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MUNIC Plo DE RESTINGA SECA

PROCESS0 SELETIV0 SIMPLITICADO
EDITAL N° 17/2021

Abre inscriq6es para o processo seletivo simplifii cado
destinado   a   cadastro   reserva   para   contrata?do
tempordria de  excepcional  interesse  pckblico  para  o
cargo de Psic6logo.

VILMAR  JOA0  FOLETTO,  Prefeito  Municipal  em  exercicio,  no  uso  de  suas
atribuic6es,  visando  selecionar  candidatos  para  formapao  de  banca  de  candidatos  a  contratagao
temporata de carater emergencial,  amparado em excepcional  interesse pbblico com fulcro no Art.
37,  Inciso IX,  da Constituigao da Repbblica, e Artigos 205  a 209 da Lei Complementar N°  1/2007

(Estatuto dos  Servidores Pbblicos do Muhicipio  de Restinga S6ca), toma pbblica a realizagao  de
Processo  Seletivo  Simplificado  para cadastro reserva de Psic6logo,  que  sera regido  pelas  normas
estabelecidas  neste Edital  e  no Decreto N° 26/2011  (Regulamento  para  a realizapao  de Processo
Seletivo Simplificado) e no Decreto Municipal n° 97/2020.

0 Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar profissionais em carater temporario

para a fungao abaixo especificada, para opcao de cadastro reserva para as vagas que poderao surgir
durante o periodo de validade deste processo.

1. DlsroslcoEs pRELIMINAREs

I.I 0 Processo Seletivo Simplificado sera executado por intermedio de Comissao composta por tres
servidores, designados atrav6s da Portaria N° 31/2017.

1.2 Durante toda a realizagao do Processo Seletivo Simplificado serao prestigiados, sem prejuizo de
outros, os principios estabelecidos no Art. 37, "caput", da Constituigao da Repdblica.

1.3   0   edital   de   abertura   e   demais   atos   e   decis6es   inerente   ao   presente   Processo   Seletivo
Simplificado   serao   publicados   integralmente  no   painel   de   publicae6es   oficiais   da  Prefeitura
Municipal  e  no  site  da Prefeitura  (www.restingaseca.rs.gov.tor),  no  minimo  cinco  dias  antes  do
encerramento das inscric5es.

1.4 0s prazos definidos neste Edital observarfro o disposto no Art. 4° do Decreto N° 26/2011.

1.5  0  processo  seletivo  simplificado  constituira  na  analise  de  currl'culos  dos  candidatos  pela
Comissao, conforme crit6rios definidos neste Edital.

1.6 Todos os interessados em participar deste processo seletivo deverao, obrigatoriamente, realizar
a leitura integral e acurada deste edital, sendo sua responsabilidade conhecer o regramento editalicio
ulna vez  que,  por force do  principio  da  vinculagao  ao  instrumento  convocat6rio,  a rcalizagao  da
inscrigao  neste  processo   seletivo   implica  no   conhecimento   e  aceitagao  tacita  do   regramento,
descabendo  quaisquer  alegag6es  de  desconhecimento  e/ou  discordinciao  sendo  tinica  e  exclusiva
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responsabilidade  do  candidato  seguir  estritamente  as  instruc5es  contidas  neste  edital,  ben  como
acompanhar as publicap6es oficiais referentes ao andamento desta selegao.

I.7  E  responsabilidade  tinica  e  exclusiva  do  candidato  certificar-se  de  que  preencheu  e  entregou
corretamente   os   dados/canpos   da   FICHA   DE   INSCRICAO   (ANEX0   IH)   e   GRADE
CURRICULAR  (ANEX0  IV),  sem  erros  e  todos  os  dados  preenchidos,  dentro  de  envelope
fechado. Qualquer constatagao de irregularidade e/ou falsidade nas informac6es prestadas e/ou nos
documentos   apresentados  pelo   candidato,   ainda  que  verificada  posteriormente   a  contratagao,
acarretara rescisao contratual,  sem prejuizo do encaminhamento dos fatos a autoridade competente

para apuracao.

1.8  A  contratagao  sera pelo  prazo  determinado  de  12  (doze)  meses,  podendo  ser  prorrogada  por
igual periodo, e/ ou de acordo com a conveniencia e interesse da Administragao Ptiblica, e se regera

pelo Regime Juridico Estatutario.

