
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

Prefeitura  Municipal  de  Vale  do

Paraiso/RO

Cargos Vagas

Secretaria  Municipal  de  Obras  e

Serviços Públicos/SEMOSP

Trabalhador Braçal 06

Pedreiro 01

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01-SEMOSP-2020.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 01/2020

A  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Serviços  Públicos  do
Município de Vale do Paraíso RO, no uso de suas atribuições legais,
em  conformidade  com  os  dispositivos  da  Lei  n.º  791  de  01  de
Dezembro de 2011, do Município de Vale do Paraíso, Lei n° 809 de
05 de Abril de 2012, Lei nº1278 de 02 de Setembro de 2019 (regime
celetista) torna pública a abertura do processo seletivo simplificado
para  contratação  temporária  e  estabelece  as  normas  relativas  à
realização. Provimento do cargo de Trabalhadores Braçais e Pedreiro
para lotação na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos –
SEMOSP,  de  Vale  do  Paraíso/RO,  mediante  as  condições
estabelecidas neste edital.

CONSIDERANDO  que  o  COVID-19  recebeu,  da  Organização
Mundial  da  Saúde (OMS),  o  status  de  pandemia global,  ensejando
determinação de medidas excepcionais  por parte  do Poder Público.
Conforme o Decreto Estadual nº 24.887 de 20 de Março de 2020 e o
Decreto  Municipal  nº  6380  de  20  de  Março  de  2020  de  Vale  do
Paraiso/RO.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O  presente  Processo  Seletivo  Simplificado  tem  como  objetivo  a
seleção de candidatos, visando à contratação temporária de 06(seis)
Trabalhadores  Braçais  e  01(um) Pedreiro,  conforme  Quadro  de
Vagas a seguir:
1.1 Quadro de Vagas:

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Antes de inscrever-se, o candidato deverá tomar conhecimento das
normas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos,
partes integrantes das normas que regem o presente Processo Seletivo,
das quais, não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.
2.2  A  inscrição  será  realizada  somente  via  Internet  no  portal
transparente da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso por meio do
endereço  eletrônico  www.valedoparaiso.ro.gov.br  no  prazo
estabelecido no Anexo I - Cronograma Previsto.
2.3  O  candidato  deverá,  no  ato  da  inscrição,  marcar  em  campo
específico da Ficha de Inscrição, uma única opção de vaga. Depois
de  efetivada  a  inscrição,  será  considerada  como  válida  a  última
inscrição efetivada.
2.4  A  inscrição  para  o  presente  Processo  Seletivo  Simplificado  é
gratuita.
2.5  A  inscrição  estará  disponível  durante  as  24  horas  do  dia,
ininterruptamente,  desde as  12  horas  do  1º  dia  de  inscrição  até  às
23h59min  do  último  dia  de  inscrição,  conforme  estabelecido  no
Anexo I – Cronograma Previsto.
2.6 A inscrição é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser
feita com antecedência, evitando-se o possível congestionamento de
comunicação do endereço eletrônico www.valedoparaiso.ro.gov.br nos
últimos  dias  de  inscrição,  inclusive  quanto  à  impressão  do
comprovante.
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LOTAÇÃO PRÉ-REQUISITOS/ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO BÁSICA

Secretaria Municipal de Obras e

Serviços Publicos/SEMOSP

Nível Fundamental Incompleto

2.7 A Administração/comissão não será responsável por problemas na
inscrição  via  Internet,  motivados  por  falhas  de  comunicação  ou
congestionamento  das  linhas  de  comunicação  nos  últimos  dias  do
período que venha a impossibilitar a transferência e o recebimento de
dados.

