
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS 

PRAÇA DO DIVINO, Nº10 – TELEFONE: (38) 3535-1121 – FAX: (38) 3535-1118 

CEP. 39.130.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO Nº 005/2018 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA POR 

PRAZO DETERMINADO 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO Nº 005 DE 20/07/2018 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DATAS/MG – PARA INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS DESTINADOS A 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SUPRIR 

NECESSIDADE DE  EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

 

O Prefeito Municipal de DATAS (MG), GONÇALO VALDIVINO PEREIRA, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista a necessidade temporária de excepcional interesse público  de 

contratação de Pessoal, resolve em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal, o Artigo 

2º, incisos IV e V da Lei  Nº. 294 de fevereiro de 2006, tornar público o presente Edital. 

 

1 - DO OBJETO: 

1.1 - O presente Edital tem por objeto a seleção de ASSISTENTE SOCIAL para contratação 

temporária para atuar no CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, na sede 

do município de Datas, em conformidade com as especificações a seguir: 

Função Nº de 

vaga 

Local  de  Trabalho Carga  

Horária 

Semanal 

Habilitação Vencimento 

Assistente 

Social 

01 CRAS 40.h Curso Superior de 

Assistência Social e 

Registro no Conselho 

de Assistência Social  

2.431,96 

 

1.2 – As atribuições da função de Assistente Social do CRAS encontram-se especificadas no Anexo I 

deste edital. 

1.3 – A contratação tem por justificativa a necessidade de substituição de servidora efetiva em licença 

para tratamento de saúde. 
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2 - DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 Preencher a Ficha de inscrição (Anexo II) 

 Habilitação para o cargo - Registro do CRESS-MG 

 Comprovante de Tempo de Serviço e experiência comprovada na área,  

 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares se do sexo masculino; 

 Carteira de Identidade; 

 CPF; 

 Certidão de nascimento ou de casamento; 

 Apresentar certidão de nascimento de filhos se for o caso. 

 

 3 - DAS PROIBIÇÕES 

Não poderão concorrer ao Processo Seletivo Simplificado: 

 Servidor readaptado da PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS 

 Contratado da Prefeitura de Datas cujo contrato tenha encerrado ha mais de um ano e que 

tenha sido reprovado em Avaliação Especial de Desempenho; 

 Não apresentar documentação exigida para o exercício do cargo. 

 

4 -  DA CLASSIFICAÇÃO 

Os candidatos inscritos serão classificados: 

REQUISITOS PONTUAÇÃO 

Tempo de experiência em atividades privativas da função 

de ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS OU CREAS 

02 pontos para cada ano de experiência, 

limitado a 10 pontos. 

Pós graduação em área especifica da Assistência Social 10 pontos para cada título apresentado, 

limitando-se a 20 pontos. 

Cursos diversos de extensão universitária e ou de 

capacitação em áreas de atuação da Assistência Social 

com carga horária igual ou superior a 20 horas. 

5 pontos para cada curso, limitado a 04 

cursos, ou seja 20 pontos. 

 

5 - DOS CRITERIOS DE DESEMPATE  

 Ocorrendo empate entre os candidatos inscritos, o desempate deverá ocorrer observando os 

critérios abaixo, na seguinte ordem de prioridade: 

1º. Maior pontuação em Pós - Graduação em áreas especificas da assistência social. 

 2º. Maior pontuação no item referente a tempo de experiência em atividades privativas da função de 

Assistente Social. 

 3º. Maior idade. 
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6 - DOS RECURSOS 

 Os recursos deverão ser objetivos e fundamentados e serão analisados e julgados pela 

Comissão, não cabendo pedido de reconsideração da decisão proferida.  

 

7 - DA CONTRATAÇÃO 

7.1 - No ato da assinatura do contrato, o candidato deverá: 

 Ter idade mínima de 18 anos; 

 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português, na forma da Lei; 

 Preencher declaração de acumulação ou não de cargos, na Coordenadoria de Pessoal;  

 Apresentar atestado médico de sanidade física e mental,  

 Entregar 01 retrato 3 x 4 

 Apresentar Carteira de Identidade; 

 Apresentar CPF; 

 Apresentar Certidão de nascimento ou de casamento; 

 Apresentar Declaração de estar quites com as obrigações eleitorais (cartório eleitoral);  

 Apresentar Atestado de bons antecedentes criminais; 

 Apresentar Comprovante de residência; 

 Apresentar Declaração de Não acumulação de cargos públicos. 

7.2 – O contrato temporário, objeto deste processo, terá vigência inicial até 31/12/2018, podendo 

ser prorrogado dentro de exercício de 2019, pelo prazo que durar a licença para tratamento de 

saúde da servidora efetiva, titular do cargo. 

8 -  DA RESCISÃO 

O contrato será automaticamente extinto ao término do prazo contratual ou, antes deste, por: 

 Iniciativa do contratado devendo comunicar o contratante com no mínimo 30 dias de 

antecedência; 

 Conveniência Administrativa; 

 De comum acordo. 

