ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

EDITAL Nº 001/2017 – PMRC/SMAS
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL EM
NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR, PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ,
NA FORMA ESPECIFICADA NO PRESENTE EDITAL.
A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, no uso de suas atribuições e com fundamento
no art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988, cumulado com a Lei nº 397, de 18 de janeiro
de 2017, considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público de não
interromper a prestação dos serviços da Administração Pública do município de RIACHO DA
CRUZ, torna público a abertura de Processo Seletivo Simplificado para a contratação por tempo
determinado dos seguintes profissionais: ASSINTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO,
ORIENTADOR SOCIAL e COORDENADOR DO SCFV, na forma abaixo estabelecida:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado tem o objetivo de selecionar, temporariamente,
pessoal, por 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da Lei nº 397, de
18 de janeiro de 2017, para suprir as situações de vacância dos cargos efetivos.
1.2 O Processo Seletivo Simplificado será realizado pelo próprio município de RIACHO DA CRUZ,
através da Comissão Organizadora do presente Processo, conforme Portaria nº038/2017-PMRC.
1.3 O Processo Seletivo será supervisionado pela Senhora Prefeita Municipal, com auxílio da
Assessoria Jurídica e Controladoria do Município.
2. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO:
2.1 O presente Processo Seletivo tem como escopo o provimento de 6 (seis) vagas destinadas a
Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme quadro de vagas abaixo:
2.1.1 Nível Superior
DESCRIÇÃO
ASSINTENTE SOCIAL
PSICÓLOGO

VAGAS
01
01

CARGA HORÁRIA
SEMANAL
40 Horas
40 Horas

REMUNERAÇÃO
(R$)

CARGA HORÁRIA
SEMANAL
40 horas

REMUNERAÇÃO
(R$)

1.500,00
1.500,00

2.1.2 Nível Médio
DESCRIÇÃO
ORIENTADOR SOCIAL

VAGAS
03

937,00
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COORDENADOR DO SCFV1

01

40 horas

1.000,00

2.2. As atribuições dos cargos objeto do presente processo seletivo constam no Anexo II do Edital.
2.3. Poderão concorrer aos cargos do grupo de nível médio candidatos (as) possuidores de
certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.
2.4 Poderão concorrer aos cargos do grupo de nível superior candidatos (as) possuidores de diploma,
fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da Educação nas respectivas
áreas específicas do cargo pretendido pelo (a) candidato(a) e, na hipótese de profissional vinculado a
conselho ou órgão de classe, deverá o(a) candidato(a) comprovar a regularidade de seu registro
profissional.
3.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
3.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará a aceitação total e incondicional das disposições,
normas e instruções constantes neste Edital.
3.2 Todas as informações prestadas pelo(a) candidato(a), ao inscrever-se no Processo Seletivo
Simplificado, serão de sua inteira responsabilidade.
3.3 Terá a sua inscrição cancelada e será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o(a)
candidato(a) que usar dados de identificação de terceiros para realizar a sua inscrição.
3.4 Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação:
a) Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares, pelos
Institutos de Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares e por órgãos fiscalizadores (ordens,
conselhos, etc.), contendo foto;
b) Passaporte;
c) Certificado de Reservista;
e) Carteira Nacional de Habilitação, contendo foto;
3.5 Cada candidato terá direito apenas a uma inscrição.
3.6 Será cobrado uma taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), para nível superior e
R$ 20,00 (vinte reais) para nível médio, que dever ser recolhida a Tesouraria, no ato da inscrição,
por meio Documento de Arrecadação Municipal (DAM).
4.0 DA INSCRIÇÃO
4.1 A inscrição será feita na forma presencial na sede da Prefeitura Municipal de RIACHO DA
CRUZ, no dia 13 a 14 de fevereiro de 2017, das 08h00min às 12h00min.
1

