– DA REVISÃO, RECURSOS, CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE:
13.1. O candidato que se sentir prejudicado por qualquer decisão proferida pela
comissão do Processo Seletivo, poderá interpor recurso a ela dirigido.
13.2 O requerimento de recurso não obriga este Município a promover qualquer
alteração no respectivo Edital.
13.3. O prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar será de 02
(dois) dias úteis após resultado, sendo nos dias xxxe xxxx de xxxx de 2018 de 13h
30min às 16:00horas.
13.4. Os recursos relativos ao resultado preliminar deverão ser interpostos após a
publicação da listagem do resultado descrito no item 12.4.
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13.5. Obrigatoriamente os recursos interpostos deverão ser feitos em
formulário próprio- SOLICITAÇÃO DE RECURSO- ANEXO V.
13.6 O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSO- ANEXO V estará
disponível no site da PMJN no endereço eletrônico www.joaoneiva.es.gov.br e
também na recepção da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Social - SEMTADES no período dos recursos.
13.7. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo que o
controle de admissibilidade se dará pela data e hora do respectivo protocolo;
13.8. Das decisões proferidas pela Comissão do Processo Seletivo, não caberá mais
recurso administrativo.
13.8. O recurso interposto de qualquer dos incisos desse artigo, não garante
alteração do mesmo, entretanto, verificados equívocos por parte da Comissão do
Processo Seletivo, estes serão retificados em tempo.
13.9. Somente o candidato ou seu procurador legalmente constituído poderá fazer a
interposição.
13.11. Admitir-se-á um único recurso por candidato, devendo este, estar
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
13.12. Os recursos deverão ser protocolizados na Prefeitura Municipal de João
Neiva - ES e dirigidos a Comissão Realizadora do Processo Seletivo Simplificado,
no horário de 7h às 11h e de 12h 30min às 16h, no setor de protocolo.
FORMULÁRIO PROPRIO – ANEXO V.
13.13. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, internet,
telegrama ou outro meio que não seja o especificado neste edital, bem como não
serão aceitos recursos interpostos por terceiros, exceto quando devidamente
representados por procuração.
13.14. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste
Capítulo não serão avaliados.
13.15. Todos os recursos serão analisados e as respostas estarão à disposição dos
candidatos no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no site oficial da Prefeitura
de João Neiva – www.joaoneiva.es.gov.br.
13.16 . Sob hipótese alguma será concedida vista do envelope de inscrição para a
realização de recurso.
14 – DO RESULTADO FINAL:
14.1. A Comissão do Processo Seletivo divulgará o RESULTADO FINAL, que será
afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de João Neiva, e também no
site da Prefeitura no endereço eletrônico www.joaoneiva.es.gov.br
14.1.2. Do resultado final não caberá recurso administrativo.
14.2. Comprovadas, em qualquer tempo, irregularidade e/ou ilegalidade nos dados e
documentos apresentados no ato da inscrição e, comprovada a culpa do mesmo, o
candidato será excluído do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das
medidas penais cabíveis.
14.3 – Havendo alteração na listagem dos candidatos em virtude de acatamento de
recursos, nova listagem com a classificação final será divulgada no quadro de avisos
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da Prefeitura Municipal – RESULTADO FINAL, do qual não haverá possibilidade de
recurso.
14.4 A listagem de candidatos classificados com o RESULTADO FINAL será
divulgada dia 03 de março de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e
no site oficial da Prefeitura de João Neiva – www.joaoneiva.es.gov.br
14.5- Decorridos o prazo de 120 (Cento e Vinte) dias contados da homologação, os
documentos utilizados neste processo seletivo e que não resultaram em contratação
serão eliminados.
15 – DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DOS APROVADOS:
15.1 – Os candidatos convocados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência
e Desenvolvimento Social, para dar início ao processo admissional, deverão
comparecer ao local e no prazo estipulado no ato da convocação, munidos de todos
os documentos originais, cujas cópias foram acondicionadas no envelope no ato
da inscrição e demais documentos exigidos.
15.2. A listagem de convocação dos candidatos para darem início ao processo
admissional, será sempre divulgada pela Secretaria Municipal de Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento Social, no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de João Neiva e também no site, no endereço eletrônico
www.jooaneiva.es.gov.br.
15.3. Serão automaticamente eliminados do Processo Seletivo:
a) os candidatos convocados para iniciar o processo admissional, que não
comparecerem no local e prazo indicados conforme subitem 15.1;
b) os candidatos ao cargo de Motorista que na data da contratação apresentarem a
Carteira Nacional de Habilitação vencida;
c) os candidatos que não apresentarem os documentos originais, em conformidade
com o subitem15.1;
15.4. Após a apresentação do candidato para dar início ao processo admissional, ao
mesmo será concedido 05 (cinco) dias para conclusão da admissão e imediato início
de suas atribuições, sob pena de ser eliminado, conforme item 15.1 deste Edital,
salvo os casos prorrogados exclusivamente pela Secretaria Municipal de Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento Social
15.5. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos (documentos e exames)
estabelecidos pelo Setor de Recursos Humanos impedirá a contratação do
candidato e será eliminado do processo seletivo.
16– DOCUMENTOS PARA CONTRAÇÃO:
16.2 – CPF original e cópia;
16.3 – Título de Eleitor e comprovante de votação nas duas últimas eleições (original
e cópia);
16.4 – Carteira de Identidade (original e cópia);
16.5 – Certificado de Reservista (original e cópia);
16.6 – Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);
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16.7 – Certidão de Nascimento dos filhos (original e cópia);
16.8 – Registro no Conselho de Classe, quando exigido;
16.9 – Uma foto 3 x 4 recente;
16.10 – PIS/PASEP;
16.11 – Carteira de Habilitação – CNH Categoria AB para Motorista;
16.12 – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
16.13 – Atestado De Antecedentes Criminais
