SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº 001/2018

O MUNICÍPIO DE CRUZ, através da SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS,
SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE
SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO,
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TURISMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE no uso
de suas atribuições legais, amparados em excepcional interesse público e para suprir carências, devidamente reconhecida pelas leis
municipais de contratação temporária, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Municipal nº 217/2000 e Lei Orgânica,
TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para realização de Processo Seletivo
Simplificado no âmbito destas Secretarias, com vistas a suprir possíveis carências temporárias de pessoal.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO será regulado pelas normas do presente Edital e realizado sob a responsabilidade
da Comissão de Organização do Processo Seletivo Simplificado, constituída por Ato do Poder Executivo do Município de
Cruz, Ceará.
1.2. A Seleção Pública será regida por este Edital e executada por ORGANIZE ASSESSORIA E TREINAMENTO, visando à seleção
de profissionais de diversas áreas para suprir carência e para formação de CADASTRO RESERVA em postos de trabalhos de
nível fundamental, médio e superior.
1.3. As funções, carga horária, vencimento básico, requisitos e a respectiva Secretaria de Lotação, são as descritas no Anexo I deste
Edital;
1.4. Todo o processo seletivo em epígrafe será realizado na cidade sede de Cruz – CE.
1.5. Os candidatos aprovados na Seleção regulamentada por este Edital serão lotados dentro das vagas nas respectivas
Secretarias, obedecendo-se rigorosamente à ordem crescente de classificação.
1.6. As vagas remanescentes serão ocupadas pelos candidatos que compuserem o Cadastro Reserva e serão preenchidas
conforme necessidade e carência, não havendo neste caso, obrigatoriedade da lotação ficar vinculada à opção inicial do
candidato.
1.7. A Seleção visa ainda à formação de Cadastro Reserva, integrado pelos candidatos que obtiverem os critérios definidos neste
edital que esteja fora das vagas previstas para cada cargo/função estabelecidos no Anexo I.
1.8. O Cadastro de Reserva destina-se ao suprimento de vagas oriundas de desistência ou exclusão de candidatos do quadro de
classificados ou ao preenchimento de vagas que venham a surgir dentro do prazo de validade da Seleção.

1.9. A aprovação na Seleção assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização deste ato
condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Administração
Municipal, da rigorosa ordem crescente de classificação e do prazo de validade da Seleção.
1.9.1. A contratação dar-se-á mediante termo de contrato administrativo, assinado entre as partes (contratante e contratado), a
critério da Administração Pública e obedecerá à ordem crescente de classificação dos candidatos aprovados.
1.9.2. O prazo de validade da seleção será de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do ato de homologação,
prorrogável uma única vez, por igual período, entretanto, não se confunde prazo de validade da seleção com prazo de
vigência do contrato administrativo.
1.10. É proibida a contratação, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.745, de 1993, de servidores da administração direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e
controladas, salvo nos casos de acumulação lícita de cargos.
1.11. As datas previstas ao longo deste Edital, inclusive as do quadro constante do calendário de atividades, poderão ser
alteradas, segundo critérios de conveniência e oportunidade, o qual dará publicidade às novas datas por meio de edital
divulgado pelas secretarias e INTERNET, no endereço eletrônico http://www.cruz.ce.gov.br.
2. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
2.1. O candidato aprovado na Seleção Pública de que trata este Edital será contratado para o eixo específico, se atendidas as
seguintes exigências:
a) ter sido aprovado na Seleção, na forma estabelecida neste Edital;
b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, está amparado pelo estatuto de igualdade entre
brasileiros e portugueses, com o reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto
Federal nº 70.436, de 18 de abril de 1972;
c) gozar dos direitos políticos;
d) esta quite com as obrigações eleitorais;
e) esta quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
f) apresentar os requisitos exigidos para os eixos específicos;
g) ter idade mínima de 18 anos à época da contratação;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições dos respectivos eixos;
i) não estar suspenso do exercício profissional nem cumprindo qualquer outra penalidade disciplinar;
j) apresentar folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados, onde tenha residido nos últimos dois
anos, expedida, no máximo, há seis meses;
k) não possuir vínculo com a administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
inclusive o de Cruz, Ce, bem como com suas subsidiárias e/ou controladas, salvo os casos de acumulação lícita de cargos;
l) ser licenciado em Pedagogia e nas áreas de conhecimento conforme carência, no caso de professores;
m) ter disponibilidade da carga horária conforme opção escolhida pelo candidato.