Serviço de Convivência e Fortalecimentos dos Vínculos
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4.1.1 Para se inscrever, o(a) candidato(a) deverá, obrigatoriamente:
a) ter Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento de identificação, preencher todos os campos do
Formulário de Inscrição e cumprir o que determina o item 3.4.
b) preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções constantes nele;
c) entregar em envelope tamanho ofício, cópias autenticadas da documentação comprobatória das
atividades realizadas, conforme consta no item 5.3 deste Edital (Quadro da Avaliação Curricular) e
do Diploma do Curso Superior que o (a) habilita ao cargo pretendido, ou cópias simples com a
apresentação dos respectivos originais, que serão devolvidos ao candidato após conferência.
4.1.2. No ato da inscrição, o(a) candidato(a) receberá termo de entrega dos documentos
apresentados, que será conferido e assinado em conjunto com o responsável pela inscrição.
4.1.3. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), guardar o Comprovante de Inscrição até a
data da validação da inscrição.
5.0 DA SELEÇÃO
5.1 O processo seletivo simplificado, para os(as) candidato(as) aos cargos descritos neste edital, será
constituído de Avaliação Curricular e entrevista referente às áreas de atuação profissional a cada
cargo.
5.2 O(a) candidato(a) inscrito(a) no atual PSS, tendo preenchido corretamente e sem rasura, a ficha
de inscrição contida no ANEXO VI, terá atribuição de 2,0 (dois) pontos, que será somada a
pontuação do item 5.4, deste Edital.
5.3 A Avaliação Curricular, conforme o cargo, será realizada, com base na pontuação e os critérios
definidos no item 5.4 deste edital, todos devidamente comprovados.
5.4 O candidato que obtiver maior nota na primeira etapa considerar-se-á classificado para próxima
etapa de caráter classificatório e eliminatório, na forma expressa no item 5.4
5.4 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
5.4.1 O processo seletivo será constituído de duas Etapas:
a) Primeira Etapa: Análise de Experiência Profissional e Prova de Títulos (Qualificação
Profissional),
b) Segunda Etapa: Entrevista Individual de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos
classificados na primeira etapa.
5.4.2. Dos Critérios de Avaliação:
5.4.2.1 - Exercício Profissional:
5.4.2.1.1 - Considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida e comprovada exclusivamente
no cargo pleiteado.
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5.4.2.1.2 - Na contagem da experiência profissional serão considerados exercício profissional no período de
01/01/2012 à 31/01/2017, limitando-se a 40 (quarenta) meses, conforme
Anexo I.
5.4.2.1.3- É considerado o mês completo que trata o item acima, a contagem do mês todo, ou seja, de 30 em
30 dias.
5.4.3- A comprovação de experiência profissional:
I - Em Órgão Público:
a) Documento expedido pelo Poder Público, no âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com
carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Setor responsável pela informação, especificando o
período em dias compreendido no cargo pleiteado.
II - Em Empresa Privada:
a) Cópia da carteira de trabalho (páginas de identificação com foto e dados pessoais e registro dos contratos
de trabalho autenticados em cartório ou apresentados juntamente com original). Em caso de contrato de
trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o tempo de serviço será pontuado até a data 31/01/2017.
III - Autônomo ou Profissional Liberal;
a) Cópia devidamente autenticada de contratos de prestação de serviços firmados e prestados entre o período
de 01/01/2011 à 31/01/2017.
5.4.4 - Não será computado como experiência profissional estágio, monitoria ou trabalho voluntário.
5.4.5 - É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente no cargo pleiteado,
quer sejam entre cargos públicos, quer sejam entre cargos públicos e serviço de natureza privada ou
autônoma.
5.4.6. Prova de Títulos (Qualificação Profissional):
