
 

 

 

PROCESSO: SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 

EDITAL: 001/2015 

 

SECRETARIA: ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

OBJETO: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA PROVIMENTO 

TEMPORÁRIO DE CARGO DE ORIENTADORES SOCIAIS, FACILITADORES 

ESPORTIVO, DIGITADORES E ENTREVISTADORES, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS: SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV, E PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA/PBF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDITAL Nº 001/2015 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – QUIXELÔ/CE 

 

A Presidente da Comissão Especial Organizadora de Processos Seletivos 

Simplificados, Município de Quixelô, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no parágrafo 4º, do art. 198, da Constituição Federal, de 1988 e 

de acordo com o Decreto Nº 038/2015 - GRAPE, TORNA PÚBLICO a abertura de 

inscrições e estabelece normas relativas à realização do Processo Seletivo Simplificado, 

para o provimento de cargo temporário de Orientadores Sociais, Facilitadores 

Esportivo, Digitadores e Entrevistadores financiados com Recursos Federais, advindos 

do SCFV e IGD/PBF. 

 

1.0. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Processo Seletivo será regido pelas normas do presente Edital, tendo por 

finalidade o provimento das vagas constates dos quadros abaixo: 

 

1.2. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS/SCFV 

 

Nº DE VAGAS CARGO 

08 Orientadores Sociais 

02 Facilitador Esportivo 

01 Facilitador Esportivo com habilidade em 

capoeira 

 

 

1.3. IGD – BOLSA FAMÍLIA 

 



 

Nº DE VAGAS CARGO 

04 Entrevistadores 

02 Digitadores 

 

1.4. A seleção de que trata este Edital será realizada em 02 (duas) etapas, coordenadas 

pela Comissão Especial Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, nomeada e 

constituída pela Portaria nº 2888/2015 de 03 de Novembro de 2015, abrangendo uma 

prova escrita e uma entrevista. 

1.5. Das vagas previstas por cargo neste Edital, será reservado um percentual de 5% 

(cinco por cento) para candidatos portadores de necessidades especiais em face da 

classificação obtida, desde que a necessidade não seja incompatível com as atribuições e 

responsabilidades do cargo; 

1.6. O portador de necessidades especiais participará do Processo Seletivo Público em 

igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das 

provas, avaliação e critérios de aprovação, horários e locais de aplicação das provas e 

nota mínima exigida para todos os demais candidatos inscritos; 

1.7. O candidato aparado pelo item 1.5 deverá declarar-se PORTADOR DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS na ficha de inscrição, especificando ainda o tipo e grau 

de sua necessidade. No ato da inscrição o candidato portador de necessidades especiais 

deverá entregar Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da necessidade, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade, inclusive para assegurar a 

previsão de adaptação da sua prova, bem como o local de aplicação da prova; 

1.8. O candidato que não entregar a documentação exigida no subitem 1.7, no local e no 

prazo das inscrições, estabelecidos neste Edital, será considerado como não portador de 

necessidades especiais; 

1.9. O candidato que, no ato de inscrição, se declarar portador de necessidades 

especiais, tendo procedido conforme o subitem 1.7, se classificado no processo seletivo 

público, figurará na listagem de classificação geral dos candidatos ao cargo e em 

listagem específica, observada a respectiva ordem de classificação, sem alteração do 

número total de cargos a serem providos, será (ão) contemplado(s) com a(s) vaga(s) 

reservada(s) para o cargo candidato(s) portador(es) de necessidade(s) classificado(s) 

com maior pontuação na respectiva listagem de classificação por cargo. Em caso de 

empate, serão adotados os critérios estabelecidos para desempate previstos neste edital; 



 

1.10. Em caso de convocação do candidato aprovado no Processo Seletivo Público 

enquadrado no item 1.5, desse Edital, este deverá submeter-se à perícia médica, 

promovida por Junta Oficial constituída por ato do Chefe do Poder Executivo de 

QUIXELÔ, Estado do Ceará. A perícia médica terá decisão terminativa sobre a 

qualificação do(s) classificado(s) como portador (es) de necessidades especiais ou não, 

tendo ainda a finalidade de verificar se a necessidade da qual é portador o classificado é 

compatível ou não com as atribuições e responsabilidades do cargo para qual concorre; 

1.11. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito 

ao pleito das vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais.  