1.9 Considera-se prorrogado ate o primeiro dia dtil  seguinte,  o prazo vencido  em dia em que nao
haj a expediente.

2. ESPECIFICAC©ES DA FUNCA0 THMPORARIA
2.1 DO NfroRO DE vAGAs, DA EscOLARIDADE, DA CARGA HORARIA:

N° VAGAS CARGO ESCO-ABE CARGA HORARAsEnENAL VENCRENTO

CR pslcoLcxro Curso em rivet superior emPsicologiaeregistronoConselhocompetente 20h R$ 2.036,49

2.2DAS ATRIBulcoES DOS CONTRATADOS: As atribuic6es e func6es constam no (ANEXO
I), parte integrante deste Edital.

2.3 Pelo efetivo exercicio da funcao tempordria sera pago mensalmente o vencimento fixado,  nele
compreendendo-se al6m da efetiva contraprestapao pelo trabalho, o descanso semanal remunerado.

2.3.1 A16m do vencimento o contratado fara jus as seguintes vantagens funcionais:  horas extras na
eventual  extrapolacao  da  carga  horaria  diaria  e  semanal,  desde  que  previamente  convocado  pelo
superior  hierarquico;  adicional  notumo;  gratificagao  natalina  proporcional  ao  periodo trabalhado;
ferias proporcionais acrescidas de urn tereo, indenizadas ao final  do contrato; inscrigao no Regime
Geral de Previd6ncia Social.

2.3.2 Sobre o valor total da remuneragao incidirao os descontos fiscais e previdenciarios.
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2.4  0s  deveres  e proibig6es  aplicadas  ao  contratado  correspondem  aqueles  estabelecidos para  os
demais  servidores estatutdrios pelos Artigos  142 e  143  da Lei Complementar N°  1/2007  @statuto

dos Servidores Ptiblicos do Municipio de Restinga Seca), sendo a apuragao processada na forma do
Regime Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.

3. DAS INSCRICSES
3.1   A  inscrigao   implica,   desde  logo,   o   conhecimento  pr6vio   e  aceitapao   pelo   candidato   das
condig6es estabelecidas no inteiro teor deste Edital, nao podendo alegar desconhecimento.

3.2 0 periodo para a realizagao das inscrig6es sera de 01 de marco a 05 de marco 2021, conforme

(ANEX011) deste Edital,

3.3 A inscrigao devera ser realizada presencialmente junto ao Centro Administrativo da Prefeitura,
situado   a   Rua  Mois6s   Cantarelli,   368,   com   entrega   de   documentos   em   envelope   fechado
devidamente protocolado na recepgao, das 8h 30min as llh 30min e das 13h 30min as 16h 30min.

3.4  Poder4,  ainda,  ser  efetuada  a inscri?ao  atrav6s  de terceiros,  desde  que junte  procuragao  com
firma legalmente reconhecida em Cart6rio (Anexada junto a Ficha de Inscrigao ao lado de fora do
envelope), e com poderes especiais e expressos, munido da documentapao completa.

3.5 0 candidato que prestar declarae6es falsas ou inexatas tera sua inscrieao cancelada, e anulados
todos os atos dela decorrentes.

3.60 valor das inscrig6es sera de R$ 39,40 (Trinta e move reais e quarenta centavos). De acordo
com a Lei Complemeutar n° 13/2018 -Tabela IX do C6digo Tributdrio Municipal.

4. coNDmcoHs PARA A INscRIcto
4.1   Para   inscrever-se   no   Processo    Seletivo    Simplificado,   o   candidato   devera   comparecer

pessoalmente  ao  endereco  e  mos  horarios  e  prazos  indicados  no  item  3.3,  ou  por  interm6dio  de
procurador munido  de instrumento ptiblico  ou particular de mandato  (com poderes especiais para
realizar a sua inscrigao no Processo Seletivo Simplificado).

4.1.10 Formulario de Inscrieao (Anexo H|), devidamente preenchido, devera ser entregue em uma
via, anexado externamente ao envelope com a documentag5o (obrigat6ria e da prova de titulos),
momento   em   que   o   inscrito   recebera   seu   comprovante   de   inscrigao   no   Processo   Seletivo
Simplificado.