16.14 – Carteira de vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;
16.15 - Comprovante de residência;
16.16 – Atestado de saúde emitido por médico de trabalho;
16.17 – Comprovante de escolaridade compreendendo histórico escolar e diploma;
16.18 – Número de conta bancária
16.19 – Para os candidatos com deficiência, quando convocados, deverão
apresentar também relatório médico (laudo médico) atestando a espécie, o grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código de Classificação
Internacional da Doença (CID), bem como a causa da deficiência;
16.20 – Os candidatos classificados que forem convocados deverão passar por
exame médico pré-admissional, sendo requisito para contratação estar habilitado na
avaliação das condições de saúde;
16.21 – As decisões pela inabilitação do candidato na avaliação das condições de
saúde são de caráter eliminatório para efeitos de admissão e delas não caberá
qualquer recurso ou pedido de revisão;
16.22 – O candidato que por qualquer motivo não comparecer à convocação no dia,
horário e local estipulado no item 15.2, perderá o direito à vaga.
17– CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
17.1 – Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever neste
processo seletivo, em igualdade de condições com os demais candidatos, para o
provimento de vagas cuja atividade seja compatível com a deficiência da qual
possui, que será verificada através de inspeção médica.
17.2 – Fica reservado o percentual de 5 % (cinco por cento) das vagas a Candidato
com deficiência habilitados, desde que compatíveis às atribuições da função, de
acordo com a Constituição Federal;
17.3 – Será eliminado da lista dos candidatos com deficiência o Candidato cuja
deficiência não seja constatada pelo laudo médico exigido no item 5.6, passando a
compor a lista de classificação geral final.
17.4 – A aplicação do percentual de que trata o item anterior refere-se ao número
inteiro, não havendo arredondamento de número fracionado;
17.5 – Para o cumprimento do disposto neste título, a cada 20 (vinte) convocações,
01 (uma) será destinada ao candidato com deficiência.
17.6 – O candidato com deficiência que não realizar a inscrição com as informações
sobre a deficiência, não poderá invocar, posteriormente, sua situação para quaisquer
benefícios, inclusive não sendo cabível recurso sobre o tema.
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17.7 – No caso de não ocorrer classificação de candidato com deficiência para
ocupar vaga reservada a essa finalidade, esta será preenchida por candidato
classificado na lista geral.
17.8 – O não comparecimento da data, local e horários marcados eliminará
definitivamente o candidato da lista de candidatos com deficiência, qualquer que
seja a razão alegada.
18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
18.1 – Poderá ser entregue apenas uma procuração por candidato, que ficará retida,
assumindo o candidato as consequências de eventuais erros cometidos por seu
procurador ao efetuar a inscrição;
18.2 - A inscrição implicará no conhecimento das presentes normas, bem como da
legislação relacionada no preâmbulo e aceitação das condições referentes à seleção
aqui estabelecidas;
18.3 – A inexatidão de afirmativas ou constatação de irregularidades na
documentação apresentada, ainda que verificada posteriormente, eliminará o
candidato da seleção podendo ser anulado os atos dela decorrentes;
18.4 – Não serão contratados pela Prefeitura Municipal de João Neiva, ex-servidores
dispensados por justa causa, independente de classificação;
18.5 – A convocação dos candidatos classificados será feita através de publicação
no quadro de avisos do prédio sede da Prefeitura Municipal de João Neiva e no
endereço eletrônico www.jooaneiva.es.gov.br.;
18.6 – Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de
classificação no Processo Seletivo, valendo-se para esse fim, a publicação dos
resultados finais;
18.7 – O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto à prefeitura
Municipal João Neiva, durante o processo seletivo.
18.8 – Os remanescentes da presente seleção poderão ser convocados para
contratação, na medida em que surgirem as vagas, podendo estas ocorrer em
condições diversas das fixadas neste edital.
18.9 - Será automaticamente indeferida a inscrição do candidato que:
I - Não apresentar os documentos exigidos como pré-requisitos no ato da
inscrição;
II - Apresentar Registro no Conselho de Classe vencido, quando o cargo
assim o exigir.
III - Não serão aceitos pela Comissão de Avaliação, documentos que
contenham rasuras.
18.10 - Caberá ao candidato, quando convocado, apresentar todos os documentos
originais exigidos, para conferência e autenticação das cópias.
18.11 - Correrá por conta do candidato a realização de todos os exames
necessários, solicitados no ato de sua convocação.
18.12 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas
neste edital.
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18.13 - O profissional contratado, na forma deste edital, terá avaliado o seu
desempenho pela sua chefia imediata, em até 60 (sessenta) dias do início de suas
atividades e posteriormente a cada trimestre durante a vigência do contrato.
18.14 - A avaliação do desempenho do profissional contratado na forma deste edital,
quando for evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, acarretará:
I - Rescisão imediata do contrato celebrado com o Município, respeitada a
legislação vigente;
II - Impedimento de concorrer a outros processos seletivos simplificados
promovidos pelo Município.
18.15 - A identificação do local de trabalho será definida de acordo com as
necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento
Social - SEMTADES.
18.16 - A aprovação neste processo seletivo simplificado não assegura o candidato à
sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado seguindo rigorosa
ordem de classificação.
18.17 – Quaisquer esclarecimentos acerca do Edital N°008/2018, deverão ser
encaminhados para acaosocial@joaoneiva.es.gov.br, até 2 (dois) dias antes das
inscrições.
18.18. Após análise da discordância alegada pelo requerente, o Município poderá se
for o caso, retificar as informações contidas neste Edital através de erratas.
18.19 – De acordo Com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de João
Neiva -ES, o foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do
presente processo seletivo simplificado.
18.20 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Processo Seletivo Simplificado.
João Neiva -ES, 03 de julho de 2018.

ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 008/2018
FICHA DE INSCRIÇÃO N º _______ (não preencher)
CARGO PRETENDIDO: _____________________________
Nome Completo: __________________________________________________
Endereço: _______________________________nº________ Bairro: ________
Cidade: __________________________ UF: ______ CEP: _________________
RG: ___________________ Órgão Expedidor: __________ U.F ______ Data
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______________________________________________________
Expedição _____/____/_____ CPF: ______________________
Data Nasc.: _____/_____/_____Cidade Nasc: ________________ UF: _______
Nacionalidade: _________________________ Estado Civil: _________________
Telefones ( ) ______________________________________________
Formação/ Graduação:
Ensino Médio: (___) completo
Pessoa com deficiência: ( ) SIM

Nível Superior: (___) incompleto (___) completo
( ) NÂO

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, bem como estar ciente e concordar
com todo o regramento estabelecido no Edital nº. 001/2017, assumindo total responsabilidade pelos
dados registrados nesta ficha e que estou ciente que deverei manter atualizadas as informações aqui
prestadas.
João Neiva / ES _________de _________ de 2018.
Nº DE FOLHAS________________
__________________________
Assinatura do Candidato
---------------------------------------------------------------------------------------------PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO Nº: ........................... (não preencher)
NOME DO CANDIDATO: ..............................................................................................
CARGO: .............................................................. Nº DE FOLHAS................................
ASS. DO SERVIDOR: .......................................................... ...

