
 

  

EDITAL Nº 001/2023 - SAS 

 

 

DISPÕE SOBRE O PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO DESTINADO A FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA DOS PROFISSIONAIS 

DESCRITOS NO ANEXO I, PARA ATUAREM NA 

REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA DE IGUATU-CE  

  

 

O MUNICÍPIO DE IGUATU, por meio da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, em 

consonância com o art.76, X, da Lei Orgânica Municipal e, em especial, com o disposto 

na Lei Municipal nº 2.829 de 27 de janeiro de 2021, TORNA PÚBLICO, para o 

conhecimento de todos os interessados, a abertura de inscrições para a realização de 

Processo Seletivo Público Simplificado, destinado à formação de cadastro reserva e 

possível contratação de profissionais temporários, para atuarem na rede pública 

municipal da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania de Iguatu-

CE, a fim de atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, 

decorrente da excepcional e temporária necessidade de contratar pessoal por tempo 

determinado para suprir a ausência de servidores efetivos em razão de licenças e/ou 

outros afastamentos temporário, bem como suprir demandas especiais transitórias ou 

aumento inesperado de serviços públicos, conforme descrito no ítem 1.6. e 1.7., mediante 

as condições a seguir:  

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O presente processo será regido por este Edital, seus anexos, avisos 

complementares e eventuais retificações. 

 

1.2. O Processo Seletivo Simplificado, de que trata o item 1.1 deste Edital, visa à 

formação de uma lista de cadastro reserva para os cargos elencados no Anexo I, em 

caráter excepcional, para ocupação em postos de trabalho vinculados à Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania, e suas unidades, de 

acordo com as demandas emergentes.   

 

1.3. Este Edital e suas respectivas portarias serão publicadas no Diário Oficial dos 

Municípios do Ceará, através do website www.diariomunicipal.com.br/aprece, no website 

oficial da Prefeitura Municipal de Iguatu www.iguatu.ce.gov.br,  e em murais de fácil 

visualização na sede da Secretária De Assistência Social, Direitos Humanos E Cidadania. 

 

1.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os 

atos, editais, avisos, comunicados, convocações e outras informações pertinentes a este 

concurso no endereço eletrônico: www.iguatu.ce.gov.br; 

 



 

  

1.5. A seleção de que trata este Edital séra promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE IGUATU-PMI, por meio da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA, sob responsabilidade e execução da COMISSÃO 

ORGANIZADORA composta pelos 03 (três) servidores abaixo designados:  

 

I – Mikaele Lima Sarmento, matrícula nº 46126, presidente; 
II – Danielle de Oliveira Souza Araújo, matrícula nº 44245, secretária; 
III – Daniel Monteiro dos Santos, matrícula nº 37928, membro; 
 

1.6. O presente certame destina-se a suprir carências temporárias de servidores 

efetivos da Secretaria De Assistência Social, Direitos Humanos E Cidadania, que tiverem 

temporariamente afastados em razão de:  

 

1.6.1 Tratamento de Saúde do servidor ou de pessoa da sua família; 

1.6.2 Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

1.6.3 Licença para serviço militar; 

1.6.4 Licença Maternidade; 

1.6.5 Licença Paternidade; 

1.6.6 Licença para Tratar de Interesse Particular; 

1.6.7 Licença Atividades Políticas; 

1.6.8 Licença para desempenho de mandato classista; 

1.6.9 Licença Prêmio; 

1.6.10 Licença para capacitação; 

1.6.11 Readaptações Temporárias; 

1.6.12 Afastamento para Cargos Comissionados; 

1.6.13 Exercício de mandato eletivo; 

1.6.14 Carências temporárias resultante do aumento de quadro de pessoal, decorrente 

de implementação de programas e projetos da Secretaria; 

1.6.15 Medida preventiva prevista no art. 139 da lei municipal 2092/14; 

1.6.16 Medidas disciplinares; 

1.6.17 Outros afastamentos que ocasionem carência temporária; 

1.6.18 Servidor cedido para outras Secretarias ou Entes da Federação. 

 

1.7. O presente certame também destina-se a suprir as demandas de profissionais e mão 

de obra especializada ou não, para atuação em programas especiais transitórios, 

temporários, extracurriculares ou aumento transitório e inesperado de serviços públicos, 

bem como para o cumprimento de convênios da Administração Pública Municipal ou 

qualquer outro que esta venha a participar e que vise à consecução do interesse público. 