3. PROVA
3.1 Teste de Aptidão Física – TAF será avaliado na escala de 0 (zero)
a  100  (cem)  pontos  para  cada  teste  e  terá  caráter  eliminatório  e
classificatório. O valor por cada ponto auferido na prova de aptidão
física é de 2,5 (dois virgula cinco).
3.2 Todos os candidatos serão submetidos ao teste de aptidão física
conforme  o  seguinte  conteúdo  programático:  Corrida  Pedestre  e
levantamento  de  Pesos,  (Classificatória  /  Eliminatório  ambos  os
sexos).
3.3 Para essa fase os candidatos deverão estar de trajes apropriados
(calção, camiseta, tênis e máscara) para realizar os testes diversos e
apresentarem junto a coordenadoria da prova, laudo médico, realizado
no  máximo  (10)  dez  dias  antes  do  teste  físico  (que  ficará  retido)
constando aptidão para realização de exercícios com esforço físico,
sob pena de não ser admitido à prova.
3.4 Em razão de condições climáticas ou de força maior, a critério da
Comissão Organizadora do processo seletivo, a Prova de Avaliação de
Condicionamento  Físico  poderá  ser  adiada  ou  interrompida,
acarretando novo horário e/ou data a ser estipulado e divulgado aos
candidatos presentes.
3.5  O  candidato  que  não  auferir,  no  mínimo,  50% (cinquenta  por
cento) dos pontos no TAF será desclassificado do processo seletivo.
4. DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 – Dará a Classificação aos cadidatos com categoria de prova de
titulo conforme das pontuação no Anexos lll:

ExperiênciaProfissionalcomprovada,  através  de  declaração  assinada
eautenticadareconhecida em cartório

4.2 - As áreas e os pré-requisitos/escolaridade são os estabelecidos nos
quadros que se seguem:
QUADRO ÚNICO – TRABALHADOR BRAÇAL/PEDREIRO

5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
5.1 No caso de igualdade de pontuação final para classificação, após
observância  do  disposto  no  parágrafo  único,  do  art.  27,  da  Lei  n.
10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para
esse fim, a data de inscrição, dar-se-á preferência sucessivamente ao
candidato que obtiver:
5.2 - Serão critérios de Desempate:
a) Maior pontuação de experiência Profissional
b) Maior número de filhos menores de 18 anos;
c) Maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.

6. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

6.1 - As pessoas com deficiência, amparadas pelo inciso VIII do artigo
37,  da  Constituição  Federal,  e  na  forma  da  Lei  n.  515,  de  04  de
Outubro de 1993, poderão concorrer às vagas ofertadas.
6.2 - Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas
durante o prazo de validade do presente processo seletivo, 10% serão
providas na forma do artigo 1º da Lei n. 515, de 04 de Outubro de
1993, da Lei n. 2.478/11 e do Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de
1999, e suas alterações.
6.3 - Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos
com deficiência nos cargos/localidades com número de vagas igual ou
superior a 10 (dez).
6.4 -  Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital,  os
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candidatos  com  deficiência  participarão  do  Processo  Seletivo
Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos,
no  que  tange  aos  critérios  de  avaliação  e  aprovação,  à  pontuação
mínima exigida e a todas as demais normas de regência do certame.
6.5 - Os candidatos com deficiência, aprovados no Processo Seletivo
Simplificado, terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão
também na lista de classificação geral.
6.6 - No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência, deverá
declarar e anexar na ficha de inscrição essa condição e a deficiência
do qual é portador apresentando laudo médico, atestado a espécie e
grau  ou  nível  de  deficiência  com  expressa  referência  ao  código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem
como a provável causa da deficiência. O candidato que não anexar o
laudo  médico,  não  será  considerado  deficiente,  mesmo  que  tenha
assinalado tal opção no ato da inscrição.
6.7-  Não  sendo  comprovada  a  deficiência  do  candidato,  será
desconsiderada  a  sua  classificação  na  listagem  de  pessoas  com
deficiência, sendo considerada somente sua classificação na listagem
de ampla concorrência.