4.1.2 ENVELOPH FECHAD0 CONTEND0 DENTR0 0S SEGUINTES DOCUMENTOS:
4.1.2.1COPIA  DE  DOCUMENTO  DE  IDHNTIDADE  0FICIAL  COM  FOTO,  quais  sejam:
carteiras ou c6dulas de identidades expedidas pelas  Secretarias de  Seguranca Pbblica,  pelas Forgas
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Armadas,  pela  Policia  Militar,  pelo  Minist6rio  das  Relae6es  Exteriores;  C6dulas  de  Identidade
fornecidas  por  Orgaos  ou  Conselhos  de  Classe  que,   por  forea  de  Lei  Federal,   valem  como
documento de identidade,  como por exemplo,  as da OAB, CREA,  CRM,  CRC etc.; Certificado de
Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previd6ncia Social, ben como Carteira Nacional de
Habilitagao (com fotografia, na forma da Lei n° 9.503/97, artigo  15).

4.1.2.2 PROVA DE QUITACA0 DAS OBRIGACOES MILITARES (para sexo masculino);
4.1.2.3  PROVA  DE  QUITACA0  DAS  0BRIGAqoES  ELEITORAIS  (certidao  de  quitagao
eleitoral, emitida no Cart6rio Eleitoral);
4.I.2.4 PROVA  DE INSTRUCAO:Curso  em  nivel  superior em Nutrigao  e registro  no  Conselho
competente.
4.1.2.5CURRicuLO  PROFISSI0NAL/  GRADE  CURRICULAR  que  deve  ser  preenchida,
conforme (ANHX0 IV) do presente edital,  acompanhado de c6pia dos titulos que comprovam as
informae6es contidas na grade (documentos orgarizados, numerados e identificados de acordo com
a grade).
4.1.2.6 DECLARACAO DE VERACDADE DOS DOCUMENTOS (ANHXO VI) - As c6pias
contidas  dentro  do  envelope,  referente  aos  documentos  necessarios,  e  de  responsabilidade  do
candidato,    portanto   junto    devera    conter    a    DECLARACAO    DE    VERACIDADE    DOS
DOCUMENTOS- estando ciente de que prestar declarapao falsa e crime, previsto no Art.  299 do
C6digo  Penal  Brasileiro  sujeitando  o  declarante  a  suas  penas  sem  prejuizo  de  outras  sans6es
cabiveis.

5. HOMOLOGAcho DAS INSCRIgivES
5.I Encerrado o prazo fixado pelo item 3.2, a Comissao publicara, no painel de publicac5es oficiais
da Prefeitura Municipal  e no  site da Prefeitura [¢±±±sE±±¥±:£±±±±ms££±an±:±us4±¥ife±=±q no prazo de urn dia,

edital contendo a relacao nominal dos candidatos que tiveram suas inscrig6es homologadas.

5.2  0s  candidatos  que  nao  tiveram  as  suas  inscric6es  homologadas  poder5o  interpor  recursos
escritos perante a Comissao,  conforme modelo apresentado no (ANEXO V),  no prazo de urn dia,
mediante a apresentagao das raz6es que ampararem a sua irresigna?ao.

5.2.1  No  prazo  de  urn  dia,  a  Comissao,  apreciando  o  recurso,  podera  reconsiderar  sua  decisao,
hip6tese na qual o nome do candidato passara a constar no rol de inscrig6es homologadas.

5.2.2 Sendo mantida a decisao da Comissao, o recurso sera encaminhado ao Prefeito Municipal para

julgamento, no prazo de urn dia, cuja decisao devera ser motivada.

5.2.3 A lista final de inscrig6es homologadas sera publicada na forma do item 5.1, no prazo de urn
dia, ap6s a decisao dos recursos.
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6. FORMATActo DOS CURRicuLOS
6.10s documentos relativos aos Titulos, deverao ser entregues, EXCLUSIVAMENTE, dentro de
envelope  fechado  devidamente  protocolado  na  recepgao  do  Centro  Administrativo  de  Restinga
S€ca.

6.2 0 curriculo profissional devera ser preenchido pelo candidato mos moldes do (ANnx0 IV)do

presente Edital.

6.3 A escolaridade exigida para o desempenho da fungao nao sera objeto de avaliagao.

6.4  Somente  serao  considerados  os trfulos  expedidos  por pessoas juridicas,  de  direito  pbblico  ou

privado, que atenderem os criterios definidos neste Edital.