 

1.8 As áreas de atuação, seus requisitos, atribuições e carga horária, estão definidas no 

Anexo I, deste Edital. 

 

 

2. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

2.1 Neste Edital, o mínimo de 5% (cinco por cento) será reservado para contratação de 

pessoa com deficiência, em cumprimento ao que assegura o art. 2º da Lei Federal nº 

7.853/89 e art.37, §1º do Decreto Federal nº 3.298/99, observando-se a compatibilidade da 



 

  

condição especial do candidato(a) com as atividades inerentes às atribuições da função 

para a qual concorre. 

2.2 Os candidatos com deficiência poderão se candidatar as funções previstas neste edital, 

desde que não as impossibilite ao exercício da função. 

2.3 Caso a aplicação desse percentual resulte em número fracionado de 0,5 (cinco 

décimos) em diante, este deverá ser elevado até o número inteiro subsequente. 

2.4 Serão consideradas pessoas com deficiência as que se enquadrem nos critérios 

estabelecidos pelo Decreto nº 3.298, de 20/12/1999 e suas alterações, que regulamenta a 

Lei Federal nº 7.853, de 25/10/1989. 

2.5 Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para as pessoas com 

deficiência deverão, no ato da inscrição, declarar essa condição e especificar sua 

deficiência (Declaração no Anexo VII). 

2.6 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência participarão do certame em 

igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere aos critérios de 

aprovação, em conformidade ao que determina o art.8°, incisos I a IV, do Decreto nº 

5.296/2004 e suas alterações. 

2.7 O candidato que não declarar no ato de inscrição o seu tipo de deficiência ficará 

impedido de concorrer às vagas reservadas, porém disputará as de classificação geral. 

2.8 O candidato que não for considerado pessoa com deficiência terá seu nome excluído 

da lista de classificados para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá na lista de 

classificação para as vagas de concorrência geral. 

2.9 O candidato cuja deficiência for julgada incompatível com o exercício das atividades da 

função será desclassificado e excluído do certame. 

2.10 As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por falta 

de candidatos ou por reprovação no certame, serão preenchidas pelos demais candidatos 

da concorrência geral, observada a ordem de classificação. 

2.11 Após a contratação, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que lhe garantiu 

a reserva da vaga no certame para justificar a concessão de licença. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO: 

3.1 A Seleção de que trata este Edital será realizada na modalidade presencial e consistirá 

em duas etapas: 1° Etapa – Entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, totalizando 

uma pontuação máxima de 10 pontos; e 2° Etapa – Provas de Títulos, de caráter 

classificatório, com pontuação máxima de 10 pontos. 

3.2 PRIMEIRA ETAPA - ENTREVISTA   

3.2.1 A entrevista será de caráter eliminatório e classificatório, que terão os seguintes 

critérios avaliativos: 

 

 



 

  

 

ASPECTOS AVALIADOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Conhecimento técnico e específico da 

área e da disciplina 

 

2,0 

Determinação/Autoconfiança  

2,0 

Solução de conflitos (controle emocional)  

2,0 

Liderança, Criatividade e 

Comunicabilidade 

 

2,0 

Postura Profissional  

2,0 

TOTAL 10 

 

3.2.2 A entrevista acontecerá a partir do dia 23/03/2023 até o dia 28/03/2023, no horário 

comercial das 7h:30mim às 11h:30mim e 13h:30mim às 17h:30mim, de acordo com o 

horário estabelecido para cada candidato. 

3.2.3 O candidato que realizar a 1° fase do Processo Seletivo, só passará para a 2° fase, 

se obtiver pontuação mínima de 50% na entrevista. 

3.2.4 No momento da entrevista não será permitido o uso de celular ou qualquer outro meio 

eletrônico, bem como gravadores sob pena de desclassificação do Processo Seletivo. 

3.2.5 O não comparecimento para entrevista individual na data, horário e local definidos 

eliminará, automaticamente, o candidato do processo seletivo. 

3.2.6 A listagem dos candidatos aptos a participarem da Prova de Títulos será divulgada no 

site oficial da Prefeitura Municipal de Iguatu/CE no dia 04 de abril de 2023. 

