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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS 

 

EDITAL Nº 005/2019 

 

O Prefeito Municipal de Datas - MG, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de Processo 

Seletivo Simplificado – PSS- Edital 005/2019 com vistas à contratação de pessoal em caráter temporário, 

para a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com o objetivo de prover os 

programas sociais mantidos com recursos da União e do Estado de Minas Gerais. Para a contratação desses 

profissionais serão observadas as Leis Municipais nº 294 e 295/2006, com suas alterações. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A coordenação e execução do Processo de Seleção Simplificado são da Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Datas. 

1.2. As funções a serem selecionadas por este Edital são: 

 

QUADRO COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES PÚBLICAS 

FUNÇÃO Carga horária QUANTIDADE VENCIMENTO 

Cadastrador do Programa Bolsa Família 40 horas 01 R$ 998,00 

Assistente Social 30 horas 01 R$ 2.431,96 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Processo Seletivo tem por finalidade a contratação por tempo determinado, conforme a 

necessidade, para as funções descritas no item 1.2, em conformidade com as especificações constantes do 

item 05 deste edital, para atendimento da demanda do Departamento de Assistência Social. 

 

3. DO REGIME JURÍDICO 

3.1. A contratação é respaldada pelo inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal c.c. com o artigo 2°, 

Inciso V, da Lei Municipal nº 294/2006. 

3.2. As contratações são por excepcional interesse público e terão o prazo de duração de 06(seis) meses, 

podendo os mesmos ser prorrogados dentro do exercício de 2020, por igual período ou até a 

conclusão do Concurso Público que se encontra em andamento. 

 

4. DA REMUNERAÇÃO 

4.1. O vencimento do contratado é mensal e encontra-se previsto no item 1.2 e 1.5 deste edital. 

4.2. O regime de previdência será o Regime Geral de Previdência Social. 

4.3. O regime de trabalho será de acordo com a Lei Municipal n° 294/2006. 
 

5. DA FUNÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

5.1. As funções a serem preenchidas através deste edital, com a respectiva carga horária, vagas, 

vencimentos, atribuições e requisitos mínimos são os constantes do quadro abaixo: 

 

FUNÇÃO CARGA 

HORÁRIA 

QUANT. VENCI- 

MENTO 

ATRIBUIÇÕES REQUISITOS 

MÍNIMOS 

Cadastrador 

do Programa 

Bolsa Família 

40 h 01 998,00 Realizar busca ativa das famílias 

constantes nas listagens de auditoria 

disponibilizadas pelo Governo 

Federal, através da Secretaria Especial 

do Desenvolvimento Social; realizar a 

inserção e/ou atualização dos dados 

cadastrais do cadastro Único para 

Programas     Sociais     do     Governo 

Federal/Programa Bolsa Família; 

realizar as demais atividades inerentes 

Ensino médio 

completo; 

Conhecimento 

de informática, 

devidamente 

comprovado; 

sensibilidade para 

questões sociais; 

capacidade para bom 
relacionamento com 
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    ao programa, conforme as orientações 

disponibilizadas pelo Ministério da 

Cidadania e pela Secretaria Especial 

de Desenvolvimento Social e pela 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social; desempenhar tarefas afins. 

crianças, adolescentes 

idosos e seus 

familiares. 

Assistente 30 h/s 01 R$ 2.431,96 Prestar serviço de proteção e Superior específico 