5.4.6.1. Para efeito de classificação de candidatos, a pontuação referente à titulação, considerar-se-á somente
a apresentação de até quatro títulos, excluindo o comprovante de curso usado como pré-requisito para a
inscrição.
5.4.6.2 A atribuição de pontos para a prova de títulos obedecerá aos critérios definidos no Anexo I, deste
Edital.
5.4.6.3. Serão computados somente cursos indicados na ficha de inscrição e que tenham relação às atribuições
do cargo pleiteado com certificados expedidos até o último dia da inscrição.
5.4.6.4 Não serão computados pontos aos itens exigidos como pré-requisitos.
5.4.6.5 Não serão atribuídos pontos aos cursos que não sejam relacionados ao cargo pleiteado.
5.4.6.6 Não será considerado qualquer tipo de curso onde seja entregue certidão de conclusão, se neste não
constar o timbre e/ou carimbo de CNPJ da entidade que forneceu o curso, data de conclusão do mesmo,
carimbo e assinatura do responsável pela emissão do documento e data de expedição do mesmo.
5.4.6.7 Aos cursos em que a carga horária não estiver especificada no certificado/declaração/certidão serão
atribuídas a pontuação ZERO.
5.4.6.8 A comprovação de Qualificação Profissional para fins de pré-requisito e prova de títulos dar-se-á por
meio de:
a) Nível Superior:
I - Diploma ou Certidão de conclusão do curso com até 180 dias de emissão na versão original ou cópia
autenticada em cartório com data em que ocorreu a colação de grau, acompanhada de cópia do respectivo
histórico, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;
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II - Certificado de curso de Pós-Graduação "Lato Sensu", Especialização, com duração de 360 (trezentos e
sessenta) horas com aprovação de monografia ou Certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia
autenticada em cartório e cópia do respectivo histórico
escolar, na própria área de conhecimento ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das
atribuições inerentes ao cargo.
III - Diploma do curso de pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado, na área ou em área correlata/afim ao
desempenho das atribuições inerentes ao cargo, ou certidão de conclusão de curso, na versão original ou
cópia autenticada em cartório, com defesa e aprovação de dissertação e cópia do respectivo histórico escolar;
IV - Diploma do curso de pós-graduação Stricto Sensu, Doutorado na área de conhecimento ou em área de
conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo ou certidão de conclusão do
curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório, com defesa e aprovação de tese e cópia do
respectivo histórico escolar;
V - Cópias de certificado ou certidão de cursos de formação com as respectivas cargas horárias.
5.4.6.9 - A documentação a que se referem os Incisos de I a IV do item anterior deverá conter
obrigatoriamente atos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso e
credenciamento da Instituição de Educação Superior.
5.4.6.10 - Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado)
só serão considerados se cumpridas às exigências do Conselho Nacional de Educação (CNE).
5.4.6.11 - Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se
aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
5.4.612 - Para comprovação dos cursos relacionados no ANEXO I deste Edital, o candidato deverá apresentar
certificado de uma instituição pública ou privada regularizada pelo órgão próprio do Sistema Oficial de
Ensino no âmbito municipal, estadual e/ou federal, contendo a carga horária, a identificação da instituição
com a assinatura do responsável pela organização/emissão do respectivo curso/certificado e menção do ato
normativo (portaria, decreto ou resolução) de regularização da instituição, quando privada.
5.4.6.13 - Exigir-se-á revalidação do documento pelo órgão competente de cursos realizado no exterior,
conforme dispõe o Art. 48 § 2º e §3º da Lei 9.394/96.
5.4.6.14 - Na hipótese de não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato estará
AUTOMATICAMENTE ELIMINADO do processo seletivo.