3.3 SEGUNDA ETAPA- PROVA DE TÍTULOS 

3.3.1. A segunda etapa compreenderá análise de currículo (formato lattes) e análise dos 

documentos comprobatórios, sendo realizada no dia 11 de abril de 2023 – caráter 

classificatório, de acordo com o que dispõe no anexo V. 

3.3.2 Só serão aceitos os certificados que somem uma carga horária mínima de 30 horas. 

4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO 

4.1  Serão considerados os seguintes critérios para a seleção dos candidatos. 

4.1.1 Ser brasileiro;  

4.1.2 Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;  

4.1.3 Estar em gozo dos direitos políticos; 

4.1.4 Estar quites com obrigações eleitorais; 

4.1.5 Estar em dia com obrigações militares, se do sexo masculino; 

4.1.6 Possuir qualificação mínima exigida neste Edital; 

4.1.7 Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades; 



 

  

4.1.8 Estar apto a iniciar as atividades relativas as funções, de forma presencial, tão logo 

sejam selecionados; 

4.2 Constatada qualquer irregularidade quanto aos requisitos estabelecidos no item 4.1, 

será a inscrição anulada, bem como todos os atos dela decorrentes, com a exclusão do 

candidato do Processo Seletivo Simplificado; 

4.3 A apresentação de todos os documentos e das condições exigidas para a inscrição no 

Processo Seletivo Simplificado, será obrigatória no momento da convocação para 

contratação; 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 A inscrição no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA PARA CARGOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATU-CE é 

gratuita e implica o conhecimento das presentes instruções e a aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, bem como eventuais avisos 

e retificações posteriores, das quais não poderá o candidato alegar desconhecimento. 

5.2 O período de inscrições ocorrerá de 08 a 10 de março de 2023, no horário de 

07h:30mim às 11h:30min e 13h:30mim à17h:30mim. 

5.3 O requerimento da inscrição será feito presencialmente, pelo candidato, na Secretaria 

de Assistência Social, localizada na Rua Engenheiro Wilton Correia Lima, S/N - Prado, 

Iguatu – CE. 

5.4 O requerimento de inscrição do candidato deverá conter: 

a)  a ficha de Inscrição devidamente preenchida, com 01 (uma) foto 3x4, recente, sem 

emendas e/ou rasuras, assinada pelo candidato, conforme modelo padrão disponível no 

Anexo II, contendo a especificação do cargo no qual deseja concorrer; 

b) cópia do Documento de Identificação com foto, frente e verso; 

c) CPF, sendo aceitos, também, documentos de identificação que contenham a respectiva 

numeração; 

d) se irá concorrer como pessoa com deficiência (PcD), deverá preencher a declaração de 

deficiência, disponível no Anexo VII;  

e) Curriculum Vitae padronizado conforme modelo constante do Anexo V deste Edital; 

5.5 Não será admitida alteração após efetivação da inscrição, sendo considerada apenas 

a primeira protocolada; 

5.6. Serão indeferidos os requerimentos de inscrições intempestivos ou que não atendam 

as disposições contidas neste Edital; 

5.7 As informações pessoais que serão prestadas, estarão sob inteira responsabilidade do 

candidato, de modo que, sua inverdade ou inexatidão acarretarão, em qualquer época, o 

cancelamento da inscrição, a anulação de todos os atos decorrentes, sem qualquer ônus 

para a Administração ou prejuízo as sanções administrativas, civis e penais cabíveis; 

5.8 O preenchimento da inscrição é de responsabilidade única e exclusiva do candidato; 



 

  

5.9 Todos os candidatos inscritos participarão de todas as etapas na Cidade de Iguatu, 

Estado do Ceará; 

5.10 Na data provável de 20/03/2023 será divulgada lista nominal de inscrições deferidas, 

no website oficial www.iguatu.ce.gov.br e em mural de fácil visualização na sede da SAS 

de Iguatu. 

5.11 O candidato concorrente às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência-PcD deverá 

mencionar claramente na inscrição sua deficiência e, caso necessite de tratamento 

diferenciado no dia da entrevista, deverá indicar as condições de que necessita (sala de 

acesso mais facilitado, intérprete de libras e/ou tempo adicional), com a respectiva 

justificativa e parecer de especialista; 

5.12 A inscrição do candidato deficiente deverá estar acompanhada de atestado médico 

contendo a descrição da deficiência que o candidato está acometido;  

5.13 Serão indeferidas inscrições com grafia do nome, ou outros dados do candidato de 

forma abreviada. 