Social    atendimento a famílias e indivíduos de Assistente 
    que vivenciam violações de direito por Social, com registro 
    ocorrências diversas, de acordo com a no Conselho 
    Tipificação Nacional   de Serviços Regional de Serviço 
    Socioassistenciais; prestar serviço de Social. 
    proteção especial a adolescentes, para Ser brasileiro, nato 
    cumprimento de medidas ou naturalizado. 
    socioeducativas em meio aberto de Estar em dia com as 
    Liberdade Assistida (LA) e de obrigações militares 
    Prestação de Serviços à Comunidade e eleitorais. 
    (PSC), acompanhando o adolescente Ter idade mínima 
    em seu processo de desenvolvimento; de 18 anos 
    ser referência técnica do município completos. Atender 
    respondendo pela política de média e aos requisitos para 
    alta   complexidade da Assistência a vaga a qual 
    social; Organizar os concorre e cumprir 
    encaminhamentos, fluxos de todas as 
    informações com outros setores, determinações deste 
    procedimentos, estratégias de edital. Possuir os 
    resposta às demandas e de documentos 
    fortalecimento das potencialidades comprobatórios da 
    do território; emissão de pareceres escolaridade 
    de laudo socioeconômicos; exigida. Ter sido 
    desempenhar outras tarefas aprovado e 
    correlatas que lhe forem conferidas classificado no 
    por seus superiores. Processo Seletivo 
     Simplificado, na 
     forma estabelecida 
     neste edital. 

 

5.2. Os serviços serão prestados de segunda a sexta, no horário de 07h00min as 11h00min e de 12h00min às 

16h00min horas, nos locais indicados pelo Diretor de Departamento de Assistência Social, de conformidade 

com a carga horária de cada uma das funções descritas no item 5.1. 

 

6. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

6.1. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

6.1.1. Preencher a Ficha de inscrição (Anexo I) 

6.1.2. Comprovante de Tempo de Serviço e experiência comprovada na área; 
6.1.3. ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 

igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do 

§ 1º, art. 12, da Constituição Federal; 

6.1.4. estar em dia com as obrigações eleitorais; 

6.1.5. estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 

6.1.6. ter, à data da contratação, a qualificação exigida para a função pública para a qual foi aprovado; 

6.1.7. ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação; 
6.1.8. ter aptidão física e mental para o exercício das atividades devidamente comprovada por meio de 

exames a serem definidos pela Prefeitura; 

6.1.9. ter disponibilidade para cumprir a jornada diária de trabalho; 

6.10. inscrever-se pessoalmente. (Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, e-mail e por procuração e 

nem condicional); 
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6.11. a inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções do Edital e aceitação tácita das 

condições nele contidas. 

6.2. No ato da inscrição deverá ser entregue os seguintes documentos, sob pena de indeferimento: 

6.2.1. cópia do documento de identidade; 

6.2.2. cópia do CPF 

6.2.3. certificado de quitação militar, para homens; 

6.2.4. cópia do título de eleitor, com comprovante da última votação. 

6.2.5. cópia da certidão de casamento, se for casado; 
6.2.6. cópia do histórico escolar que comprove a formação escolar do candidato exigida para o cargo( e 

também o registro no CRESS para a função de Assistente Social); 

6.2.7. cópia da certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos, se for o caso. 

6.3. As inscrições serão gratuitas e realizadas no período de 12 a 14 de novembro de 2019, nos dias úteis, 

das 08h00 as 11h00 e de 13h00 às 16h00, no Departamento de Recursos Humanos no prédio da Prefeitura 

Municipal de Datas, situado na Praça do Divino, nº 10 – Datas/MG. 

 

7. DA SELEÇÃO 

7.1. A seleção será realizada por Comissão Organizadora do Processo Seletivo nomeada pelo Sr. Prefeito 

Municipal, especialmente para proceder aos trâmites da presente seleção de pessoal. 

7.2. O Processo Seletivo Simplificado constará de avaliação curricular, observada a exigência mínima 

quanto à experiência, formação escolar, qualificação e habilitação profissional, sendo atribuídos os pontos do 

seguinte modo: 

 

ORDEM Titulação Pontuação Pontuação 

Máxima 

01 Certificados de cursos de capacitação na 

área pleiteada; 

2,0 pontos para cada certificado Limitado a 

10 pontos 

02 Experiência em trabalhos na área social 2,0 pontos por ano trabalhado Limitado a 
20 pontos 

03 Serviços prestados às administrações 
públicas Federal, Estadual e Municipal. 

01 ponto por ano trabalhado. Limitado a 
10 pontos 

Total   40 Pontos 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO 

10.1 A seleção dos candidatos se dará em uma única etapa. 

10.2 Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação obtida, em ordem decrescente, 

começando pelo candidato que alcançar o maior número de pontos. 
10.3 Em caso de empate terá preferência o candidato que tiver maior idade. 