1.12. As vagas definidas no item 1.5, que não forem providas por falta de candidatos 

portadores de necessidades especiais, por reprovação na seleção ou perícia medica, 

serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação; 

1.13. Será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto original do 

candidato no dia da entrevista. 

2.0. DA JORNADA DE TRABALHO/SALÁRIO BASE E REQUISITOS PARA 

EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 

2.1. A jornada de trabalho dos Entrevistadores e Digitadores será de 40 (quarenta) horas 

semanais, ou em consonância com a necessidade administrativa para execução dos 

serviços; 

2.2. A jornada de trabalho dos Orientadores Sociais e Facilitadores Esportivo será de 20 

(vinte) horas semanais, ou em consonância com a necessidade administrativa para a 

execução dos serviços; 

2.3. O salário base será corresponde ao Anexo I deste Edital; 

2.4. O candidato deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: 

2.4.1. Ter nacionalidade brasileira; 

2.4.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais, apresentando documento 

comprobatório;  

2.4.3. Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, na data da admissão, apresentando 

documento comprobatório; 

2.4.4. Provar haver concluído o ensino médio. 

3.0. DAS INSCRIÇÕES 



 

3.1. As inscrições serão realizadas nos dias 9 e 10 de novembro de 2015, no horário das 

07:00 horas às 13:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

situada na Rua Luiz Vicente (Perimetral), nº 150, Centro, Quixelô/CE. 

3.2. A inscrição no presente processo seletivo público implica no total conhecimento e 

tácita aceitação das normas e exigências estabelecidas neste edital e de seus anexos, e de 

atos complementares, caso existam regulamentações, das quais o candidato não poderá 

alegar desconhecimento. 

3.3. Para se inscrever, o candidato deverá certificar-se, de que preenche todos os 

requisitos para a investidura no cargo pretendido; 

3.4. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar: 

3.4.1. Ficha de inscrição, devidamente preenchida sem emendas e rasuras, conforme 

anexo II; 

3.4.2. 02 (duas) fotos 3x4, recentes e iguais; 

3.4.3. Fotocópia legível (lado a lado), do documento de identidade oficial do candidato, 

sendo obrigatória, para efeito de conferência, a apresentação do respectivo documento 

original; 

3.4.4. Comprovante de residência de sua titularidade ou seus pais, cônjuge ou 

companheiro; 

3.4.4.1. Não possuindo comprovante de residência de sua titularidade, seus pais, 

cônjuge ou companheiro, apresentar declaração de residência conforme anexo IV; 

3.4.5. Comprovante do grau de Escolaridade (Ensino Médio Completo); 

3.4.6. Comprovação de experiência de no mínimo 06 (seis) meses na sua área de 

atuação, para os cargos de Facilitador Esportivo e Facilitador Esportivo com habilidade 

em capoeira. 

3.4.6.1. Para o cargo de Orientadores Sociais deverá ser comprovado experiência de no 

mínimo 01 (um) ano de trabalho junto a Crianças e Adolescentes; 

3.4.6.1. Para o cargo de Digitador deverá ser apresentado Certificado de conclusão de 

curso técnico em informática. 

3.4.7. Laudo médico atestando a espécie e o grau de necessidade especial para o 

candidato que de declara portador, na forma do item 1.5. 



 

3.5. Somente serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula de 

Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, ou pelos institutos de 

Identificação, Forças Armadas ou Polícia Militar ou Ministério das Relações Exteriores, 

Cédula de Identidade expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 

(Ordens, Conselhos, etc), conforme regulamentação em Lei Federal: Carteira Nacional 

de Habilitação na forma da Lei 9.503/97, e demais documentos de identificação 

previstos em lei; 

3.6. Não será recebida cópia de documentos de identidade ilegível, de cédulas originais 

danificadas e/ou não identificáveis; 

3.7. Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, internet ou fora do período e 

local indicados no item 3.1, deste Edital; 

3.8. Somente será recebida inscrição mediante apresentação e entrega de todos os 

requisitos indicados no item 3.4, desde Edital; 

3.9. Será admitida a inscrição por terceiro mediante apresentação da procuração pública 

ou particular com reconhecimento de firma na qual conste o cargo para qual o 

interessado se candidata, acompanhada de fotocópia autenticada e legível do documento 

de identidade do candidato. As cópias autenticadas dos documentos ficarão retidas 

juntamente com os demais documentos indicados no item 3.4, deste Edital; 