2.2. Além dos documentos acima relacionados, poderá ser exigida, por ocasião da contratação, a apresentação de outros
documentos necessários para admissão no serviço público municipal. A relação desses documentos será entregue ao
candidato após o resultado final da Seleção, por ocasião da sua convocação.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, das
quais não poderá alegar desconhecimento.
3.2. Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer pessoalmente ao endereço situado a
Avenida 14 de Janeiro, nº 1018 - CERU – CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PAULO FREIRE, nesta urbe, entre os dias 08,
09 e 10 de Janeiro de 2018, a partir das 8h as 12h e 13:30h as 17:30h, conforme calendário de atividades disposto no
Anexo II, munidos de documento de identificação pessoal e comprovante de residência, original e xerox;
3.3. São considerados documentos oficiais de identidade:
a) carteira ou cédula de identidade com foto, expedida pelas Forças Armadas, secretarias de segurança pública, corpos
de bombeiros militares, órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordem ou conselho de classe) e pelo Ministério das
Relações Exteriores;
b) passaporte vigente;
c) certificado de reservista e carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, vale como identidade;
d) carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto);
e) carteira profissional expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
3.3.1. Não serão aceitos como documento oficial de identidade certidões de nascimento ou casamento, CPF, títulos eleitorais,
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
3.3.2. Os documentos deverão esta em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato e
deverão conter, obrigatoriamente, a fotografia do candidato.
3.3.3. As Secretarias não se responsabilizarão por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e endereços incorretos ou
incompletos fornecidos pelo candidato.
3.3.4. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata e/ou apresentar documentos falsos ou inexatos terá a sua inscrição
cancelada e serão declarados nulos, em qualquer época e todos os atos dela decorrentes. O pedido de inscrição é de
responsabilidade exclusiva do candidato, bem como a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.
3.3.5. O requerimento da inscrição é particular e individual.
3.3.6. Não será aceita inscrição condicional ou por correspondência, contudo, admitir-se-á a inscrição através de procuração
mediante a apresentação do respectivo instrumento procuratório (com firma reconhecida), de fotocópia autenticada da
cédula de identidade do candidato e da cédula de identidade do procurador.
4. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
4.1. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 01 (um) dia útil, contado a partir da data da divulgação dos resultados.
4.2. Admitir-se-á um único recurso, por candidato.
4.3. Todos os recursos deverão ser dirigidos a ORGANIZE ASSESSORIA E TREINAMENTO, formalizados por meio de processo,
desde que devidamente fundamentados, inclusive com referências bibliográficas (e a disponibilização, em cópias legíveis, dos

textos referenciados), dentro do prazo indicado no calendário de atividades, e entregues a partir das 8h às 12h e das 13:30h
às 17:30h à comissão organizadora, que permanecerá na sede da Secretaria de Governo e Administração, situada na Praça
dos Três Poderes s/n, Palácio Municipal.
4.4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, com a indicação do Edital da Seleção, do nome do
candidato e a entrega da cópia do seu documento oficial de identidade original e CPF, bem como a assinatura do candidato ou
do seu procurador. No caso de recurso interposto por procurador, além de adotar as providências descritas anteriormente,
este deverá indicar o CPF do candidato no requerimento de recurso administrativo, anexando a respectiva procuração particular
ou pública, acompanhada da cópia do seu documento oficial de identidade original.
4.5. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outro(s) candidato(s), bem como não será
aceito o recurso interposto fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto, a data do protocolo.
5. DAS CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO E DO RESULTADO FINAL
5.1. O PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA, de que trata este Edital, serão realizadas em etapa única, com análise curricular e
entrevista, de caráter classificatório, com pontuação máxima de 20 (vinte) pontos, conforme:
ETAPA ÚNICA, critérios:
Análise Curricular: Análise da capacidade profissional, de caráter classificatório, comprovada através da avaliação de Currículo
Vitae, valendo até 8 (oito) pontos;
DA ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE.
A análise do Curriculum Vitae compreende a avaliação de títulos e a experiência profissional apresentados, que deverão compor
Currículo padronizado, conforme modelo discriminado no Anexo III deste Edital, devendo ser anexados:
a) cópias de todos os títulos, autenticadas ou apresentadas juntos com originais;
b) cópias autenticadas da comprovação de experiências profissional na área de atuação ou acompanhadas de
respectivo documento original.
 Os certificados apresentados para a avaliação de títulos deverão, obrigatoriamente, conter a carga horária e serem
expedidos por instituição oficial ou particular devidamente autorizada.
 Somente serão aceitos os títulos em área de conhecimento/atuação correspondente ou afim àquela em que o candidato
estiver inscrito para a seleção pública.
 Na data informada no calendário de atividades, o candidato deverá comparecer munido de diploma, títulos e demais cursos
realizados da área de atuação para a qual se inscreveu, valendo para nível médio e superior;
Entrevista: Entrevista individual com o candidato, de caráter classificatório, a fim de examinar suas capacidades e
potencialidades, bem como os fatores comportamentais, valendo até 12 (doze) pontos.
5.2. A entrevista terá o valor máximo de 12 (doze) pontos e cada título apresentado valerá no máximo 2,0 (dois) pontos.
5.3. Na entrevista individual, com duração máxima de 10 (dez) minutos, serão avaliados os seguintes aspectos: conhecimentos
específicos relacionados à área específica, experiência profissional do candidato, ética e conduta profissional, bem
como, análise das capacidades comportamentais.
5.4. A classificação final obedecerá à ordem decrescente do número de pontos obtidos pelos candidatos de acordo com a nota final
(NF).