6.5  A  classificagao  dos  candidatos  sera  efetuada  atrav6s  da  pontuagao  dos  titulos  apresentados
't 'rios.

conlorme Os se8uintes criterios:

Especifica9ao

Pontua9aoUnitaria

I Cursando curso de p6s graduapao de Especializagao 05

2 Habilitapao em curso de p6s graduapao de Especializapao 10

3 Cursando curso de p6s graduapao de Especializagao Mestrado 15

4 Habilitapao em curso de p6s graduag5o de Mestrado 20

5 Cursando p6s graduapao de Especializagao Doutorado 25

6 Habilitagao em curso de p6s graduapfro de Doutorado 30

7

Experi6ncia como Psicdlogo na Administracao Pdblica, cada periodo de  12
20meses   vale   5   pontos,   podendo   pontuar   no   m5ximo   04   (quatro)   anos

totalizando 20 pontos. Realizados no malcimo ha 10 anos.

8

Cursos de qualificacao proflssional, desde que relacionados com a area

05
da inscricao, de acordo com o descrito abaixo:

I -Titulos de 20 a 100 horas (maximo de 03 certificados).
11 -Titulos acima de  101 horas (mdximo de 03 certificados). 10

Os  cursos  referentes  ao  item  n°  8   somente  serao  considerados  para  pontuagao  quando  a
expedicao do certificado tiver ocorrido antes do periodo de inicio das inscrig6es.
Titulos  sem  conteddo  programatico  nao  serao  pontuados.  Devefa  constar  o  ndmero  de
horas no certificado, para fins de computar a pontuapfro. Os Certificados Digitais deverao conter
o c6digo de autenticapao.
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7. DIVULGAqto D0 RESULTAD0 PRELIMINAR

7.1 No prazo de 2 (dois) dias, a Comissao devera proceder a contagem de pontos.

7.2 Ultimada a contagem dos pontos o resultado preliminar sera publicado no painel de publicae6es
oficiais  da  Prefeitura  Municipal  e  em  meio  eletr6nico,  se  houver,  abrindo-se  o  prazo  para  os
candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste edital.

8.  RECURSOS
8.1 Da classifica?ao preliminar dos candidatos 6 cabivel recurso enderegado a Comissao, uma bnica
vez, no prazo comum de urn dia.

8.1.1 0 recurso devera conter a perfeita identificapao do recorrente e as raz6es do pedido recursal,
conforme modelo apresentado no (ANEXO V).

8.1.2 Sera possibilitada vista dos curriculos e documentos na preseriga da Comissao, permitindo-se
anotag6es.

8.1.3  Havendo  a  reconsideragao  da  decisao  classificat6ria  pela  Comissao,  o  nome  do  candidato

passara a constar no rol de selecionados.

8.1.4 Sendo mantida a decisao da Comissao, o recurso sera encaminhado ao Prefeito Municipal para

julgamento, no prazo de urn dia, cuja decisao devera ser motivada.

9. cRIriRIOs PARA DESEMPATE

9.1   Verificando-se  a  ocorr6ncia  de  empate  em  relapao  as  notas  recebidas  por  dois  ou  mais
candidatos, tera prefer6ncia na ordem classificat6ria, sucessivamente, o candidato que:
9.I.10btiver maior pontuacao em Formacao Prorlssional;
9.1.2  0btiver  maior pontuapao  em  Cursos  de  Qualiricacao Profissional  na  area para  a qual  se
inscreveu;
9.1.3 Sorteio Pdblico.

9.1.4  A aplicacao  do  crit6rio  de  desempate  sera  efetivada ap6s  a  analise  dos recursos  e antes  da

publicaeao da lista final dos selecionados.

9.1.5  0  sorteio ocorrera em local  e horario  previamente definido pela Comissao,  na presenga dos
candidatos  interessados,  os  quais  serao  convocados  por  telefone,  correio  eletr6nico  ou  qualquer
outro meio que assegure a certeza da ci6ncia do interessado.

32'6-r::32|Dtr---r-~-
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10.     DIVULGActo     D0     RESULTADO     FINAL     DO     PROCESS0     SELETIVO
SIMPLIFHCADO

10.1 Transcorrido o prazo sem a interposigao de recurso ou ultimado o seu julgamento, a Comissao
encaminhara o Processo  Seletivo  Simplificado  ao Prefeito Municipal para homologagao,  no prazo
de urn dia.