5.4.7 Entrevista:
5.4.7.1 O Candidato classificado na primeira etapa participará de uma entrevista individual de
caráter classificatório e eliminatório.
5.4.7.2 - A entrevista será realizada após publicação de Edital de Chamamento para a mesma.
5.4.7.3 - O candidato que não comparecer na entrevista de caráter classificatório receberá Nota Zero
e de caráter eliminatório será ELIMINADO do processo seletivo.
5.4.7.4 - A entrevistas serão realizadas por uma comissão de 03(três) membros, com conhecimento
especifico no SUAS, devidamente nomeado por portaria.
5.4.7.5 - A avaliação da entrevista terá pontuação de no máximo 50 pontos, conforme Anexo I.
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5.4.7.6 Os cargos classificados na primeira etapa terão a pontuação da entrevista somada a
pontuação anterior obtida, resultando em uma nova classificação, considerando-se aprovado que
obtiver maior pontuação.
5.4.7.7 O candidato que passar pela entrevista de caráter eliminatório, e que não for comprovada a
aptidão no cargo, será eliminado do processo.
5.4.7.8 O resultado da entrevista será publicado no dia útil subsequente ao término das entrevistas.
6.0 DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 Os(As) candidatos(as) inscritos(as) serão classificados(as) por ordem decrescente da pontuação
final, em listas de classificação;
6.2 Em caso de empate entre candidatos (as) concorrentes a mesma vaga, serão utilizados como
critérios de desempate, as seguintes condições:
a) maior pontuação no critério Experiência Profissional.
b) maior titulação
c) maior idade.
d) maior número de filhos.
7.0 DO RESULTADO
7.1 O(A) candidato(a) deverá consultar, no site da PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHO DA
CRUZ (www.riachodacruz.rn.gov.br) e o site do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do
Norte (http://www.diariomunicipal.com.br/femurn), o dia e o horário em que será divulgado o
Resultado Final.
8.0 DO CALENDÁRIO
DATA
09/02/2017
13 a 14/02/2017
15/01/2017
16 a 17/01/2017
17/01/2017
20/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
01/03/2017