5.5. Serão considerados aprovados (classificados ou integrantes do cadastro de reserva, dependendo da colocação no certame) os
candidatos que obtiverem 60 % (sessenta por cento) de êxito no resultado final, que compreende o somatório dos pontos
da análise curricular + entrevista.
5.6. Ocorrendo empate de classificação no resultado final, o desempate entre eles ocorrerá levando-se em conta os critérios
abaixo relacionados, sucessivamente:
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n°
10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) a idade maior, considerando-se ano, mês e dia.
5.7. Serão considerados reprovados, para todos os efeitos, os demais candidatos que não atenderem às exigências descritas
logo acima, neste Edital.
6. DA CONTRATAÇÃO
6.1. O resultado final dos classificados e Cadastro Reserva será devidamente homologado e publicado no sítio
(http://www.cruz.ce.gov.br) obedecendo-se à ordem crescente de classificação.
6.2. Após a Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado divulgado no site oficial do município de Cruz e no
flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal, caberá a Coordenadoria de Recursos Humanos de cada uma das Secretarias
Municipais participantes deste Edital, mediante carência existente, convocar o número de candidatos necessários ao
preenchimento da carência, através de Edital de Convocação específico, por ordem rigorosa de pontuação e classificação
final, para entrega da documentação necessária.
6.2.1 A apresentação dos documentos e das condições exigidas para inscrição neste processo de seleção será exigida no
momento da convocação para contratação, a não apresentação implicará na anulação de todos os atos praticados pelo
candidato.
6.3. A contratação temporária dar-se-á através de Termo de Contrato assinado entre as duas partes, pelo período de contratação de
até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, não excedendo 24 (vinte e quatro) meses, a critério da
Administração Pública, e obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
6.4. As vagas remanescentes serão ocupadas pelos candidatos que compuserem o Cadastro de Reserva.
6.5. O candidato que não comparecer à lotação será automaticamente eliminado da Seleção.
6.6. Após a assinatura do memorando de lotação, o candidato terá o prazo-limite de 48 (quarenta e oito) horas para apresentarse ao respectivo local de trabalho. Ao descumprir o prazo, o candidato será imediatamente excluído do processo seletivo, salvo
no caso de situações devidamente justificadas e comprovadas através de documentos.
6.7. A carga horária semanal do servidor, quando do exercício da função contratada, é a disposta no Anexo I, deste Edital.
6.8. Os candidatos aprovados na Seleção, quando convocados, deverão apresentar os documentos exigidos para a contratação,
além de outros documentos necessários para admissão no serviço público municipal:
a) a)Fotocópia, autenticada ou acompanhada do original, da Carteira de Identidade e do CPF;
b) Fotocópia, autenticada ou acompanhada do original, do Título de Eleitor e do último comprovante de votação;
c) Fotocópia. Autenticada ou acompanhada do original, da Carteira Reservista (estar quite com o serviço militar), quando do
sexo masculino;
d) Fotocópia, autenticada ou acompanhada do original, da CTPS, constando, ainda, o número do PIS ou PASEP;

