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EDITAL Nº 135/2021, 08 de dezembro de 2021. 

 

                ---------------------------------------------------------------------------------------  

ABRE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA 

CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO E 

EMERGENCIAL. 

                   ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

LUCIANO KLEIN, Prefeito Municipal de Picada Café, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, torna público, que se encontram abertas as inscrições para SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

PARA A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) MÉDICO VETERINÁRIO – 40 HORAS, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º - Os critérios da seleção simplificada são os estabelecidos na Lei Municipal nº 2.019/2020. 

 

Art. 2º - Na fase preliminar, será analisado se o interessado apresentou os seguintes documentos, 

observando o contido no artigo 5º: 

 

a) documento de identidade ou certidão de nascimento/casamento, comprovando ser brasileiro 

nato ou naturalizado e ter a idade prevista para o cargo;  

b) certidão de quitação eleitoral;  

c) cadastro junto ao CPF;  

d) Carteira de Trabalho e Previdência Social física ou digital (folha da foto e folha dos dados, bem 

como folhas que comprovem experiência profissional no cargo que está concorrendo caso a tenha);   

e)  Titulação (comprovante de escolaridade);   

f) Alvará de folha corrida emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado ou Comarca em que o 

candidato residir, constando a negativa de processos cíveis e crimes ou sua especificidade, se existentes;  

g) Certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino);  

h) Habilitação legal para o exercício da profissão de médico veterinário com registro no Conselho 

Regional de Medicina Veterinária - CRMV-RS; 

i) Certidão de regularidade da profissão, expedida pelo Órgão ou Conselho de Classe; 

j) Cédula de Identidade fornecida por Órgão ou Conselho de Classe que, por força de Lei Federal, 

vale como documento de identidade. 

 

Parágrafo Único. Os títulos devem ser apresentados na fase preliminar, para fins de pontuação 

caso haja mais de um candidato. 

 

 

Art. 3º - Satisfeita a fase preliminar, havendo mais de um interessado, serão pontuados: 

 

I- tempo de experiência no exercício da atividade e graduação, pontuando-se atestado 

firmado pela pessoa jurídica pública ou privada onde foi prestado o serviço, contrato social, requerimento de 

empresário ou outro documento de constituição de empresa na qual tenha exercido atividade idêntica ao cargo 

pretendido ou CTPS comprovando experiência no exercício de idêntica atividade:  

 

a) para os cargos em geral: 0,5 ponto por ano, limitados a 10 pontos, não sendo admitida fração 

menor a um ano por comprovação.   

 

§1º Nos casos de apresentação de documento de constituição de empresa deverão ser apresentados 

o contrato social e demais alterações. Admite-se apenas as alterações contratuais, sem as anteriores, quando houver 

a respectiva consolidação.   
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§ 2º Para comprovação de experiência nos casos em que o contrato de trabalho ainda estiver 

vigente, deverá ser apresentada declaração do empregador ou cópia do último contracheque. 

II- títulos de participação em cursos extracurriculares relacionados com o cargo e expedidos há 

menos de cinco anos do edital de chamamento, contendo carga horária, instituição expedidora e conteúdo 

programático, limitando-se a 20 pontos:   

a) títulos inferiores a 15 horas: sem pontuação;    

b) títulos de 15 a 30 horas: 0,1 pontos cada título;   

c) títulos de 31 a 40 horas: 0,3 pontos cada título;   

d) títulos de 41 a 60 horas: 0,4 pontos cada título;  

e) títulos de 61 a 100 horas: 0,5 pontos cada título;   

f) títulos de 101 a 300 horas: 0,8 pontos cada título;  

g) títulos acima de 300 horas: 1 ponto cada título.  

 

§ 1º Os cursos EAD serão pontuados em 50% por título.   

§ 2º Os certificados somente serão aceitos caso contenham o nome completo do candidato, dados 

da instituição educacional, registro, carga horária, data, assinatura do expedidor. Caso haja incompatibilidade ou 

divergências entre os dados constantes no certificado, ele será rejeitado.  

 

 

III - cursos técnicos profissionalizantes relacionados com o cargo pretendido: 2 pontos por curso.  

§ 1º Os cursos EAD serão pontuados em 50% por título  

§ 2º Os certificados somente serão aceitos caso contenham o nome completo do candidato, dados 

da instituição educacional, registro, carga horária, data, assinatura do expedidor. Caso haja incompatibilidade ou 

divergências entre os dados constantes no certificado, ele será rejeitado.   