DOS RECURSOS

7.1- O candidato poderá apresentar recurso, devidamente preenchido e
fundamentado,  devendo  ser  interposto  no  prazo  estabelecido  no
Anexo I - Cronograma Previsto,  considerando o último dia até às
13h00 (horário local), inclusive para interposição via Internet.
7.2-  O  recurso  poderá  ser  entregue  pessoalmente  ou  por  meio  de
procurador legalmente constituído à Secretaria Municipal de Obras e
Serviços  Publicos  -  SEMOSP da  Prefeitura  Municipal  de  Vale  do
Paraiso/RO  estabelecido  no  Anexo  I  deste  Edital,  o  horário
compreendido entre 7hrs00 e 13hrs00 (horário local).
7.3  -O  recurso  poderá  ainda  ser  interposto  através  do  portal
transparência do Municipio de Vale do Paraíso, endereço eletrônico
www.valedoparaiso.gov.ro que disponibiliza o Formulário Específico
para Recursos, devendo ser devidamente preenchido e fundamentado,
momento em que é imprescindível a impressão do comprovante.
7.4-O  formulário  preenchido  de  forma  incorreta,  com  campos  em
branco  ou  faltando  informações,  será  automaticamente
desconsiderado.
7.5-Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que:
descumprir as determinações constantes neste Edital; for dirigido de
forma ofensiva  à  Comissão  de  Processo  Seletivo  e/ou  a  Prefeitura
Municipal de Vale do Paraíso/SEMOSP; for apresentado fora do prazo
e fora de contexto.
7.6-Após  o  julgamento  dos  recursos  interpostos,  os  pontos
correspondentes  aos  títulos  analisados,  considerados  procedentes,
serão atribuídos ao candidato recorrente.
7.7-A resposta aos recursos e a homologação do resultado final serão
publicados no portal transparência da Prefeitura Municipal de Vale do
Paraíso/RO www.valedoparaiso.gov.ro na data constante do Anexo I –
Cronograma Previsto e no Diário Oficial do Estado.
7.8-A Comissão de Recursos de Processo Seletivo constitui a última
instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões,
razão por que não caberão recursos adicionais.

8. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DE CONTRATO
8.1-Para a assinatura de Contrato o candidato terá que apresentar as
seguintes condições:
Ter sido selecionado para a localidade e vaga do presente Processo
Seletivo;
Ser brasileiro nato ou naturalizado;
Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
Estar quite com a justiça eleitoral;
Se, do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares;
Declarar não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou
municipal;
Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital;
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Cargo Carga Horária Vencimento

Trabalhador Braçais 40 horas semanais Sal.base: R$ 642,06 (seicentos e quarenta e

dois reais e seis centavos)

Pedreiro 40 horas semanais Sal.base:  R$ 923,31  (novecentos  e  vinte  e

tres reias e trinta e um centavos)

DO  PRAZO  DE  VALIDADE  DO  CONTRATO  E  REGIME  DE
TRABALHO

9.1-Os  candidatos  selecionados  dentro  do  quantitativo  de  vagas
ofertado serão admitidos  em caráter  temporário,  pelo  prazo  de  06
(seis)  meses,  podendo  ser  prorrogado,  uma  única  vez,  por  igual
período, a contar da data de assinatura do Contrato. Para os contratos
prorrogados serão expedidos Termos Aditivos.

DOS LOCAIS DE TRABALHO

10.1-Os  contratados  deverão  desempenhar  suas  atividades
profissionais  exclusivamente  ao  cargo  que  fora  inscrito  no  ato  das
inscrições, sob a administração da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços  Publicos  –  SEMOSP da  Prefeitura  Municipal  de  Vale  do
Paraíso/RO, após o ato de assinatura do Contrato de Trabalho.

DO VALOR DA REMUNERAÇÃO

11.1-A remuneração inicial dos cargos tem por base a Lei nº 1278 de
02 de Setembro de 2019, conforme estabelecidas em Lei Municipal e
suas alterações, se houver.