3.10. É de inteira responsabilidade do candidato e de seu procurador legal ao preencher 

a ficha-requerimento de inscrição, conforme Anexo II deste Edital, verificar se todas as 

informações (nome, número de documento de identidade, endereço, cargo pretendido e 

etc.) estão corretas e completas; 

3.11. No ato de inscrição o candidato deverá indicar obrigatoriamente o cargo que 

pretende concorrer, conforme distribuição de vagas definidas no anexo I, deste Edital; 

3.12. Após realização da inscrição o candidato receberá seu comprovante de inscrição, o 

qual deverá ser apresentado no dia da prova; 

3.13. Verificando-se, a qualquer tempo, inscrição que não atenda a todos os requisitos 

fixados e/ou apresente documentos falsos, a inscrição será cancelada sem prejuízo de 

ação legal cabível; 

3.14. As provas serão aplicadas na Cidade de Quixelô, Estado do Ceará, na Escola de 

Ensino Médio Luiz Gonzaga Fonseca Mota, S/N Quixelô – Ceará. 

4.0. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 



 

4.1. Processo Seletivo Público constará de 02 (duas) etapas na seguinte forma: 

4.1.1. Prova Escrita; 

4.1.2. Entrevista; 

5.0. DA PROVA 

5.1. A prova escrita avaliará o candidato atribuindo nota máxima de 100 pontos, para 20 

(vinte) perguntas valendo cada uma 5 (cinco) pontos;  

5.2. A Entrevista avaliará o candidato que atingir nota mínima de 60 pontos na prova 

escrita e o Entrevistador fará 10 (dez) perguntas valendo no máximo 10 pontos cada 

questão.  

6.0. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

6.1. A prova escrita será aplicada no dia 22 de novembro de 2015 no horário de 08:00 

horas as 11:00 horas, na Escola de Ensino Médio Luiz Gonzaga Fonseca Mota, rua 

Vitorino José de Oliveira, S/N, Quixelô – Ceará. 

6.1.1. A entrevista será agendada e amplamente divulgada, após a publicação do 

resultado da prova escrita; 

6.2. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a realização da prova como 

justificativa de sua ausência. O não comparecimento do candidato caracteriza a 

desistência do mesmo e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo Público; 

6.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização de sua prova 

com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário fixado para o seu início 

munido de: 

a) Comprovante de inscrição; 

b) Original do documento de identidade; 

6.4. Não será permitido o ingresso de pessoas nos locais de realização das provas sem 

apresentação dos requisitos indicados; 

6.5. Em caso de perda do cartão de identificação por motivo de extravio, furto ou roubo, 

o candidato prejudicado deverá solicitar a segunda via do cartão perante a Comissão 

Especial Organizadora do Processo; 



 

6.6. Não Será admitido ingresso de candidato no local de realização de prova após o 

horário fixado para seu início. Os portões das unidades de aplicação de prova serão 

fechados precisamente as 08:00 horas, não sendo permitido o ingresso de retardatários; 

6.7. Não será permitido ao candidato no local de realização das provas e durante a 

aplicação das mesmas portar e utilizar telefone celular, bip, calculadora, Pager e outros 

aparelhos digitais ou menos similares que possibilitem a comunicação ou consultas, 

bem como não será admitido portando armas durante todas as etapas do concurso; 

7.0. DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1. A apuração da nota Final para o cargo oferecido no processo seletivo público será a 

média aritmética obtida na soma das duas etapas; 

7.2. Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiara, sucessivamente: 

a) O candidato (a) que possuir idade igual ou superior de 60 (sessenta) anos, conforme 

dispõe o Estatuto do Idoso – Lei 10.471/2003, art. 27§ único; 

b) O candidato (a) que obtiver a maior pontuação nas perguntas específicas da prova; 

c) O candidato (a) com maior número de dependentes; 

7.3. Para efeito de homologação do Processo Seletivo Público, a classificação final será 

feita de acordo com a ordem decrescente dos candidatos aprovados; 