e) Fotocópia, autenticada ou acompanhada do original, do Diploma de Conclusão do Curso Exigido para a função pelo presente
Edital;
f) Fotocópia, autenticada ou acompanhada do original, do comprovante de residência;
g) Certidão Negativa de antecedentes criminais, emitida pelo órgão estadual/federal competente;
h) Duas (02) fotos recentes 3x4;
i) Declaração de ocupação ou não em cargo público, na Administração Federal, Estadual ou Municipal;
j) Declaração de bens;
k) Fotocópia, autenticada ou acompanhada do original da Carteira de Registro Profissional expedida pelo Conselho de Classe;
6.9. O candidato aprovado na Seleção terá seu desempenho avaliado, sistematicamente, e caso este seja insatisfatório, poderá
ser desligado do serviço público temporário.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Em qualquer momento do processo seletivo ou após a realização do mesmo, caso sejam detectadas inverdades nas
informações do currículo, ou, havendo descumprimento dos pré-requisitos estabelecidos para inscrição, o candidato será
automaticamente eliminado do processo ou terá seu contrato sumariamente cancelado, caso o mesmo já tenha sido convocado
e contratado, sem prejuízo das ações cabíveis de natureza administrativa, cível e criminal.
7.2. O prazo de validade estabelecido para essa Seleção não gera obrigatoriedade as diversas Secretarias de aproveitar nesse
período todos os candidatos classificados, e integrantes do Cadastro Reserva. Ademais, o aproveitamento destes será
regido pelos procedimentos vigentes na Prefeitura Municipal de Cruz, CE, e adequar-se-á à disponibilidade orçamentária e
financeira em razão da nova despesa.
7.3. Será reservado um percentual de 5% (cinco por cento) das carências diagnosticadas, para as pessoas com deficiência,
desde que não as impossibilite ao exercício do cargo. Nesse caso, o candidato deverá apresentar no momento da inscrição,
atestado médico indicando sua aptidão, bem como a classificação internacional de doença.
7.4. O percentual de que trata o item anterior incidirá sobre o número de vagas definidas por disciplina e/ou por área de atuação,
conforme disposto no Anexo I deste Edital, ficando a contratação vinculada à ordem de classificação dos deficientes físicos.
7.5. As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por candidatos em tais condições serão revertidas
aos demais candidatos habilitados na ampla concorrência, observada a ordem crescente de classificação.
7.6. A publicação de todos os atos, resultados e editais definitivos referentes a essa Seleção dar-se-á oficialmente por meio do
endereço eletrônico do Município (http://www.cruz.ce.gov.br), sendo seu acompanhamento de inteira responsabilidade dos
candidatos. Portanto, não se aceitará qualquer justificativa para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
7.7. A inexatidão das afirmativas contidas em documentos apresentados, ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato
da Seleção Pública, anulando-se os atos decorrentes da inscrição.
7.8. Será excluído da Seleção, por ato da Comissão o candidato que:
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da banca examinadora;
c) for responsável por falsa identificação pessoal;
d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter a aprovação própria ou de terceiros no certame;
e) não atender às determinações regulamentares constantes neste Edital;

7.9. São obrigação e responsabilidade do candidato manter atualizados seus dados e conferir a correta grafia de seu nome nos
documentos impressos e nas respectivas publicações.
7.10. Não será expedida ou enviada nenhuma correspondência ou convocação aos candidatos para nenhum procedimento
previsto na Seleção de que trata este Edital.
7.11. Não será expedido qualquer documento comprobatório de aprovação/classificação na Seleção Pública, valendo para este
fim as publicações oficiais.
7.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Organização do Processo Seletivo Simplificado, no que concerne à
aplicação e julgamento do presente Processo.
7.13. Os casos omissos, no que concerne aos aspectos técnicos e operacionais referentes à Seleção, serão resolvidos pela
ORGANIZE ASSESSORIA E TREINAMENTO por intermédio da Comissão de Organização do Processo Seletivo Simplificado.
7.14. A ORGANIZE ASSESSORIA E TREINAMENTO é responsável pela execução do processo seletivo, não lhe cabendo as
providências para a convocação e contratação dos candidatos aprovados. Sua atuação, portanto, encerra-se com a divulgação
do resultado final do certame.
7.15. A Comarca de Cruz, CE, é o foro competente para decidir sobre quaisquer ações judiciais ou medidas extrajudiciais
interpostas ao presente Edital e à respectiva Seleção Pública.
Cruz, CE, 04 de Janeiro de 2018.