ANEXO II
EXERCÍCIO PROFISSIONAL – 60 PONTOS

TODOS OS NÍVEIS
DISCRIMINAÇÃO DE TEMPO DE
PONTOS – PESO
SERVIÇO NAS ATIVIDADES
MÁXIMO
PROFISSIONAIS
Experiência em serviço prestado no 0,5 pontos por mês
cargo pleiteado, ou correlato a este, completo, até o limite de
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prestado de forma direta à órgãos
públicos, nunca de nível inferior ao
cargo
pleiteado,
ocorrida
após
respectiva conclusão ou colação de
grau no curso exigido para o exercício
do cargo, exceto estágio e trabalho
voluntário, comprovados conforme
item 10.1 do edital.
Experiência em serviço prestado no
cargo pleiteado, ou correlato a este,
prestado na iniciativa privada, nunca
de nível inferior ao cargo pleiteado,
ocorrida após respectiva conclusão ou
colação de grau no curso exigido para
o exercício do cargo, exceto estágio e
trabalho
voluntário,
comprovados
conforme item 10.1 do edital.
TOTAL

5 (cinco) anos.

30

0,5 pontos por mês
completo, até o limite de
5 (cinco) anos.

30

60 pontos

ANEXO III
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – 40 PONTOS
PONTUAÇÃO NÍVEL SUPERIOR
DISCRIMINAÇÃO DE TÍTULOS

Curso de Pós-graduação Lato Sensu

PONTUAÇÃ
O POR
CURSO

QUANTIDA
DE
MÁXIMA

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

20

1

20
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Certificado ou declaração de Curso com
duração igual ou superior a 80 horas,
realizados nos anos de 2012 a 2018 (até o
período de encerramento das inscrições).
Certificado ou declaração de Curso avulso
ou evento de aperfeiçoamento profissional /
formação especifica para o cargo pleiteado,
Curso com duração entre 8 a 79 horas,
realizados nos anos de 2012 a 2018(até o
período de encerramento das inscrições).
TOTAL

10

1

10

5

2

10

40 pontos

PONTUAÇÃO NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL
DISCRIMINAÇÃO DE TÍTULOS

Curso específico na área pleiteada
Certificado ou declaração de Curso com
duração igual ou superior a 80 horas,
realizados nos anos de 2012 a 2018(até o
período de encerramento das inscrições).
Certificado ou declaração de Curso avulso
ou evento de aperfeiçoamento profissional /
formação especifica para o cargo pleiteado,
Curso com duração entre 8 a 79 horas,
realizados nos anos de 2012 a 2018(até o
período de encerramento das inscrições).
TOTAL

PONTUAÇÃ
O POR
CURSO

QUANTIDA
DE
MÁXIMA

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

20

1

20

10

1

10

5

2

10

40 pontos

ANEXO IV
DESCRIÇÃO DE CARGO ASSISTENTE SOCIAL - CRAS


Ter conhecimento da legislação referente à Política de Assistência Social,
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direitos sócio assistenciais e legislação relacionadas a segmentos
específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência,
mulheres);
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social;
Encaminhar e dar providências e prestar orientação social a indivíduos,
grupos e à população;
Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de
identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa
de seus direitos;
Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise
da realidade social e para subsidiar ações profissionais;
Atuar na prestação de serviço de proteção social básica para todas as
famílias com laços de sangue, afetivos ou solidários, os membros familiares
que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social devem ser
acolhidos para o resgate do convívio social. De acordo o PAIF – Serviço de
Atendimento Integral a Família deve realizar o acolhimento e a vivencia
familiar, que tem como suas ações o encaminhamento e acompanhamento
nos serviços socioeducativos ali inseridos, prestando também o incentivo a
autonomia e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, articulando
sempre com a rede sócio assistenciais.