ATIVIDADE
Publicação do Edital
Período de inscrição e entrega da documentação probatória
Publicação do Resultado Preliminar sem entrevista
Apresentação de recurso
Publicação dos Julgamentos dos Recursos e Resultado
Publicação do edital de chamamento para entrevista
Entrevista
Resultado da Entrevista
Apresentação de recurso da entrevista
Resultado Final dos aprovados
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9.0 DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS E DA CONVOCAÇÃO
9.1. As vagas definidas no subitem 2.1 deste Edital serão preenchidas segundo a ordem decrescente
das Notas Finais dos(as) candidatos(as).
9.2 A lotação será definida conforme prioridade e a necessidade de cada serviço a ser estabelecida
pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
9.2.1. Estará desclassificado(a) automaticamente, o(a) candidato(a) que não comparecer e não
apresentar, no ato da convocação, a documentação exigida no subitem 4.1.1 letra c deste Edital.
9.3 A convocação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) ocorrerá após divulgação do resultado final
deste PSS, devendo os(as) convocados(as) apresentarem-se no horário das 8 às 12 horas, na
Secretaria Municipal de Assistência Social no endereço: Av. Camila de Léllis, 285, Centro RIACHO DA CRUZ (RN).
9.4 Documentação original e cópias (duas cópias de cada documento) exigida na ocasião da
convocação:
9.4.2 - PARA OS CONVOCADOS NOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO:
a) Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação;
b) 2 (duas) fotografias 3 x 4 (iguais). Não serão aceitas fotografias reproduzidas por scanners ou
qualquer meio eletrônico semelhante;
c) Carteira de identidade;
d) CPF;
e) Título de Eleitor com declaração de quitação eleitoral;
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Certificado Militar (para candidatos do sexo masculino);
h) Comprovante de Residência;
i) Declaração de disponibilidade de carga horária para o cargo pretendido (Anexo IV);
j) Os documentos referidos nas letras “c” a “i” do item 9.4.2 deverão ser originais e serão utilizados,
apenas, para o cadastro.
k) Trazer os seguintes exames de saúde: Hemograma Completo, Sumário de Urina e VDRL, com
validade de até 90 dias e Carteira de Vacinação atualizada.
l) Atestado/declaração de antecedentes criminais fornecido pelo órgão competente.
9.4.3 - PARA OS CONVOCADOS NOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
a) cópia do diploma ou de declaração de conclusão do Curso para o cargo pretendido;
b) comprovação de Registro Profissional no Conselho competente, com exceção o Coordenador
SCFV;
c) 2 (duas) fotografias 3 x 4 (iguais). Não serão aceitas fotografias reproduzidas por scanners ou
qualquer meio eletrônico semelhante;
d) Carteira de identidade;
e) CPF;
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f) Título de Eleitor com declaração de quitação eleitoral;
g) Carteira de Trabalho (CTPS);
h) Certificado Militar (para candidatos do sexo masculino);
i) Comprovante de Residência;
j) Declaração de disponibilidade de carga horária para o cargo pretendido (Anexo IV);
k) Os documentos referidos nas letras “c” a “i” do item 9.4.3 deverão ser originais e serão utilizados,
apenas, para o cadastro.
l) Trazer os seguintes exames de saúde: Hemograma Completo, Sumário de Urina e VDRL, com
validade de até 90 dias e Carteira de Vacinação atualizada.
m) Atestado/declaração de antecedentes criminais fornecido pelo órgão competente.
9.5 Caso não compareça no período de convocação, o(a) candidato(a) estará desclassificado(a).
10.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 É inteira responsabilidade do(a) candidato(a), acompanhar a publicação de todos os atos,
Editais e comunicados referentes a este processo seletivo simplificado, por meio do Diário Oficial
dos Municípios do Rio Grande do Norte (http://www.diariomunicipal.com.br/femurn) e/ou pelo site
da PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHO DA CRUZ (www.riachodacruz.rn.gov.br).
10.2 A aprovação e a classificação de candidatos(as) geram para o(a) candidato(a) apenas a
expectativa de direito à contratação, limitada ao prazo de validade do presente processo seletivo
simplificado e observada rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, bem como a
conveniência e ao interesse da Administração Pública.
10.3 O(A) candidato(a) aprovado(a) no presente processo seletivo simplificado, quando
convocado(a) para a contratação, deverá se apresentar munido(a) dos documentos relacionados no
item 9.4 deste Edital e ter disponibilidade imediata para assumir o cargo.
10.4 O(A) candidato(a) convocado(a) que não se apresentar no local e prazo estabelecidos no ato de
convocação será considerado(a) pelo município de RIACHO DA CRUZ como desistência do(a)
candidato(a) para sua contratação e gerando o direito de convocar o(a) próximo(a) candidato(a)
classificado(a).
10.5 Com base na legislação vigente, a Secretaria Municipal de Administração reserva-se o direito
de manter a documentação utilizada no Processo Seletivo Simplificado e todo o material de
aplicação arquivados por 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da divulgação do
resultado final do Processo Seletivo Simplificado e, após esse período, de reciclá-los.
10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da contratação temporária.
RIACHO DA CRUZ (RN), 09 de FEVEREIRO de 2017.
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ANEXO I
DA PONTUAÇÃO
1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PARA TODOS OS CARGOS)
DISCRIMINAÇÃO