JOÃO MUNIZ SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E EMPREENDEDORISMO

SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
ANEXO I
DIVERSAS SECRETARIAS

SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E
RECURSOS HÍDRICOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TURISMO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FUNÇÕES
MOTORISTA CATEGORIA B
MOTORISTA CATEGORIA
“D”
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AGENTE DE
ADMINISTRAÇÃO
ELETRICISTA

ESPECIFICAÇÕES
Ser Alfabetizado e Portador de Carteira Nacional de
Habilitação, Categoria “B”.
Ser alfabetizado e Portador de Carteira Nacional de
Habilitação, Categoria “D”.
Ser alfabetizado
Ensino médio completo e curso Básico de
Informática
Ser alfabetizado

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO

VAGAS

40h

R$ 954,00

18

40h

R$ 954,00

04

40h

R$ 954,00

64

40h

R$ 954,00

32

40h

R$ 954,00

03

SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS
FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO

VAGAS

VETERINÁRIO

Diploma devidamente registrado de conclusão de
curso de nível superior em Medicina Veterinária,
fornecido por instituição de ensino reconhecida
pelo MEC. Registro no Conselho de Classe.

40h

*R$ 2.300,00
+ 30%
insalubridade

01

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÕES
OPERADOR DE MÁQUINAS
I
OPERADOR DE MÁQUINAS
II
FISCAL DE OBRA
FISCAL DE CONTRATO
(LIMPEZA)

ESPECIFICAÇÕES
Ser alfabetizado e possuir Carteira de Habilitação
nas Categorias C, D ou E, obedecida a legislação
de trânsito e o tipo de veículo a ser conduzido
Ser alfabetizado e possuir Carteira de Habilitação
nas Categorias C, D ou E, obedecida a legislação
de trânsito e o tipo de veículo a ser conduzido
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Completo e/ou Cursando

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO

VAGAS

40h

R$ 1.650,00

02

40h

R$ 3.500,00

01

40h

R$ 954,00

01

40h

R$ 954,00

01

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO

VAGAS

ASSISTENTE SOCIAL

Diploma devidamente registrado de conclusão de
curso de nível superior em Serviço Social, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC). Registro no
Conselho de Classe.

30h

R$ 2.304,00

02

AUXILIAR DE SAÚDE
BUCAL

Formação em ASB ou cursando e Registro no
respectivo Conselho de Classe

40h

*R$ 954,00 +
30% de
insalubridade

07

40h

*R$ 2.500,00
+ 30% de
insalubridade

07

40h

R$ 2.100,00

04

40h

*R$ 2.500,00
+ 30% de
insalubridade

14

40h

*R$ 2.650,00
+ 30% de
insalubridade

02

30h

R$ 2.300,00

05

24h

R$ 2.300,00

04

40h

*R$ 9.100,00
+ 30% de
insalubridade

01

40h

*R$ 9.100,00
+ 30% de
insalubridade

04

CIRURGIÃO DENTISTA
EDUCADOR FÍSICO
ENFERMEIRO

FARMACÊUTICO

FISIOTERAPEUTA

MEDICO PLANTONISTA
HOSPITALAR – 24H

MÉDICO PSIQUIATRA

MÉDICO DA FAMÍLIA

Diploma devidamente registrado, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo
MEC, de conclusão de nível superior em
Odontologia.
Diploma e/ou Cursando Graduação e/ou
Licenciatura em Educação Física.
Diploma devidamente registrado de conclusão de
curso de nível superior em Enfermagem, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecido pelo
MEC. Registro no Conselho de Classe
Diploma devidamente registrado de conclusão de
curso de nível superior em Farmácia fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC. Registro no Conselho de Classe.
Diploma devidamente registrado de conclusão de
curso de nível superior em Fisioterapia fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC. Registro no Conselho de Classe.
Diploma Devidamente Registrado de Conclusão de
Curso de Nível Superior em Medicina, Emitido por
Instituição Reconhecida pelo MEC,
DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRM e
Registro no Conselho de Classe.
Diploma devidamente registrado de conclusão de
Curso Superior em Medicina emitido por instituição
reconhecida pelo MEC e DEVIDAMENTE
REGISTRADO NO CRM. Registro no Conselho de
Classe.
Diploma devidamente registrado de conclusão de
Curso de Nível Superior em Medicina emitido por
instituição reconhecida pelo MEC e Residência em
Medicina da Família e Comunidade ou Título de

MÉDICO AUDITOR

NUTRICIONISTA

PSICÓLOGO

Especialista em Medicina de Família e
Comunidade, reconhecido pelo Conselho Regional
de Medicina e DEVIDAMENTE REGISTRADO NO
CRM. Registro no Conselho de Classe.
Diploma devidamente registrado de conclusão de
Curso de Nível Superior em Medicina emitido por
instituição reconhecida pelo MEC e devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina.
Diploma devidamente registrado de conclusão de
curso de nível superior em Nutrição fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC. Registro no Conselho de Classe.
Diploma devidamente registrado de conclusão de
curso de nível superior em Psicologia fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC. Registro no Conselho de Classe.