DESCRIÇÃO DE CARGO ASSITENTE SOCIAL - CREAS


Ter Conhecimento da legislação referente á Política de Assistência Social,
direitos sócio assistenciais e legislação relacionadas a segmentos específicos
(crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres,
população de rua);
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Ter conhecimentos Teóricos, Habilidades e domínio metodológico necessários
ao desenvolvimento do Trabalho Social com famílias e indivíduos em situação
de risco pessoal e social, por violação de direitos (atendimento individual,
familiar e em grupo);
Ter conhecimento e desejável experiência de trabalho em equipe
interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em
situação de risco pessoal e social, por violação de direitos;
Ter conhecimento da rede sócio assistencial, das políticas públicas e órgão de
defesa de direitos;
Ter conhecimentos e Habilidade para escuta qualificada das famílias/
indivíduos;
Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimento
familiar, individuais e em grupo;
Realização de visitas domiciliares ás famílias acompanhadas pelo CREAS;
Alimentação de registros e sistemas de informações as obre das ações
desenvolvidas;
Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos
processos de trabalho;
Participar das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do
CREAS (reuniões de equipe, estudos de casos e demais atividades
correlatas;
Participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para
planejamento das ações a serem desenvolvidas, para definição de fluxos:
instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários,
organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos;
Elaborar, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento
Individual e/ou familiar, considerando as especificidades e particularidades de
cada um.

DESCRIÇÃO DE CARGO PSICÓLOGO CRAS
• Conhecimento da legislação referente à Política de Assistência Social, direitos
sócio assistenciais e legislação relacionadas a segmentos específicos (crianças e
Rua Pedro Zangrande, 125, Centro, João Neiva - Espírito Santo
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adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, população de rua);
• Conhecimentos Teóricos, Habilidades e domínio metodológico necessários ao
desenvolvimento do Trabalho Social com famílias e indivíduos em situação de risco
pessoal e social, por violação de direitos (atendimento individual, familiar e em
grupo);
• Conhecimento e desejável experiência de trabalho em equipe interdisciplinar,
trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco
pessoal e social, por violação de direitos;
• Conhecimento da rede sócio assistencial, das políticas públicas e órgão de defesa
de direitos;
• Conhecimentos e Habilidade para escuta qualificada das famílias/ indivíduos
• Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimento familiar,
individuais e em grupo;
• Realização de visitas domiciliares ás famílias acompanhadas pelo CRAS;
• Alimentação de registros e sistemas de informações as obre das ações
desenvolvidas;
•. Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos
processos de trabalho;
• Participar das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do
CEAS (reuniões de equipe, estudos de casos e demais atividades correlatas;
• Participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para
planejamento das ações a serem desenvolvidas, para definição de fluxos: instituição
de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários, organização dos
encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos;
•. Elaborar, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento
Individual e/ou familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada
um;
 Acolher famílias, participar de visitar domiciliares com o objetivo de colaborar
com o monitoramento destas;
 Desenvolver e coordenar oficinas de diferentes (artesanato, capoeira e etc);
 Realizar atendimentos individuais de caráter emergencial, com o objetivo de
direcionar o indivíduo à algum tipo de ação social;
 Coordenar e direcionar à equipe para o cumprimento das premissas da
assistência social;
 Estimular a escuta e a comunicação entre a equipe;
 Desenvolver projetos e, juntamente com a equipe da rede socioassistencial,
buscar medidas que estimulem a autonomia e a consciência cidadã da
comunidade.

DESCRIÇÃO DE CARGO PSICÓLOGO CREAS
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• Conhecimento da legislação referente à Política de Assistência Social, direitos
sócio assistenciais e legislação relacionadas a segmentos específicos (crianças e
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, população de rua);
• Conhecimentos Teóricos, Habilidades e domínio metodológico necessários ao
desenvolvimento do Trabalho Social com famílias e indivíduos em situação de risco
pessoal e social, por violação de direitos (atendimento individual, familiar e em
grupo);
• Conhecimento e desejável experiência de trabalho em equipe interdisciplinar,
trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco
pessoal e social, por violação de direitos;
• Conhecimento da rede sócio assistencial, das políticas públicas e órgão de defesa
de direitos;
• Conhecimentos e Habilidade para escuta qualificada das famílias/ indivíduos
• Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimento familiar,
individuais e em grupo;
• Realização de visitas domiciliares ás famílias acompanhadas pelo CREAS;
• Alimentação de registros e sistemas de informações as obre das ações
desenvolvidas;
•. Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos
processos de trabalho;
• Participar das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do
CREAS (reuniões de equipe, estudos de casos e demais atividades correlatas;
• Participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para
planejamento das ações a serem desenvolvidas, para definição de fluxos: instituição
de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários, organização dos
encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos;
•. Elaborar, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento
Individual e/ou familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada
um;

Orientar indivíduos e famílias em situações já comprovadas de risco, como
descritas e exemplificadas anteriormente; Ouvir e Acompanhar;


Promover grupos de apoio entre, por exemplo, mulheres que sofreram
algum tipo de violência, com o objetivo de acolher essas pessoas, de modo
que elas consigam retomar seus hábitos e colaborar com outras pessoas
que, por ventura, possam passar por situações parecidas.