11.1.1Tabela de Salário:

DA  DIVULGAÇÃO  DO  RESULTADO  FINAL  E
HOMOLOGAÇÃO

12.1-O  resultado  final  e  a  homologação  do  Processo  Seletivo
Simplificado  serão  divulgados  nas  datas  constantes  do  Anexo  I  -
Cronograma Previsto,  publicados  no  Diário  Oficial  do  Estado  de
Rondônia e no Portal Oficial do Municipio de Vale do Paraíso RO:
www.valedoparaiso.gov.ro.br,  e  em  jornal  de  grande  circulação  no
Estado de Rondônia.
DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E LOTAÇÃO

13.1- Os candidatos que forem selecionados serão convocados,  por
ordem de classificação, de acordo com o número de vagas ofertado,
conforme necessidades apontadas pela Secretaria Muncipal de Obras e
Serviços Publicos - SEMOSP.
13.2 - A convocação para assinatura de Contrato dar-se- á através de
edital,o qual será publicado no portal
www.valedoparaiso.gov.ro.br,  em  jornal  de  grande  circulação  no
Estado de Rondônia e no Diário Oficial do Estado de Rondônia.
13.3  -  O  candidato  convocado  deverá  se  apresentar  na  Prefeitura
Municipal de Vale do Paraíso RO, observando o prazo estipulado no
Edital de Convocação para apresentação, dos seguintes documentos:
13.3.1 Documentação a ser apresentada para assinatura de Contrato no
local informado conforme Anexo II:
Cédula de Identidade;
CPF/MF (não sendo aceito  a  numeração disponibilizada  em outros
documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser
expedido através da internet;
Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público,
(ou aposentadoria dele decorrente). E, em caso positivo, o candidato
deverá apresentar também Certidão, expedida pelo órgão empregador,
contendo especificações como o cargo, a escolaridade exigida para o
exercício do cargo, a carga horária contratual, o vínculo jurídico do
cargo,  os  dias,  os  horários,  a  escala  de  plantão  e  a  unidade
administrativa em que exerce suas funções;
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Declaração do candidato de existência ou não de demissão por justas
causa ou a bem do Serviço Público (sujeito a comprovação junto aos
órgãos competentes);
Declaração  do  candidato  informando  sobre  a  existência  ou  não  de
Investigações  Criminais,  Ações  Cíveis,  Penais  ou  Processo
Administrativo  em que figure  como indiciado ou parte,  com firma
reconhecida, (sujeito a comprovação junto aos órgãoscompetentes);
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais;
Cartão de Vacina dos Dependentes;
Titulo de Eleitor;
Cartão  do  Programa  de  Integração  Social  –  PIS  ou  Programa  de
Assistência  ao  Servidor  Público  –  PASEP (se  o  candidato  não for
cadastrado deverá declarar não ser cadastrado);
Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de
Débitos  Relativos  aos  Tributos  Federais  e  à  Dívida  Ativa  da
União(atualizada);
Certificado de Reservista (para o sexo masculino);
Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome
do candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali
reside ou se for o caso cópia do contrato delocação);
Se  possuir,  comprovante  de  conta  corrente  do  Banco  do  Bradesco
(Pessoa Física);
Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral;
Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia;
Certidão Negativa  expedida  pelo Tribunal  de  Contas  do Estado de
Rondônia;
Atestado de Sanidade Física e Mental;
Fotocópia  da  página  de  identificação  do  candidato  na  Carteira  de
Trabalho e Previdência Social –CTPS;
Uma Fotografia 3x4;
Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos
últimos 5 (cinco)anos;
Certidão  Negativa  expedida  pelo  Cartório  de  Distribuição  Cível  e
Criminal do Fórum da Comarca, de residência do candidato no Estado
de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos
últimos 5 (cinco) anos.
13.4- Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o (a)
mesmo  (a)  deverá  declarar  a  mudança  ocorrida,  devendo  ser
comprovada através de documento oficial.
13.5-No ato  da  contratação  o  candidato  deverá  estar  de  posse  dos
documentos originais.
13.6-O candidato convocado para assinatura de Contrato de Trabalho
que não comparecer dentro do prazo pré estabelecido no Edital  de
Convocação será tido como desistente, podendo, o Departamento de
Gestão  de  Pessoas,  convocar  o  próximo  candidato  aprovado,
obedecida  rigorosamente  à  ordem  de  classificação  para  a  devida
substituição econtratação.