10.2  Homologado  o  resultado  final,  sera  langado  edital  com  a classificacao  geral  dos  candidatos

aprovados, quando, entao passara a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.

10.3    0    resultado    final    do    processo    seletivo    sera    divulgado    no    enderego    eletr6nico
a,wwwaff@sitnmgans@¢o&ia n,.So8OVo i?  I_  ` contendo a classificaeao de todos os candidatos.

10.4  A  convocagao  do  candidato  classificado  sera realizada por telefone  ou  correio  eletr6nico  e
Edital de Convocagao publicado no site da Prefeitura, para assegurar a ciencia do interessado.

10.5 Nao comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o nao atendimento das condic6es
exigidas  para  a  contratapao  serao  convocados  os  demais  classificados,  observando-se  a  ordem
classificat6ria crescente.

10.6 0 prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado sera de dois anos, prorrogavel,
uma tinica vez, por igual periodo.

11.5 No periodo de validade do Processo  Seletivo Simplificado, em havendo a rescisao contratual,

poderao   ser   chamados   para   contrataeao   pelo   tempo   remanescente,    os   demais   candidatos
classificados, observada a ordem classificat6ria.

12. DISPoslcoES GERAIS

12.1   Tendo  em  vista  que  a  presente  selegao  tern  como  objetivo  a  formapao  de  cadastro  de

profissionais para atendimento direto a populaeao em geral, fica vedada a participagao e contratagao
de   candidatos   pertencentes   ao   grupo   de   pessoas   consideradas   vulneraveis   frente   ao   novo
Coronavirus (COVID-19), conforme (ANEX0 VII) -Vedag6es para participagao, deste edital.

12.2  Nao  sera  fomecido  qualquer  documento  comprobat6rio  de  aprovagao  ou  classificagao  do
candidato, valendo para esse fin a publicagao do resultado final.

12.3   0s   candidatos   classificados   deverao   manter  atualizados   os   seus  telefones   de   contato   e
enderego.
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12.4 Respeitada a natureza da funeao tempordria,  por raz6es de interesse pbblico,  podefa haver a
readequagao das condic6es definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislacao local.

12.5 0s casos omissos e situae6es nao previstas serao resolvidos pela Comissao designada.

Registre-se e Publiq

Joao Iraj£ Rosa da Si]va
Sec. Munic. De Administragao
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ANEXO I

CATEGORIA  FUNcloNAL:   pslc6LOGorsECRETARIA  DE  AsslsTfiNclA  soclAL  E
-ITACAO.

ATRIBulcoES:
Descri¢ao sint6tica: Atuar na aplicacao dos conhecimentos do campo da Psicologia na execucao de
atividades na area de psicologia escolar, social comunitiria e clinica.
Descricao analitica: Estudar e avaliar individuos que apresentam distrirdios psiquicos ou problemas
de  conviv6ncia  social,  elaborando  e  aplicando  tecnicas  psicol6gicas  apropriadas  para  orientar  o
diagn6stico e tratanento; utilizar-se de metodos e processos de conscientizapao, tral]alhando com os

grupos  populares,  para  que  eles  assumam  progressivamente  seu  papel  de  sujeito  de  sua  pr6pria
hist6ria,   conscientes   dos   determinantes   enfrentados;   desenvolver   trabalhos   de   prevengao   e

promogao  da  satde;  desenvolver  trabalhos  de  orientagao  aos  familiares  e  professores  a  fim  de
restal)elecer  os  padr6es  normais  de  comportamento  e  relacionamento  humano   dos  pacientes;
artioular-se  com profissionais  da area de  Assist6ncia Social, Educaeao  e  Satde para elaborapao  e
exeougao de programas de assistencia e apoio a grupos especificos de pessoas; avaliar e empregar
tdenicas psicol6gicas  adequadas para contribuir no processo  de desenvolvimento  humano;  prestar
assist6ncia  psicol6gica,   individual   ou   em  grupo   aos   familiares   dos  pacientes,   preparandoros
adequadamente  para  as  situaapes  de  convivencia  familiar,  escolar  e  social;  elaborar  pareceres,
informes  t6cnicos  e  relat6rios,  realizando  entrevistas,  fazendo  observac6es  e  sugerindo  medidas