5.14 Não será aceita a solicitação de inscrição extemporânea, envio de documentos após 

o prazo fixado em comunicado e/ou em desacordo com as normas deste Edital. A inscrição 

tem caráter condicional, podendo ser cancelada a qualquer tempo, desde que verificadas 

falsidades e inexatidões nas informações prestadas. 

5.15 Finalizada a inscrição, a Comissão Organizadora emitirá comprovante ao candidato. 

 

6. DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO  

6.1 A classificação final será feita através da somatória dos pontos obtidos nas duas fases, 

por Área de Atuação, em ordem decrescente de pontos, de acordo com o desempenho 

obtido. 

6.2 Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiará, sucessiva e 

ordinariamente, o candidato que tiver: 

a) Maior pontuação na Entrevista;  

b) Maior pontuação na Prova de Títulos; 

c) Maior idade. 

6.3 O resultado preliminar do certame será divulgado na data provável de 11/04/2023. 

 

7. DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO 

7.1 Será excluído da Seleção o candidato que: 

7.1.1 Fizer e/ou apresentar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

7.1.2 Não apresentar qualquer documentação exigida para a inscrição no formato deste 

Edital; 

7.1.3 Tiver a sua inscrição indeferida; 

7.1.4 Não for classificado na primeira e segunda fase da seleção; 



 

  

7.1.5 Desrespeitar os membros da Comissão Executora e/ou Coordenadora da Seleção; 

7.1.6 Descumprir quaisquer itens das instruções contidas no Edital; 

7.1.7 Faltar ou chegar atrasado na entrevista. 

7.1.8 Perturbar, de qualquer modo, a ordem de trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido.    

 

8. DOS RECURSOS 

8.1 Caberá interposição de recursos administrativos à: 

8.1.1 Indeferimento de Inscrição; 

8.1.2 Resultado da Entrevista; 

8.1.3 Resultado da Prova de Títulos; 

8.1.4 Resultado Preliminar da Seleção; 

8.2 Os recursos interpostos pelos candidatos deverão ser enviados pelo e-mail 

(selecoessas@iguatu.ce.gov.br), para serem analisados e julgados pela Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo simplificado, no prazo máximo de 48h; 

8.3 Não serão avaliados recursos sem instrução e fundamentação. Dessa forma, os 

recursos deverão especificar o(s) item(s) impugnado(s) e as razões pelas quais a 

pontuação atribuída ao candidato está incorreta; 

 

8.4 Serão rejeitados, liminarmente, os recursos postados fora do prazo e os que não 

contiverem dados necessários à identificação do candidato. 

 

8.5 Na data provável de 17/04/2023 será divulgado o resultado definitivo do processo 

seletivo simplificado. 

 

9. DA VIGÊNCIA DA SELEÇÃO 

9.1 A Seleção regulamentada por este Edital terá vigência de 6 (seis) meses, podendo ser 

prorrogável por igual período e se aplicam, exclusivamente, ao suprimento da(s) carência(s) 

divulgada(s) pela SAS. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1 A Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado 

por meio de Portaria da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS 

E CIDADANIA, e, da mesma forma, publicado no Diário Oficial do Município, no site: 

www.iguatu.ce.gov.br, e em locais de amplo acesso público. No resultado final constarão a 

relação de candidatos (as) classificados (as) em ordem crescente de classificação, 

contendo o nome do candidato e a pontuação. 

10.2 O presente certame destina-se a formação de cadastro reserva. Logo, o município de 

Iguatu reserva-se ao direito de proceder às contratações, à medida que, o número de 



 

  

candidatos atenda aos interesses e às necessidades do serviço, no período de validade do 

processo seletivo, observada a existência de dotações orçamentárias. 

10.3. No período da contratação, o candidato deve atender à convocação e apresentar 

todos os documentos exigidos no tópico 5 deste Edital, no prazo estabelecido no Edital de 

Convocação, sob pena de ser considerado desistente, sendo automaticamente excluído do 

processo seletivo simplificado. 