8.0. DA DESCLASSIFICAÇÃO; 

8.1. Será desclassificado, sem embargo dos critérios de classificação já referidos neste 

edital, o candidato que: 

a) Não comparecer a prova seletiva, seja qual for o motivo alegado, ou chegar ao local 

das provas após o horário preestabelecido para o início das mesmas; 

b) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais; 

c) Atentar contra a disciplina, perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, 

desacatar ou tornar-se culpado por incorreção ou descortesia a quem quer que esteja 

investido de autoridade para a realização do processo Seletivo Público, em qualquer 

meio, que não os permitidos; 

9.0. DO RESULTADO 

9.1. O Resultado do Processo Seletivo Público será amplamente divulgado pela 

Prefeitura de Quixelô/CE;  



 

9.2. O resultado final relacionará em ordem decrescente da soma de pontos obtidos nas 

duas etapas, os candidatos que atingirem o mínimo de 60 pontos, sendo esses, 

considerados classificáveis e os que obtiverem maior pontuação serão considerados 

classificados, em conformidade com a quantidade de cargos oferecidos. 

10.0. DOS RECURSOS 

10.1. O candidato poderá protocolar recursos direcionados à Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo Público; 

10.2. Os recursos deverão ser encaminhados por escrito e com justificativa, no prazo de 

24 horas após a data da aplicação da Prova; 

10.3. Da Classificação Geral, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar 

da data da divulgação do resultado; 

10.4. Compete à Comissão Organizadora, a decisão dos recursos relacionados às etapas 

do Processo Seletivo Público; 

10.5. O recurso interposto fora dos respectivos prazos será julgado intempestivo, sendo 

considerado para tanto, a data da entrega junto à comissão Organizadora do Processo 

Seletivo Público. Recursos em desacordo com o estabelecido neste capítulo serão 

indeferidos; 

10.6. Não será recebido recurso por via postal, fax ou internet; 

11.0. DA ADMISSÃO  

11.1. A classificação do candidato não assegurará, mesmo no caso de existência das 

vagas, o direito ao ingresso automático no cargo para o qual se habilitou, mas apenas a 

expectativa de ser admitido, ficando a concretização do ato condicionada à observância 

das disposições legais pertinentes, e, sobretudo, ao predominante interesse da 

Administração Pública do Município de Quixelô-CE, que decidirá qual momento é 

oportuno e conveniente para a nomeação, em razão das carências apresentadas; 

11.2. A admissão dos aprovados será condicionada à sua apresentação no prazo de 10 

(dez) dias úteis, a contar da convocação pelo Fundo Municipal de Assistência Social da 

Prefeitura de Quixelô/CE. 

12.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

12.1. Em hipótese alguma serão realizadas provas fora do período, local, município, e 

horários determinados; 



 

12.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar, por meios de 

divulgações, os Editais e comunicações referentes a este Processo Seletivo Público; 

12.3. A inobservância por parte do candidato de qualquer prazo estabelecido nas 

convocações será considerada em caráter irrecorrível, como desistência; 

12.4. O resultado final do processo seletivo público será homologado por ato da 

Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Quixelô/CE, respeitadas as 

normas estabelecidas neste Edital; 

12.5. Na publicação do resultado final do processo seletivo público constará apenas os 

candidatos aprovados; 

12.6. O prazo de validade do Processo Público será de dois anos, a contar da data de 

homologação, prorrogável por igual período, mediante Ato devidamente motivado da 

autoridade competente, condição necessária à prorrogação. 

 

Quixelô-CE, 04 de novembro de 2015. 

 

 

 

_______________________________________ 

VERILÂNDIA GUEDES LOPES 

Presidente da Comissão da Seleção Simplificada 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

ANEXO I - A QUE SE REFERE O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO N.º 01/2015 

CARGOS PARA PROVIMENTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CARGO VAGAS CARGA 

HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 

Orientador Social 08 20 Horas Semanais R$ 500,00 

Facilitador de Esporte  02 20 Horas Semanais R$ 500,00 

Facilitador de Esporte 

com habilidade em 

capoeira 

01 20 Horas Semanais R$ 500,00 

Digitador  02 40 Horas Semanais 788,00 

Entrevistador  04 40 Horas Semanais 788,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

ANEXO II - A QUE SE REFERE O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO N.º 01/2015 

FICHA DE INSCRIÇÃO N.º ______ /2015. 