 

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do Processo Seletivo 

Simplificado; 

 O Prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado é de doze meses, podendo ser 

prorrogados por igual período, a contar da data de Homologação do Resultado Final 

classificatório do PSS;  

 A classificação gera para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação por tempo 

determinado. 

 Os casos não previstos no presente Edital serão apreciados pela Comissão Examinadora 

juntamente com a Secretária Municipal de Administração e de Recursos Humanos. 
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10 - CALENDÁRIO DO PROCESSO  

 DATAS 

 

INSCRIÇÃO:  

De 23 a 25 de julho de 2018. 

Horário: Das 08h às 11h e de 13h00min as 

16h00min  

Local: Secretaria M. de Administração e de RH 

(Prédio da Prefeitura de Datas). 

Resultado Parcial a ser publicado no site da 

Prefeitura de Datas 

27 de julho de 2018, a partir das 13h00min.  

Recursos contra a pontuação e classificação 30 de julho de 2018, de 08h às 11h e  de 13h00 às 

16h00min, no departamento de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Datas. 

Resultado Final a ser publicado no site da 

prefeitura de Datas 

31 de julho de 2018, a partir das 13h00min.  

Convocação para assinatura de contrato 01 de agosto de 2018. 

 

DATAS, 20 de julho de 2018. 
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ANEXO I 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO/FUNÇÃO 

 

ASSISTENTE SOCIAL:  

 

I – Orientar as atividades de pequeno grupo de auxiliares, que executam trabalho variado de assistência 

social. 

II – Fazer o estudo dos problemas de ordem moral, social e econômica de pessoas ou famílias 

desajustadas; 

III – elaborar histórico e relatório dos casos apresentados, aplicando os métodos adequados à 

recuperação de menores e pessoas desajustadas; 

IV – Encaminhar a creches, asilos, educandários, clinicas especializadas e outras entidades de 

assistência social interessados que necessitem de amparo, providenciando, para esse fim, 

internamentos, transferências e concessão de subsídios; 

V – Manter intercâmbio com estabelecimentos congêneres, oficiais ou particulares, com os quais haja 

convenio para a interpretação de problemas de menores internados e egressos, e para estudo de 

assuntos relacionados com a assistência social. 

VI – Organizar e controlar fichário de instituições e pessoas que cooperam para a solução de 

problemas de assistência social. 

VII – Redigir relatórios das atividades executadas e informar processos e papéis diversos; 

VIII - Executar  atividades inerentes ao CRAS/CREAS, de acordo com as instruções do Sistema Único 

de Assistência Social - SUAS, visando propiciar condições de inclusão e programa social, bem como o 

fortalecimento dos vínculos de pertencimento comunitário e familiar; 

IX -Identificar situações de vulnerabilidade e risco social local; 

X  -Propiciar atendimento sócio assistencial aos grupos sociais e famílias considerando a situação 

social diagnosticada, a rede de proteção instalada e as potencialidades locais; 

XI - Prevenir situações de violação de direitos, tais como: abandono, negligência, violência ou 

marginalização e criminalidade, potencializadas pela pobreza, exclusão social e baixa estima; 

XII - Fortalecer as relações familiares e comunitárias; 

XIII - Realizar estudos e pesquisas. 
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ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA DE 

ASSISTENTE SOCIAL POR PRAZO DETERMINADO 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ASSISTENTE SOCIAL 

 
INSCRIÇÃO NÚMERO:             

 

 
....................................................Corte Aqui.................................................. 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ASSISTENTE SOCIAL 
 
INSCRIÇÃO NÚMERO:                                   
 
 
 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA AREA:  
 

Nome Completo:  

Data de Nascimento 
____/____/______ 

Estado Civil 

 Casado     Solteiro      Outros 

Sexo 

 Feminino     Masculino   

Escolaridade: Número de Dependentes: 

Deficiente Físico? 

 Sim   Não 

Se sim qual a deficiência? Qual a necessidade para fazer a prova? 

Identidade: 
 

Órgão Expedidor/ Data Emissão 
 

CPF: 

Endereço: Bairro: 

Cidade 
 

UF: 
 

Fones (ou recado) 
 

e-mail: 
 

DECLARO que aceito todas as exigências especificadas no Edital n. 005/2018, responsabilizando-me pelas 
informações aqui prestadas, inclusive pela fidelidade das cópias dos documentos apresentados. 

Local e data: Assinatura do Candidato 
 
 

Conferencia da Comissão 

 Deferida     Indeferida  

DESCRIÇÃO CARGO: 
 

Assistente Social   

Nome Completo: 
 

 

Identidade: 
 

Órgão Expedidor/ Data Emissão 
 
 

CPF: 

Local e data: Assinatura do Candidato 
 
 

 


