
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

GABINETE

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019

Edital  de  Processo  Seletivo  Simplificado  para  contratação
temporária de Profissional de nível superior com Formação em
Nutrição.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ, pessoa jurídica
de  Direito  Público  Interno,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº.
04.653.408/0001-13  com sede  na  Praça  do  Centro  Cívico,  Centro,
Caracaraí, Estado de Roraima, com base no Decreto Municipal  Nº
027/2018 Artigo I, Inciso IV, alínea (m), neste ato representado pelo
Srº.  RAIMUNDO  NONATO DA  COSTA  SABOIA  VILARINS,
Secretário  Municipal  de  Educação,  Cultura  e  Desportos,  e,
considerando  a  necessidade  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,
Cultura  e  Desportos  de  suprir  demandas  de  excepcional  interesse
público,  torna  público  para  conhecimento  dos  interessados  que
realizará  processo  seletivo  simplificado  objetivando  a  contratação
temporária através de contrato administrativo de direito público para
prestação  de  serviços  essenciais  temporários  de  Nutricionista  nos
termos  do  art.  37,  inciso  IX  da  CRFB/88  e  Leis  Municipais  nº
487/2009, nº 511/2011 e nº 650/2019 e formação de cadastro reserva
para  atender as necessidades  da  Secretaria  Municipal  de Educação,
Cultura  e  Desportos  com as  condições  estabelecidas  neste  edital  e
legislação em vigor.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio
de Comissão Especial composta por 03 (três) servidores, designados
através da Portaria nº 010 /2019.

1.2-  Durante  toda  a  realização  do  Processo  Seletivo  Simplificado,
serão prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos
no art. 37, “caput”, da Constituição da República.

1.3 - O Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado e demais
atos serão publicados integralmente no mural de publicações oficiais
da Secretaria Municipal de Educação, no site na Prefeitura Municipal
de  Prefeitura  Municipal  de  Caracaraí  e  no  Diário  Oficial  dos
Municípios.

1.4.  -  O  recebimento  de  recursos,  referente  ao  presente  Processo
Seletivo  Simplificado,  será  protocolado  pelo  candidato  na  sede  da
Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Raul de Oliveira s/n
-  Santa  Luzia,  no  horário  de  08:  00  às  14:00  horas,  conforme
cronograma.

1.5 - A contratação será pelo período da assinatura do contrato será de
01(um) ano, podendo ser prorrogado por 01 (um) ano, a critério da
Secretaria Municipal de Educação.

ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA

A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado
corresponde  ao  exercício  das  seguintes  atividades:  Nutricionista:
Planejar,  coordenar,  supervisionar  os  serviços  ou  programas  de
nutrição das escolas e creches da rede municipal de ensino, de acordo
com a Resolução CFN Nº 465/2010.

2.2 - A carga horária será de 30 horas semanais e será desenvolvida
diariamente,  de  acordo  com  horário  definido  pela  autoridade
competente mediante ato próprio.
2.3  -  Pelo  efetivo  exercício  da  função  temporária  será  pago
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mensalmente  o  vencimento  fixado  em  R$  2.643,00  (Dois  mil,
seiscentos e quarenta e três reais).

3. INSCRIÇÕES
3.1  -  As  inscrições  serão  recebidas  exclusivamente  pela  Comissão
designada, na sede da Secretaria Municipal de Educação,  Cultura e
Desportos situada Rua Raul de Oliveira s/n - Santa Luzia, no período
compreendido  entre  às  08h  às  14h  do  dia  27/03/2019  ao  dia
29/03/2019.
3.1.1 - Não serão aceitas inscrições fora de prazo.
3.2 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a
tácita aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste
Edital.
- As inscrições serão gratuitas.

CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO

4.1-  Para  inscrever-se  no  Processo  Seletivo,  o  candidato  deverá
comparecer  pessoalmente  ao  endereço  e  nos  horários  e  prazos
indicados no item 3.1,  ou por intermédio de procurador munido de
instrumento público ou particular de mandato (com poderes especiais
para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo), apresentando, em
ambos os casos, os seguintes documentos:
4.2  -  Ficha  de  inscrição  disponibilizada  no  ato  pela  Comissão,
devidamente  preenchida  e  assinada,  acompanhada  do  Diploma  de
Curso de Formação Mínima Exigida (Nutrição).
4.3 - Documento de identidade oficial com foto.
4.4-  Currículo  profissional  (consta  no  Anexo I  do  presente  edital,
modelo de  currículo)  que  deverá ser  apresentado,  acompanhado de
cópia autenticada dos títulos que comprovam as informações contidas
no currículo.
4.5- Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelos
membros  da  Comissão,  desde  que  o  candidato  apresente  para
conferência os originais juntamente com a cópia.

5- DA ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA:
5.1  -  Curso  superior  em nutrição  e  registro  no  órgão  competente
(Conselho Regional de Nutrição).

6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS
6.1 - O currículo profissional  deverá ser  preenchido pelo candidato
nos moldes do Anexo II do presente Edital.
6.2 - Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de
100 (cem) pontos.
6.4  -  Somente serão considerados os  títulos  expedidos  por  pessoas
jurídicas,  de  direito  público ou privado,  que atenderem os critérios
definidos neste Edital.
6.5  -  A  Comissão procederá à  análise curricular,  segundo  critérios
objetivos de pontuação indicados no presente edital. A avaliação dar-
se-á mediante somatório dos pontos obtidos na análise conjunta dos
itens  abaixo,  os  quais  deverão  constar  no  currículo  de  forma
detalhada:
6.5.1  -  Formação  acadêmica  devidamente  comprovada,  com
identificação dos títulos, certificados e a carga horária dos cursos;
6.6 - Para receber a pontuação relativa à experiência profissional o
candidato deverá apresentar, conforme o caso:
6.6.1 - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), páginas da
foto, e as que comprovem a experiência profissional no cargo/função a
qual concorre;
6.6.2 - Declaração/certidão/atestado de tempo de serviço, no caso de
experiência no serviço público, em papel timbrado e com o CNPJ, que
informe o período (com início e fim, se for o caso) e a função, com a
descrição das atividades desenvolvidas;
6.7.  -  O  Documento  para  a  comprovação  de  participação  em
simpósios,  congressos,  seminários  e  capacitações  nas  áreas  de
atuação, deverá ser apresentada em cópia de frente e verso.
6.8 - Nenhum título receberá dupla valoração.
6.9  -  Caso  a  documentação  apresentada  não  cumpra  as  exigências
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CRITÉRIO PONTUAÇÃO CONDIÇÕES

Pós-Graduação  lato  sensu,  especialização  em

Nutrição, concluída.

10

Experiência  profissional  comprovada  de  no

mínimo 6 meses.

20

Participação  em  simpósios,  encontros,

congressos, seminários na área de Nutrição, com

duração mínima de 8h, realizados nos últimos 5

anos

15 pontos

03  pontos  por  cada

certificado

Participação em cursos na área de Nutrição, com

duração de 8h a 20h, realizados nos últimos 5

anos.

15 pontos

03  pontos  por  cada

certificado

Experiência profissional em Nutrição em Escolas

da Rede Pública

20

Entrevista  Competências  necessárias  para  o

exercício do cargo.

20 PONTOS

TOTAL 100 pontos

estabelecidas neste edital, os pontos não serão apurados.
6.10  -  A  classificação  dos  candidatos  será  efetuada  através  da
pontuação dos títulos apresentados, em uma escala de ZERO A CEM
PONTOS, conforme os seguintes critérios.

7.  ANÁLISE  DOS  CURRÍCULOS  E  DIVULGAÇÃO  DO
RESULTADO
PRELIMINAR
7.1 - No prazo de dois dias, a Comissão deverá proceder à análise dos
currículos.
7.2 - Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas,
o resultado preliminar será publicado no painel de publicações oficiais
da  Prefeitura  Municipal,  abrindo-se  o  prazo  para  os  candidatos
apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste edital.