para  implantagao,   desenvolvimento  e  aperfeicoamento  de  atividades  em  sua  area  de  atuagao;
participar  das  atividades  administrativas,  de  controle  e  apoio  referentes  a  sua  area  de  atuapao;
participar das atividades de treinamento e aperfeigoamento de pessoal t6cnico e auxiliar de sua area
de atuagfro, realizando-as em serviap ou ministrando anlas ou palestras,  a fin de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos; participar de grupos de trabalho e/ou reuni6es
em  sua  area  de  atuagao,  realizando  estudos7  emitindo  pareceres  ou  fazendo  exposie6es  sobre
situag5es  e/ou  problemas  identificados,  opinando,  oferecendo  sugest6es,  revisando  e  discutindo
tral)alhos tednico-cientificos para fins de formulagao de diretrizes,  planos e programas de trabalho
afetos ao Municipio; realizar outras atribuic6es compativeis com sua especializacao profissional.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Minima de  18 anos.
b) Grau de Instrucao: Curso em nivel superior em Psicologiae registro no Conselho competente.

.
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b) Grau de Instrugao: Curso em nivel superior em Psicologiae registro no Conselho competente.

ANEX0 H

CRONOGRARA
Abertura das Inscrie6es 5 dias 01  a 05/03/2021
Publicagao Preliminar das Inscric6es Homologadas 1dia 08/03/2021

Recurso da nao homologaeao das inscrig6es ldia 09/03/2021
Manifestagao da Comissao na reconsiderapao ldia 10/03/202 I

Julgamento do Recurso pelo Prefeito 1dia 11/03/2021

Publicagao da homologagao Final de inscritos 1dia 12/03/2021

Analise dos curriculos / crit6rio de desempate 2 dias 15  e  16/03/2021

Publicapfro do resultado preliminar 1dia 17/03/2021

Recurso 1dia 18/03/2021

Manifestagao da Comissao na reconsiderapao 1dia 19/03/2021

Julgamento do Recurso pelo Prefeito. 2 dias

22 e 23/03/2021

SORTEIO  PtJBLICO  para  desempate  de  notas  (se  necessdrio
for).  LOCAL:  Prefeitura  Municipal  de  Restinga  S6ca  -  Rua
Mois6s Cantarelli, 368 -Sala 34 (IIorario:  14 horas)
Publicagao do Resultado Final 1dia 24/03/2021
TOTAL 1 8 dias

OBSERVAC6ES:  -  Os  prazos previstos no  cronograma deste edital poderao  sofrer alterag6es  de
acordo  com  o  interesse  da  Administragao  Pdblica,  desde  que  dentro  do  prazo  de  validade  do
Processo Seletivo.
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ANExO in
FlcHA DE INscRmo

PROCHSSO SELETIV0 SIMPLIFICADO -PSIcdLOGO -EDITAL N° 17/2021

None do Candidato:

Hndereco Completo:

Cidade:

Fone: Carteira Identidade:

DatadeNascimento:    /    /    CPF:

E-mail:

Solicito minhainscrigao   para   o     cargo     de    PSICOLOGO.  Declaro  conhecer e concordar com

todos os termos do Edital de Processo Seletivo n° 17/2021, exigidos para inscrieao e ingresso, bern

como declaro a veracidade das informap6es e documentos anexados por ocasiao da inscrigao.

Restinga Seca,

ASSINATURA D0 CANDIDATO

de 2021.
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ANEXO IV
CURRicuL0 PARA PROCESS0 SELETIV0 SIMPLIFICAD0

EDITAL N° 17/2021

Nome do Candidato:

RELACAO DE TiruLOs HNTREGUHs
Campos preenchidos pelo candidato

I-8-I.i8aa

Especificapfro Poutuapao Uhitfria
1              Cursando curso de p6s gradungao de Especialzapao 05

2              Habilitacao em curso de p6s graduapao de Especializapfro 10

3              Cursando curso de p6s graduacao de Especializacao Mestrado 15

4             Habilitapao em curso de p6s graduapao de Mestrado 20

5             Cursando p6s gradungao de Especializapao Doutorado 25

6             Habilitapao em curso de p6s graduapao de Doutorado 30

7Experfencia como Psic6logo  na  Administragivo Ptolica,  cada periodo  de  12 20
meses vale 5 pontos, podendo pontuar no ma]ino 04 (quatro) anos totalizando
20 pontos. Realizados no maximo ha 10 anos.