4h

*R$ 3.000,00
+ 30% de
insalubridade

01

40h

R$ 1.200,00

02

40h

R$ 2.300,00

02

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Formação técnica de nível médio em Técnico em
Radiologia, certificado de conclusão emitido por
instituição reconhecida pelo MEC. Registro no
Conselho de Classe.

40h

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

Formação técnica de nível médio em Técnico de
Enfermagem, reconhecida pelo MEC. Registro no
Conselho de Classe.

40h

*R$ 1.356,00
+ 20% de
insalubridade
+ 20%
periculosidade
*R$ 954,00 +
30% de
insalubridade

01

23

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNÇÕES
PROF. PEB I
PROF. PEB I
MOTORISTA CAT. D

ESPECIFICAÇÕES
Diploma de Graduação ou Licenciatura e/ou
cursando Pedagogia ou equivalente com
Habilitação nas áreas afins e/ou nível médio.
Diploma de Graduação ou Licenciatura e/ou
cursando Pedagogia ou equivalente com
Habilitação nas áreas afins, e/ou nível médio.
Habilitação categoria “D”. Curso de habilitação para
Transporte Escolar, emitido por órgão competente.

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO

VAGAS

20h

R$ 1.149,71

80

40h

R$ 2.299,42

20

40h

R$ 954,00

03

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO

VAGAS

ASSISTENTE SOCIAL

Diploma em Curso Superior em Serviço Social,
devidamente registrado e inscrição no Conselho de
Classe.

30h

R$ 2.304,00

04

ORIENTADOR
SOCIAL/EDUCADOR

Ensino médio completo.

40h

R$ 954,00

14

40h

R$ 2.300,00

02

40h

R$ 954,00

04

Ensino médio completo.

40h

R$ 954,00

02

Ensino médio completo.
Graduação em Pedagogia

40h
40h

R$ 954,00
R$ 2.304,00

05
01

PSICÓLOGO

CADASTRADOR SOCIAL
FACILITADOR DE OFICINA,
ARTE, CULTURA E
ESPORTE
VISITADOR SOCIAL
PEDAGOGO

Diploma em Curso Superior em Psicologia,
devidamente registrado e inscrição no Conselho de
Classe.
Nível médio e curso de cadastrador do CadÚnico
com certificação do Ministério do Desenvolvimento
Social/secretaria estadual do trabalho e
desenvolvimento social.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

TURISMOLÓGO
TÉCNICO AMBIENTAL
FISCAL AMBIENTAL

Bacharel ou Técnico em Turismo
Curso Técnico em Meio Ambiente
Nível Médio e com Habilitação mínima categoria “B”

CARGA
HORÁRIA
40h
40h
40h

VENCIMENTO

VAGAS

R$ 2.000,00
R$ 954,00
R$ 954,00

CR
CR
CR

Obs.: Os candidatos deverão comparecer no ato da entrevista munidos dos documentos pessoais, comprovante de inscrição, diplomas
ou certidões de colação de grau, títulos, original e xerox.

ANEXO II
CRONOGRAMA DIVERSAS SECRETARIAS
ATIVIDADES
Publicação do Edital
Inscrições
Da análise e avaliação dos currículos e Entrevista
Do Resultado
Dos Recursos Administrativos contra o resultado da seleção
Do Resultado Final

DATA PROVÁVEL
04/01/2018
08, 09 e 10/01/2018
A partir das 8h as 12h e das 13:30h as
17:30h
16, 17 e 18/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
26/01/2018

SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
ANEXO III AO EDITAL Nº 01/2018
MODELO DO CURRÍCULO
Nome:
Formação Profissional:
Curso:

Inscrição:
Ano/Conclusão:

Instituição:
Cidade:

UF:

Titulação e Experiência Profissional:

Objetivo e Informações Adicionais:

Cruz, CE, ____de _____________ de 2018.
_____________________________________
Candidato (a).