tempo de serviço prestado em Serviço
Público no cargo pleiteado;
tempo de serviço prestado em empresa
privada;
como autônomo ou profissional liberal
no cargo pleiteado.

PONTOS
1,0 ponto por mês completo até o limite de 40
(quarenta) meses, entre o período de
01/01/2012 à 31/01/2017, perfazendo o máximo
de 40 pontos.

PONTUAÇÃO MÁXIMA 40 PONTOS
2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
2.1-Nível Superior
DESCRIMINAÇÃO
PONTO MÁXIMO DE TÍTULO
Título de Doutorado na área de atuação
25
01
Título de Mestrado na área de atuação
20
Certificado de Pós Graduação latu sensu na área de atuação,
10
com duração igual ou superior a 360h.
Certificado de participação em Cursos na área de atuação
15
com duração igual ou superior a 120h, igual ou superior a
120h. a partir de dezembro de 2012.
Certificado de participação em Cursos na área de atuação
12
03
com duração de 80h a 119h, a partir dezembro de 2012.
Certificado de participação em Cursos na área de atuação
10
com duração de 40h a 79h, a partir de dezembro 2012.
Certificado de participação em Cursos, Congressos,
8
Conferências, Seminários, Jornadas, Palestras, Encontros,
Simpósios, Fóruns e demais eventos na área de atuação 08h
a 39h, a partir de dezembro de 2012.
PONTUAÇÃO MÁXIMA 60 PONTOS
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2.1-Nível Médio
DESCRIMINAÇÃO
PONTO MÁXIMO DE TÍTULO
Certificado de participação em Cursos na área de atuação
30
com duração de 80h a 119h, a partir dezembro de 2012.
Certificado de participação em Cursos na área de atuação
20
03
com duração de 40h a 79h, a partir de dezembro 2012.
Certificado de participação em Cursos, Congressos,
10
Conferências, Seminários, Jornadas, Palestras, Encontros,
Simpósios, Fóruns e demais eventos na área de atuação 08h
a 39h, a partir de dezembro de 2012.
PONTUAÇÃO MÁXIMA 60 PONTOS
3. ENTREVISTA
3.1 O Cargo em que os candidatos necessariamente estarão sendo entrevistados por profissionais
correspondentes a sua respectiva classe, com foco no Sistema Único de Assistência Social:
3.1.1 Entrevista de caráter classificatório compreenderá os cargos classificados
O candidato que somar pontuação menor que 30 (trinta) pontos será ELIMINADO do processo
eletivo.
DESCRIÇÃO

PONTOS

Disponibilidade e interesse pelo trabalho

10

Conhecimentos básicos sobre o SUAS

25

Conhecimentos sobre a área do cargo pleiteado

15

PONTUAÇÃO MÁXIMA 50 PONTOS
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ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DE CADA CARGO

I- ASSISTENTE SOCIAL
Grupo ocupacional: NÍVEL SUPERIOR Cargo:
TÉCNICO
SUPERIOR
Função: ASSISTENTE SOCIAL

DE

NÍVEL Subgrupo:
TNS
Código no CBO:
2516-05

Descrição Sumária:
Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidades e instituições sobre
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de
educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais nas seguintes
áreas de atuação: seguridade, educação, trabalho, habitação e outras.
Formação e Experiência:
Para o exercício dessa ocupação é exigido curso superior completo em serviço social e registro
profissional no conselho de classe competente.
Condições Gerais de Exercício:
Trabalham em instituições das esferas pública e privada, bem como em ONG. Podem atuar em
setor agropecuário, comercial, industrial e de serviços. O foco de atuação é a família (ou
individuo). Trabalham em equipe, sob supervisão ocasional.
Áreas de Atividades:
Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições; planejar políticas sociais;
pesquisar a realidade social; executar procedimentos técnicos; monitorar as ações em
desenvolvimento; promover eventos técnicos e sociais; articular recursos disponíveis;
coordenar equipes e atividades e desempenhar tarefas administrativas.
Competência Pessoal:
Trabalhar com ética profissional, manter-se atualizado; ouvir e saber ouvir atentamente;
demonstrar bom senso; demonstrar sensibilidade; contornar situações adversas; trabalhar em
equipe; manter-se imparcial; demonstrar autocontrole; lidar com estresse; demonstrar discrição;
manter-se disciplinado; manter-se firme; demonstrar persistência; mediar conflitos; participar
de grupos de estudo; demonstrar sensibilidade política; estimular a criação de novos recursos;
respeitar as diversidades étnicas, culturais, de gênero, de credo, de opção sexual, etc; ter
criatividade; manter o sigilo profissional; manter-se flexível e demonstrar ousadia.