 

 

IV- título de pós graduação:   

a) especialização relacionada ao cargo: 4 pontos cada título;  

b) mestrado: 6 pontos cada título;  

c) doutorado: 8 pontos cada título.   

§ 1º Os certificados somente serão aceitos caso contenham o nome completo do candidato, dados 

da instituição educacional, registro, carga horária, data, assinatura do expedidor. Caso haja incompatibilidade ou 

divergências entre os dados constantes no certificado, ele será rejeitado.   

§ 2º Os cursos de especialização em EAD serão pontuados em 50% por título. 

 

 

Art. 4º - Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais 

candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 

I- apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;  

II-   para os cargos de nível superior, aquele que tiver obtido a maior nota no critério de títulos de 

pós graduação; 

III -  Sorteio em ato público; que será realizado na mesma ocasião da análise dos documentos. 

 

Art. 5º - Os documentos deverão ser autenticados no ato da inscrição por um membro da Comissão, 

mediante a apresentação pelo candidato das vias originais juntamente com a cópia. Será dispensada a apresentação 

dos originais, se a cópia for autenticada por Tabelionato ou quando o documento for extraído da internet. 

Parágrafo único – As inscrições serão pessoais, admitida a representação por procuração.                        

 

Art. 6º - O chamamento será em ordem de classificação no Processo de Seleção Simplificada, 

conforme constante no edital de homologação respectivo. 
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Art. 7º- A seleção simplificada poderá ser aproveitada a título de cadastro emergencial valendo 

para os chamamentos realizados no período de 05 (cinco) meses de sua realização. 

Art. 8º - As inscrições para o cargo de MÉDICO VETERINÁRIO – 40 HORAS estarão abertas 

no período 13 de dezembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min, 

junto à Secretaria Municipal de Administração de Fazenda, situada na Av. Fridolino Ritter, n° 379, Picada Café/RS. 

Art. 9º - A análise da documentação e apuração da pontuação será realizada por Comissão nomeada 

pela Portaria nº 080/2021, que reunir-se-á no dia 16 de dezembro de 2021, às 8h na sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal. 

Parágrafo Único – Havendo empate na pontuação o sorteio se dará na mesma oportunidade; em 

sala aberta, podendo ser presenciada pelos interessados. 

Art. 10 - O resultado do chamamento será publicado na forma de edital no átrio da Prefeitura 

Municipal de Picada Café e no site oficial do Município, no dia 16 de dezembro de 2021, a partir das 16 horas. 

Art. 11 - Dos atos praticados pela Comissão nomeada da presente Seleção Simplificada para 

Contratação em Caráter Temporário e Emergencial caberá recurso administrativo, exclusivamente ao final de todas 

as fases de seleção, a ser interposto após a publicação do resultado, no prazo de 01 (um) dia útil. 

Art. 12 - No mesmo prazo definido no art. 11, os candidatos poderão ter vistas do processo de 

Seleção Simplificada, exclusivamente nas dependências da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, 

durante o horário de expediente externo da Prefeitura Municipal. 

Art. 13 - Os recursos dos candidatos às vagas de Contratação de Pessoal em Caráter Temporário e 

Emergencial deverão ser dirigidos à Comissão de Seleção Simplificada do Município e entregues no setor de 

Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, durante o horário de expediente externo da Administração Pública 

Municipal, no prazo definido no art. 11. 

Art. 14 - O recurso interposto em face de decisão administrativa da Comissão de Seleção 

Simplificada terá efeito suspensivo. 

Art. 15 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por meio da que praticou o ato recorrido, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, motivadamente, ou fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, 

ser proferida decisão no prazo de 01 (um) dia útil. 

Art. 16 - O resultado final, após o processamento e julgamento dos recursos, será divulgado a partir 

das 16 horas do dia 20 de dezembro de 2021, no Diário Oficial do Município. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ, 08 de dezembro de 2021. 