-
Cursos  desde  que  relacionados  com  a  area  da  iuscrigao,  de  acordo  com  o

05
descrito abaixo:

I -Titulos de 20 a 100 horas (maximo de 03 certificados).
11 -"tulos acima de 101 horas (matmo de 03 certificados). 10

NO
NOde

Hist6rico / Resumo
Pr6-Pontuacao Pontua¢ao

horas Candidato Comissao

TOTAL DH PONTOS D0 CANDIDATO:
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oBSERVAgAo:  preencher era -i-E-iHri5E-its-rfua:--inrfe-iij+|=
indiari_6]
- Reproduzir a quantidade necessdria de linhas.

OtF  DIGITAR  mos  caps  destinados  ao

-NUMERAR OS TITULOS, de acordo com o descrito na grade acima.
*Ocandidatoquenfrop_xpgpe_her__pop_E_oJ±ie_s_aL£!in.a,__E§_op_o_rful___q±:a

Assinatura do candidato:                                                                 Data:

ANEXO V
FORMUIARI0 DE RECURSO

EDITAL N° 17/2021
Ao
Prefeito Municipal
Restinga S6ca - RS

PROCESS0 SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 17/2021.

CANDIDATO:
RG NO. :

CPF:

ENDERECO:

Justificativa do candidato/raz6es do recurso:

Obs.:  Reproduzir a quantidade necessaria.  Preencher em LETRA DE FORMA 0U DIGITAR e
encaminhar para o Comissao de Processo Seletivo.

Data:           /         /

Assinatura do candidato

T5fi57Fa7<: (55j
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Reservado Dara Comissao de Processo Seletivo SimDlificado

RECEBIDO EM:          /        /

Assinatura

ANEXO VI

DECLARACAO DE VnRACIDADE DOS I)OCuMENTOS
(TEM QUE SER REDIGIDA TOTALMENTE A PRdpRIO CUNHO)

portador da Carteira de Identidaden° e CPF no
residente           e           domiciliado           (a)           na           rua

n°                     Bairro                                     na  cidade  de
declaro   para  os   devidos   fins   que  todos   os   documentos

apresentados em c6pia simples correspondem fielmente aos seus originais,  sendo que a qualidade e
integralidade   da   reprodugao   assim   como    sua   veracidade   6   de   minha   tinica   e   exclusiva
responsabilidade,   sendo   em  caso  de  posterior  comprovagao  de  falsidade  ou  manipulapao  das
informag6es podendo ser  responsabilizada civel e criminalmente.

Declaro estar ciente de que prestar declara¢ao falsa 6 crime previsto no AI1. 299 do C6digo
Penal Brasileiro, sujeitando o declarante a suas penas sem prejuizo de outras sanc6es cabiveis.

de 2021.

Assinatura

"                 nTE7F5ng326T"tio--
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ANEXO VII

VEDAq6HS PARA PARTICIPACA0
Tendo em vista que a presente selecao tern como objetivo a formaeao de cadastro de profissionais
de nivel superior para atendimento direto com pdblico, fica vedada a participagao e contratapao de
candidatos pertencentes ao grupo de pessoas consideradas vulneriveis frente ao novo Coronavirus

(COVID-19), conforme lista abaixo:
I -Nao possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e nem completar 60 (sessenta) anos ate
urn  ano  ap6s  a  data  de  homologagao  do  processo  seletivo  emergencial,  conforme  Anexo  Ill  -
Cronograma;
11 - Diabetes insulino-dependente;

Ill - Insufici6ncia renal cr6nica;
IV - Doenga pulmonar obstrutiva cr6nica @POC),  enfisema pulmonar,  asma moderada ou grave,
tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose;
V - Doengas cardiacas graves, insuficiencia cardiaca e hipertensao arterial sistemica severa;
VI   -   Imunodeprimidos,   salvo   aqueles   acometidos   com   doengas   autoimunes   sem   uso   de
imunossupressores, conforme regulamentapao a ser expedida pela SOST/SEDE;
VII - Obesidade m6rbida com IMC igual ou superior a 40;
VIII - Cirrose ou insufici6ncia hepatica;
IX - Gestantes ou lactantes de criangas ate 1 (urn) ano de idade;
X  -  Responsaveis  pelo  cuidado  ou  que coabitam  com uma ou  mais  pessoas  com confirmacao  de
diagn6stico de infecgao por Coronavrfus (COVID-19).
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