_____________________________________________________________________________________________________
Avenida Camila de Léllis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN – CEP 59.820-000 – CNPJ. 08.153.454/0001-04
Site: www.riachodacruz.rn.gov.br - E-mail: pmriachodacruz@gmail.com - Fone: (84) 3374-0002
_____________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

II- PSICÓLOGO

Grupo ocupacional: NÍVEL SUPERIOR Cargo: TÉCNICO DE NÍVEL
Subgrupo: TNS
SUPERIOR
Funções:
Códigos no CBO:

PSICÓLOGO

2515-30
2515-10

Descrição Sumária:
Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação;
diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos
e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam
os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes;
desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área
e afins
Formação e Experiência:
Para o exercício dessa ocupação é exigido curso superior completo em Psicologia e registro profissional
no conselho competente.
Condições Gerais de Exercício:
Os profissionais dessa família ocupacional atuam, principalmente, em atividades ligadas a saúde,
serviços sociais e pessoais e educação. Os psicólogos clínicos, sociais, eventualmente, trabalham
em horários irregulares. Alguns deles trabalham sob pressão, em posições desconfortáveis durante
longos períodos, confinados e expostos a radiação e ruídos intensos.
Áreas de Atividades:
Avaliar comportamentos individual, grupal e institucional; analisar - tratar indivíduos, grupos e
instituições; orientar indivíduos, grupos e instituições; acompanhar indivíduos, grupos e
instituições; educar indivíduos, grupos e instituições; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas
e clínicas; coordenar equipes e atividades de área e afins; participar de atividades para consenso e
divulgação profissional e realizar tarefas administrativas.
Competência Pessoal:
Manter sigilo, cultivar a ética, demonstrar ciência sobre código de ética profissional, Demonstrar
ciência sobre legislação pertinente, trabalhar em equipe, manter imparcialidade e neutralidade,
demonstrar bom senso, respeitar os limites de atuação, demonstrar continência, demonstrar interesse
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pelas pessoas, manter-se atualizado, contornar situações adversas, respeitar valores e crenças dos
clientes, demonstrar capacidade de observação, demonstrar habilidade de questionar, demonstrar
autonomia de pensamento, demonstrar espírito crítico, respeitar os limites do cliente e tomar
decisões em situações de pressão.
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III- COORDENADOR DO SCFV

Grupo ocupacional: NÍVEL MÉDIO
Função: COORDENADOR DO SCFV

Cargo:
TÉCNICO
SUPERIOR

DE

NÍVEL Subgrupo:
TNS
Código no CBO:
2516-05

Descrição Sumária:
Função exercida por profissional de nível superior em pedagogia, com atuação constante junto
ao(s) Grupo(s) e responsável pela execução do SCFV e pela criação de um ambiente de
convivência participativo e democrático;
Formação e Experiência:
Para o exercício dessa ocupação é exigido ensino superior completo.
Condições Gerais de Exercício:
Trabalho social com famílias e acompanhamento familiar por meio do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Crianças e Adolescentes, idosos e mulheres.

Áreas de Atividades:
Na execução dos percursos usuais planejados para o Serviço, que são organizados em
intervalos específicos de faixas etárias – 3 a 6 anos, 6 a 9 anos, 12 a 15 anos, por exemplo, é
recomendado que sejam incluídos momentos ou atividades intergeracionais entre os
participantes, a fim de que haja interação, troca e compartilhamento de experiências que
promovam o fortalecimento de vínculos entre sujeitos que vivenciam
Competência Pessoal:
O coordenador precisa ter um comprometimento com o jovem e sua família, manter diálogos,
saber escutar o que as partes envolvidas estão se expressando verbalmente. É a partir disso, que
irá se formar um vínculo, para poder executar as orientações previstas com relação à vivência,
família, escola e outras atividades que o adolescente deve presenciar no Programa.
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IV- ORIENTADOR SOCIAL
Grupo ocupacional: NÍVEL MÉDIO
Função: ORIENTADOR SOCIAL