LUCIANO KLEIN 

Prefeito Municipal  

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

CLAUS NELSON ALTEVOGT 

Secretário  
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QUADRO: Cargo Efetivo  

CRITÉRIO DE SELEÇÃO: Concurso Público  

CARGO: Médico Veterinário  

PADRÃO DE VENCIMENTO: 20h: EF04.1 / 40h: EF07 

 

ATRIBUIÇÕES:  

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestar assistência médica veterinária aos produtores rurais do município. Coordenar 

e realizar a inspeção sanitária em nível municipal.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Prestar assistência médica veterinária aos produtores rurais do município, incluindo: 

prescrição de receituários, recomendações técnicas, avaliações de animais, aplicação de medicamentos e 

procedimentos veterinários. Coordenar e efetuar a inspeção sanitária nos abatedouros e mercados em nível municipal 

com responsabilidade técnica sobre todos os procedimentos realizados emitindo laudo circunstanciado. Auxiliar a 

fiscalização sanitária no município em produtos de origem animal. Executar outras tarefas correlatas a seu cargo;  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

GERAL: Carga Horária semanal de 20 horas / 40 horas;  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  

INSTRUÇÃO: Habilitação legal para o exercício da profissão de médico veterinário com registro no Conselho 

Regional de Medicina Veterinária - CRMV-RS.  

IDADE: Mínima de 21 anos 
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FICHA DE INSCRIÇÃO E RELAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

EDITAL Nº 135/2021 – SELEÇÃO SIMPLIFICADA 
 

CARGO: Médico Veterinário – 40 Horas 

 

Nome do(a) Candidato(a): _______________________________________________________ 

Endereço: Rua: _________________________________N°: _______Bairro: _______________ 

Município: _________________________________Estado: _____ CEP: __________________ 

Telefone: ____________________ E-mail: _________________________________________ 

I- ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO:  
(  ) Documento de identidade ou certidão de nascimento/casamento, comprovando ser brasileiro nato ou naturalizado 

e ter a idade prevista para o cargo; 

(  ) Certidão de Quitação Eleitoral, podendo ser emitida via Internet; 

 (  ) Cadastro junto ao CPF; 

(  ) Carteira de Trabalho e Previdência Social (folha da foto e folha dos dados, bem como folhas que comprovem 

experiência profissional no cargo que está concorrendo caso a tenha); 

(  ) Alvará de folha corrida; 

(  ) Cédula de Identidade fornecida por Órgão ou Conselho de Classe que, por força de Lei Federal, vale como 

documento de identidade; 

(  ) Certidão de regularidade da profissão, expedida pelo Órgão ou Conselho de Classe; 

(  ) Habilitação legal para o exercício da profissão de médico veterinário com registro no Conselho Regional de 

Medicina Veterinária - CRMV-RS; 

(  ) Titulação (comprovante de escolaridade);  

(  ) Certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino); 

(  ) Atender aos demais requisitos constantes no Plano de Carreira dos Servidores Municipais e posteriores alterações. 
 

II- TEMPO DE EXPERIÊNCIA: 

  Quantidade/Período Descrição 

Tempo de 

Experiência 

em 

Atividade  

Idêntica ao 

Cargo 

Pretendido 

Atestado  

   

CTPS 

  

  

 

 

 

Documento de 

Constituição de 

Empresa  
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III- CURSOS EXTRACURRICULARES 
                                                   Quantidade                                    Descrição 

Títulos de 

participação em 

cursos  

extracurriculares 

Títulos de 15h 

a 30h 

    

Títulos de 31h 

a 40h 

    

Títulos de 41h 

a 60h 

    

Títulos de 61h 

a 100h 

    

Títulos de 101h 

a 300h 

    

Títulos acima 

de 300h 

    

 

IV- HABILITAÇÃO PARA O CARGO: (utilize as linhas deste campo para informar o(s) 

nome(s) do(s) curso(s) apresentado(s) para a habilitação para o cargo e assinale no campo 

correspondente se está(ão) concluído(s) ou em andamento) 
 

Nome(s) do(s) Curso(s): (   ) Concluído  (   ) Em Andamento 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Anexe o(s) comprovante(s) correspondente(s) à habilitação para o cargo a este formulário 

 

V- TITULAÇÃO 

 

 Quantidade Descrição 

Cursos Técnicos 

Profissionalizantes 

 

     

Graduação 

 

     

Especialização 

    

Mestrado 

    

Doutorado 

    
 

 

EU, ______________________________________DECLARO, para os devidos 

fins, que estou ciente e de pleno acordo com as normas contidas no Edital de Seleção e demais 

publicações e ASSUMO inteira responsabilidade pelos documentos apresentados e pelas 

informações prestadas neste formulário. 

 

                 Picada Café, ___ de _______________ de 2021. 

    
 

      ________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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OBSERVAÇÕES MEMBRO COMISSÃO: _______________________________________________________  

 

 

___________________________________________________________________________________________  

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

RECEBI EM:  

    

______/______/ 2021      ______________________________ 

                          MEMBRO DA COMISSÃO 
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