DESCRIÇÃO DE CARGO ADVOGADO CREAS
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Conhecimento da legislação referente á Política de Assistência Social,
direitos sócio assistenciais e legislação relacionadas a segmentos
específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência,
mulheres, população de rua);



Participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e
para planejamento das ações a serem desenvolvidas, para definição de
fluxos: instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos
usuários, organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e
procedimentos



Articular com os órgãos de defesa de direitos (Varas do Poder Judiciário;
Defensoria Pública, Ministério Público; etc.;



Conhecimento e desejável experiência de trabalho em equipe
interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em
situação de risco pessoal e social, por violação de direitos.

DESCRIÇÃO DE CARGO ABORDAGEM SOCIAL
 Ter conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos
Sócio assistenciais e direitos e legislações relacionadas a segmentos específicos da
população (crianças e adolescentes, mulheres, idosos, pessoas em situação de rua,
pessoas com deficiência, entre outros);
•Ter conhecimento e desejável experiência de trabalho em equipe interdisciplinar e
trabalho em rede;
•Ter conhecimentos e habilidades para escuta qualificada de famílias e indivíduos;
•Ter conhecimento da realidade do território e da rede de articulação sócio
assistencial, das demais políticas públicas e órgãos de defesa de direitos; desejável
experiência no atendimento a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e
risco pessoal e social;
•Ter habilidades para: trabalhar com imprevistos; ouvir e dialogar sem posturas de
Julgamento; se comunicar em linguagem acessível; construir vínculos de confiança
e referência com pessoas e territórios; relacionar-se com a diversidade;
perceber/Identificar especificidades dos territórios; registrar informações; entre
outras.
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DESCRIÇÃO DE CARGO MOTORISTA


Conduzir veículos automotores destinados ao transporte das Equipe da
Secretária e demais usuários da Assistência Social, respeitando o intervalo
Inter jornada de demais disposições legais relativas ao trabalhar;



Manter o veículo em bom estado de conservação, garantindo aos usuários
segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e
segurança do veículo enquanto estiver em sua posse;



Testar o Veículo diariamente quanto aos itens de segurança e bom
funcionamento como: sistemas de freios e embreagem, limpadores de parabrisas, funcionamento dos cintos, calibragem e estado dos pneus, níveis de
água, óleo de motor e combustível;



Zelar pela qualificação, quanto á comprovação de carteira de habilitação
especificada para veículo de transporte de passageiros, bem como manterse dentro dos requisitos exigidos no ART. 138 CTB;



Obedecer aos limites de velocidade, conforme determina a legislação
pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos de
transito: não fuma, não ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas,
antes, durante e nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que
os passageiros o façam durante o trajeto; submeter-se ao teste de
alcoolemia, se solicitados em fiscalização de trânsitos; realizar anotações de
cronotacógrafo no início e no fim de cada trajeto; em especial, não dirigir sob
o uso de medicamento que alterem o comportamento; não falar no celular
com o veículo em movimento;



Estar sempre munidos dos respectivos documentos de habilitação, o
documento de veículo, bem, como trajar-se obrigatoriamente de calça,
camisa e sapato fechado, durante a jornada de trabalho;



Não promover a superlotação do veículo;



Acatar e cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de
forma que os serviços estabelecidos sejam permanentes executados e
mantidos como esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;



Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as chamadas de
atendimento em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado.
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ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA /ES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMTADES
EDITAL N.º xxx/2018
SOLICITAÇÃO DE RECURSO DO EDITAL N.º xxx/2018
NOME: _____________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________
BAIRRO: ____________________________ CIDADE: _______________________
CPF Nº: __________________________ TEL.: (____) _______________________
DATA DE NASCIMENTO: ____/____/ ________
DESCRIÇÃO DO RECURSO
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________
ASSINATURA DO SOLICITANTE
João Neiva /ES, ____ de _________________ de 2018
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