8. RECURSOS
8.1  Da  classificação  preliminar  dos  candidatos  é  cabível  recurso
endereçado à Comissão, uma única vez, no prazo comum de um dia.
8.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e
as razões do pedido recursal.
8.1.2 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença
da Comissão, permitindo-se anotações.
8.1.3  Havendo  a  reconsideração  da  decisão  classificatória  pela
Comissão, o nome do
candidato passará a constar no rol de selecionados.

9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
9.1  Verificando-se  a  ocorrência  de  empate  em  relação  às  notas
recebidas por dois ou
mais candidatos, será feito sorteio público.
9.2  O  sorteio  ocorrerá  junto  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,
cultura  e  Desporto sito  a  Raul  de Oliveira,  s/nº  -  Santa Luzia –
Caracaraí (RR), nesta cidade de Caracaraí –RR.
9.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise
dos recursos e
antes da publicação da lista final dos selecionados.
10.  DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO
SELETIVO
10.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o
seu julgamento,
a  Comissão  encaminhará  o  Processo  Seletivo  a  Prefeita  para
homologação, no prazo de um dia.
10.2  Homologado  o  resultado  final,  será  lançado  edital  com  a
classificação geral dos
candidatos  aprovados,  quando,  então  passará  a  fluir  o  prazo  de
validade do Processo Seletivo Simplificado.

11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
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11.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado
e autorizada a
contratação pela Secretaria Municipal de Educação, será convocado o
primeiro colocado, para, no prazo de 2 (dois) dias, prorrogável uma
única  vez,  à  critério  da  Administração  da  Semecd,  comprovar  o
atendimento das seguintes condições:
11.1.1 Ser brasileiro(a) ou estrangeiro na forma da lei;
11.1.2 Ter idade mínima de 18 anos;
11.1.3 Apresentar atestado médico no sentido de gozar de boa saúde
física e mental.
111.1.4 Ter nível de escolaridade mínima de Graduação em Nutrição;
11.1.5  Registro  no  Conselho  de  Classe,  juntamente  com  o
comprovante de estar quite
com a anuidade do respectivo Conselho.
11.1.6  Apresentar  declaração  de  bens  e  rendas  conforme  modelo
disponibilizado pelo
Município.
11.2  A  convocação  do  candidato  classificado  será  realizada
pessoalmente ou por
telefone,  correio eletrônico ou qualquer  outro meio que  assegure  a
certeza da ciência do
interessado.
11.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o
não atendimento
das  condições  exigidas  para  a  contratação,  serão  convocados  os
demais classificados, observando se a ordem cronológica crescente.
11.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um
ano, prorrogável,
uma única vez, por igual período.
11.5  No  período  de  validade  do  Processo  Seletivo,  em havendo  a
rescisão contratual,
poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os
demais candidatos
classificados, observada a ordem classificatória.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1  Os  candidatos  aprovados  e  classificados  deverão  manter
atualizados os seus endereços.
12.2  Respeitada  a  natureza  da  função  temporária,  por  razões  de
interesse público, poderá haver a readequação das condições definidas
inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação local.
12.3 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela
Comissão Especial.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO.

Registre-se e Publique-se.
Cumpra-se.

Caracaraí-RR, em 20 de março de 2019.

RAIMUNDO NONATO DA COSTA SABÓIA VILARINS
Secretário Municipal da Educação, Cultura e Desportos
Port. Nº224/2018

CARLOS CESAR DE OLIVEIRA SOUSA
Secretário Municipal Adjunto de Educação, Cultura e Desportos
Port. Nº 214/2018

Publicado por:
Danilo Souza da Silva

Código Identificador:FBEEBF73

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Roraima no dia 28/03/2019. Edição 0854
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
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informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amr/
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