 
 

11. DO RESULTADO 

11.1. O resultado com a classificação de todos os candidatos será divulgado no Quadro de Avisos da 

prefeitura Municipal de Datas, e no sitio eletrônico da prefeitura (www.datas.mg.gov.br ) e estará disponível 

no Departamento de Recursos Humanos, no dia 19 de novembro de 2019 após as 08h00min horas. 

11.2. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado no dia 21 de novembro de 2019, 

após as 08h00min horas, através de publicação em Quadro de Avisos, na sede da Prefeitura Municipal e site. 

11.3. A aprovação e classificação final no Processo Seletivo Simplificado não asseguram ao candidato 

ingresso automático no serviço, mas está condicionada à necessidade de preenchimento de vaga. 

11.4. O candidato que desistir da vaga assinará termo de desistência, e em caso de recusa, a mesma será 

lavrada em certidão que terá valor probante. 

http://www.datas.mg.gov.br/
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12. DOS RECURSOS 

12.1. Poderão ser interpostos recursos, conforme Anexo II, após a publicação do resultado da classificação 

dentro de 24 (vinte e quatro) horas a contar da divulgação dos resultados. 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1. A homologação do resultado final será divulgada no dia 21 de novembro de 2019, através de 

publicação em Quadro de Avisos, na sede da Prefeitura Municipal e no site oficial. 

 

14. DA CONTRATAÇÃO 
14.1. Os candidatos classificados serão convocados no limite das vagas oferecidas, pela ordem de 

classificação para exercício conforme necessidade do Departamento de Assistência Social; 

14.2. A convocação do candidato para a contratação ocorrerá mediante documento escrito, entregue 

diretamente ao convocado, em seu endereço. 
14.3. Se convocado o candidato, este não comparecer no prazo de 5 dias úteis, contados da data do 

recebimento da convocação, perderá a vaga, passando ao próximo classificado imediatamente. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não assegurará ao candidato a contratação, mas apenas 

a expectativa do direito de ser contratado, segundo a ordem classificatória ficando a concretização desse ato 

condicionado à observância das disposições contidas neste Edital. 

15.2. Não se efetivará a contratação se esta implicar em acúmulo ilegal de cargos, nos termos da Constituição 

Federal. 

15.3. As informações contidas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 

15.4. Por ocasião da convocação, será desclassificado o candidato que não atender qualquer das condições 

exigidas. Da desclassificação não cabe recurso. 
15.5. Para inscrever-se o candidato terá ficha (modelo próprio) à disposição no local de inscrição, na qual 

serão anexados os documentos. 

15.6. Preenchida a ficha de inscrição, o candidato deverá revisá-la, ficando após a assinatura, inteiramente 

responsável pelas informações nela contidas e documentos anexados. 

15.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado. 

15.8. Não serão juntados documentos posteriores ao ato de inscrição. 
 

Datas/MG, 07 de novembro de 2019. 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 

 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 

PÚBLICA POR PRAZO DETERMINADO - 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

INSCRIÇÃO NÚMERO: 
 

 
 

Nome Completo:  

Data de Nascimento 

  / /   

Estado Civil 

 Casado  Solteiro  Outros 

Sexo 

 Feminino  Masculino 

Escolaridade:  

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. 005/2019, 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 

 

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

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

INSCRIÇÃO NÚMERO: 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO CARGO: 

Nome Completo:   

Identidade: Órgão Expedidor/ Data Emissão CPF: 

Local e data: Assinatura do Candidato 
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE RECURSOS 
 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA RECURSOS 

 

NOME DO CANDIDATO  

NÚMERO DO RG  

FUNÇÃO  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  

 

ENDEREÇO 

 

Assinale abaixo o tipo de recurso. 

  

  

  

  

 

  

FUNDAMENTAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato 

 