Cargo: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO Subgrupo:
TNS
Código no CBO:
2516-05

Descrição Sumária:
Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças
e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
Formação e Experiência:
Para o exercício dessa ocupação é exigido ensino médio completo.
Condições Gerais de Exercício:
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos adolescentes, bem
como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua
formação cidadã, propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
Áreas de Atividades:
Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional, para
adolescentes, complementar as ações da família e da comunidade na proteção e
desenvolvimento de adolescentes para o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
Competência Pessoal:
O orientador precisa ter um comprometimento com o jovem e sua família, manter diálogos,
saber escutar o que as partes envolvidas estão se expressando verbalmente. É a partir disso, que
irá se formar um vínculo, para poder executar as orientações previstas com relação à vivência,
família, escola e outras atividades que o adolescente deve presenciar no Programa.
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ANEXO VI
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PSS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
I - DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO
Nº de Inscrição: ______.1/2017.
NOME:______________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:
/ /
. CIDADE:
UF:
ENDEREÇO: _________________________________________________________________________
Cidade:
UF:
RG:
Órgão Emissor:
UF:
CPF:
FONE/CEL:
Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Outro.
CARGO:
Nº. de filhos:
II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELO CANDIDATO NO ATO DA
INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 5.3 DO EDITAL (com exceção dos documentos de identificação constante no
item 3.4 do Edital).

Descrição dos títulos e/ou experiência:

Qde de fls.

TOTAL ..........................................................................................................................
Declaro estar ciente das condições estabelecidas no Edital Nº. 001/2017 - PMRC, que refere ao
Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Pessoal por Tempo Determinado junto ao Município de
RIACHO DA CRUZ, sob as penas da lei, ser verdadeiras as informações acima prestadas.
RIACHO DA CRUZ-RN, ___/___/_______.
______________________________________________

Assinatura do Candidato

_______________________________________________________

Assinatura do Responsável pela Inscrição

--------------------------------------------------------PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO
Nº de Inscrição:
- 1/2017

Data:

/02/2017.

NOME: ____________________________________________________________________________________________
ÁREA DE INSCRIÇÃO (CARGO): ______________________________________
____________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

QUANTIDADE DE FLS.: ______

__________________________________________
Assinatura do Responsável pela Inscrição
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ANEXO V
DO RECURSO

À Comissão do Processo Seletivo para contratação temporária de pessoal no âmbito do município
do RIACHO DA CRUZ, na forma abaixo especificada:
Nome: ________________________________________________________________________
CPF: ____________________________ Identidade Nº: __________________ O.E. __________
Título de Eleitor: ________________________________________________________________
Cargo: ________________________________________________________________________
Endereço Completo: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Questionamento:________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Embasamento:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

RIACHO DA CRUZ/RN, __ de fevereiro de 2017.

__________________________________
Recorrente
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Declaro para os devidos fins a que se destina esse Processo Seletivo Simplificado, que eu
__________________________________________________________ portador (a) da identidade
nº

__________________

Órgão

Emissor:

_____________

UF:

_____

e

do

CPF

nº

___________________________, tenho disponibilidade para exercer as atividades no cargo
pretendido, conforme às necessidades do Município de RIACHO DA CRUZ (RN).
Caso o candidato possua vínculo empregatício, listar abaixo:
 VÍNCULO PÚBLICO:
1) Local - _____________________________________________________________________
Carga Horária - _______________________________________________________________
2) Local - _____________________________________________________________________
Carga Horária - _______________________________________________________________
 VÍNCULO PRIVADO:
1) Local - _____________________________________________________________________
Carga Horária - _______________________________________________________________
2) Local - _____________________________________________________________________
Carga Horária - _______________________________________________________________

RIACHO DA CRUZ/RN, ______ de __________________ de 2017.

____________________________
Assinatura do Declarante
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