 

CARGO PRETENDIDO: __________________________________________________ 

 

DADOS PESSOAIS 

  

NOME:__________________________________________________________________ 

DATA NASC._____________________ SEXO:_____________________     

CPF:_________________________ RG:______________________ORG. EXP.___________ 

UF:___________ 

PIS/PASEP:____________________ 

TÍTULO DE ELEITOR:_________________________ 

ZONA:_____________ SEÇÃO:___________________________ 

ENDEREÇO__________________________________________________________________ 

BAIRRO/COMPLEMENTO:____________________________CEP :________________ 

CIDADE:________________  

TELEFONE:RES.: ____________ COMERCIAL_________ CELULAR: ___________ 

E-MAIL:__________________________________ 

 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 (espaço destinado ao técnico responsável pelo recebimento dos documentos) 

 

(  ) Ficha de Inscrição devidamente preenchida (ANEXO II); 

(  ) Cópias legíveis de Identidade e CPF;  

(  ) Certidão de Quitação Eleitoral; 

(  ) Cópia autenticada do Certificado de conclusão do Ensino Médio  

 

 

Quixelô/CE, ______ de _______________ de 2015. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo recebimento  

 

 



 

 

ANEXO III 

ANEXO III- A QUE SE REFERE O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO N.º 001/2015 

 

 

PROPOSTA DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I - Língua Portuguesa: Interpretação De Texto. Sinônimo E Antônimo. Sentido Próprio 

E Figurado Das Palavras. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Pontuação; 

Substantivo E Adjetivo, Flexão De Gênero, Numero E Grau. Verbos: Regulares, 

Irregulares E Auxiliares. Emprego De Pronomes, Preposição E Conjunção. 

Concordância Verbal E Nominal. Crase E Regência. 

II - Noções De Matemática: Números Inteiros: Operações E Prioridades, Números 

Racionais, Representação Fracionária E Decimal, Razão E Proporção. Porcentagem, 

Regra De Três Simples E Composta, Equação De 1º Grau, Sistema Métrico: Medidas 

De Tempo, Comprimento Superfície E Capacidade; Relação Entre Grandezas: Tabelas 

E Gráficos; Raciocínio Lógico, Resolução De Problemas. 

III - Conhecimentos Gerais: Brasil: Regiões, Estados, Capitais, Principais Aspectos 

Geográficos, Históricos E Econômicos. Ecologia E Meio Ambiente, Tópicos Relevantes 

E Atuais De Diversas Áreas, Tais Como Política, Economia, Sociedade, Religião, 

Esporte, Tecnologia, Energia, À Educação No Brasil Contemporâneo; 

IV - Conhecimentos Específicos Para Orientadores Sociais: Políticas Publicas De 

Proteção Social E A Rede Sócio-Assistencial De Proteção Social, Atendimento E A 

Indivíduos E Famílias Em Situação De Vulnerabilidade. Assistência Social Como 

Direito. Direito Da Criança E Do Adolescente. Estatuto Da Criança E Do Adolescente. 

Contextualização E Características Gerais Do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos – SCFV. 

 V- Conhecimentos Específicos Para Facilitador Esportivo: Desporto. Técnicas 

Fundamentais E Regras Oficiais. Fisiologia Do Exercício. Métodos De Treinamento 

Desportivo. Primeiros Socorros. Atividade Esportiva Na Infância E Adolescência.  

VI - Conhecimentos Específicos Para Entrevistadores e digitadores: Cadastro Único. 

NIS. Bolsa Família. Objetivo Do Programa Bolsa Família. Benefícios. Critérios De 

Participação. Utilização Do Beneficio. Condicionalidades Do Programa Plano Brasil 



 

Sem Miséria. Brasil Carinhoso. Funções Do Entrevistador. Conceitos Para Realização 

De Entrevista: Família, RF, Morador, Cadastramento, Formulários De Cadastramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

 

 Eu,___________________________________________, inscrito(a) no 

CPF sob o nº ___________________, DECLARO para comprovação de residência, 

sob as penas da Lei (art. 2º da Lei 7.115/83), que a Sr(a) 

__________________________________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

___________________, é residente no endereço: 

________________________________________. 

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração 

pode implicar na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme 

transcrição abaixo: 

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 

fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão 

de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.” 

 

Quixelô, _____ de ______________de 2015. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 