14.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1-O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de 06
(seis)  meses,  prorrogável  por  igual  período,  a  contar  da  data  da
homologação  do  Resultado  Final  publicado  no  Diário  Oficial  do
Estado de Rondônia.
14.2-As contratações de candidatos selecionados, só serão permitidas
dentro  do  prazo  de  validade  do  presente  Processo  Seletivo
Simplificado.
14.3-Será excluído do certame o candidato que fizer declaração falsa
ou inexata ou, por sua inteira responsabilidade, deixar de apresentar
quaisquer  dos  documentos  exigidos  neste  Edital,  incluindo-se  os
exigidos para a confirmação de sua inscrição.
14.4-Os  profissionais  contratados,  a  qualquer  tempo,  poderão  ser
substituídos por candidatos aprovados em Concurso Público, em área
equivalente, por ocasião da posse do servidor estatutário.
14.5-Em caso de desistência, óbito, ou outro impedimento legal, para
que  não  haja  prejuízo  na  continuidade  da  oferta  de  serviço,  a
administração poderá dispensar e substituir este por outro que atenda
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EVENTOS DATAS PREVISTAS

Período de inscrições (via internet), todos os cargos 27/04/2020 á 01/05/2020

Entrega de Documentos na Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Publicos -SEMOSP na Avenida Paraíso, n.º 2601, Centro (de segunda a

sexta das 07:00 às 13:00)

04/05/2020 á 06/05/2020

Resultado Preliminar da Relação de Candidatos Inscritos 11/05/2020

Homologação das Inscrições 12/05/2020

Realização da prova de Aptidão Física 15/05/2020

Resposta aos Recursos e Divulgação do Resultado Final 19/05/2020

Convocação para contratação e lotação 25/05/2020

LOCALIDADE/SEDE ENDEREÇO DAS COORDENADORIAS TELEFONE

VALE DO PARAISO/RO Prefeitura  Municipal  de  Vale  do  Paraíso  –  RO,

localizada  na  Avenida  Paraíso,  n.º  2601,  Centro,

CEP: 76923-000.

(69) 3464-1005

ALÍNEA TITULO VALOR  DE

CADA

TITULO

VALOR MAXIMO

DOS TITULOS

A) ExperiênciaProfissionalcontrovada,  através  de

declaração  assinada  eautenticadareconhecida  em

cartório (até 05 (cinco) experiência Profissional)

10 50

Total Máximo de Ponto 50

aos dispositivos legais.
14.6-Poderá  a  Administração  Pública  Municipal  promover  o
remanejamento justificado de candidatos devidamente aprovados no
processo seletivo simplificado de uma localidade para outra, de acordo
com a necessidade de pessoal, desde que não exista servidor efetivo
para  o devido suprimento e  ainda não haja  candidato aprovado no
Processo Seletivo Simplificado para aquela localidade, devendo haver,
necessariamente, a plena concordância do candidato.
14.7-Havendo  necessidade  de  ampliação  do  quantitativo  de  vagas
ofertado no presente processo seletivo simplificado a administração
pública municipal poderá promover ato autorizativo a contemplar o
provimento de tal demanda.
ANEXOS

ANEXO I – Cronograma Previsto;
ANEXO II – Endereço para entrega dos documentos;
ANEXO lll – Quadro de atribuição de ponto para a avaliação do
titulo;

Vale do Paraíso – RO, 22 de Abril de 2020.

WANDERLEY FERREIRA BARBOSA
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

ANEXO I – CRONOGRAMA PREVISTO

ANEXO II - ENDEREÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS – SEMOSP

ANEXO III – QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTO PARA A
AVALIAÇÃO DO TITULO

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos

Código Identificador:1D4453C6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Rondônia no dia 24/04/2020. Edição 2698
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/
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