10.4 A lista de classificação divulgada apenas em caráter preliminar, não implica em 

documento comprobatório de classificação ou aprovação no presente processo seletivo 

simplificado, assim como não valerá como comprovação de classificação no processo 

seletivo simplificado. 

 

11. DA LOTAÇÃO 

11.1. A lotação obedecerá a ordem de classificação dos candidatos aprovados na seleção 

e o atendimento dos critérios estabelecidos no item 4 deste Edital.  

11.2. Em caso de não comparecimento ou desistência será convocado para lotação o 

candidato classificado segundo a ordem decrescente de pontos. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A aprovação e classificação neste certame não assegura aos candidatos a 

convocação e celebração de contrato, mas tão somente a expectativa de direito, caso 

ocorra necessidade do serviço, obedecida à rigorosa ordem de classificação e observada 

a disponibilidade de recursos financeiros, o interesse e a conveniência da Administração.  

12.2. Havendo a necessidade de alterar quaisquer disposições fixadas neste Edital, será 

emitido Edital de Retificação.  

12.3. Por motivo de ocorrência de fatos não previstos neste Edital, a Comissão 

Organizadora poderá reprogramar os prazos estabelecidos.  

12.4. Os casos omissos serão encaminhados para análise e apreciação da Comissão 

Organizadora, à luz do edital, observada a legislação vigente e as instruções do Poder 

Executivo. 

12.5. O contrato de serviço poderá ser rescindido a qualquer tempo em função do interesse 

público, no caso de não estar correspondendo às finalidades e objetivos do interesse 

público ou por alguma prática e/ou atos de indisciplina da conduta pessoal e profissional; 

12.6 Os casos omissos serão de responsabilidade da Comissão de Seleção do Processo 

Seletivo; 

12.7 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Iguatu/CE, 06 de março de 2023. 

 

                Pablo Mychel Neves da Silva 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA 

 



 

  

ANEXO I 

(Cargos e atribuições) 

 

PROFISSIONAL NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 

REMUNERAÇÃO CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Advogado-SAS Superior Completo e 

Registro no Órgão de 

Classe Competente 

R$ 2.008,90 

 

40h 

Assistente Social Superior R$ 2.393,60 30h 

Pedagogo Superior R$ 2.169,82 40h 

Psicólogo Superior R$ 1.958,40 40h 

Educador Social Superior em áreas 

afins da política da 

Assistência Social 

R$ 1.958,40 40h 

Orientador Social  Médio  R$ 1.302,00 40h 

Instrutor de Música- 

Violão 

Fundamental 

Completo com Aula 

prática 

R$ 1.302,00 40h 

Instrutor de Música-

Teclado 

Fundamental 

Completo com Aula 

prática 

R$ 1.302,00 40h 

Instrutor de Ballet Fundamental 

Completo com Cursos 

específicos da área 

R$ 1.302,00 40h 

Instrutor de Capoeira Fundamental 

Completo com Cursos 

específicos da área 

R$ 1.302,00 40h 

Instrutor de Informática Fundamental 

Completo com Aula 

prática 

R$ 1.302,00 40h 

 

 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PARA CADASTRO RESERVA: 

CARGO DE ADVOGADO – SAS: Deverá ser ocupado por pessoas com Nível Superior 

Completo em Direito e registro no órgão de classe competente e que, após cumprir todos 

os procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função principal além de 

outras compatíveis com o cargo: Atuação junto a Equipe de referência para a prestação de 

serviços e execução das ações no âmbito da Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade, auxiliando, assessorando nas atividades do Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social, nos Centros de Referência de Assistência Social, 

Conselho Tutelar, bem como atuar junto ao Controle Social (Conselhos de Direitos), 



 

  

seguindo ainda a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-

RH/SUAS. Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL: O Cargo de Assistente Social deverá ser ocupado por 

pessoas com Nível de Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro No Órgão 

de Classe Competente e que, após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no 

serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: Prestar 

serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e 

deveres (normas, códigos e legislação),serviços e recursos sociais e programas de 

educação. Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes 

áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e 

outras), atuando nas esferas pública e privada. Orientar e monitorar ações em 

desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e 

têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, 

alimentação e saúde. Desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros 

disponíveis. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 

função. 

CARGO DE PEDAGOGO: Elaborar e executar planos e programas de trabalho visando a 

estimulação e psicomotricidade de crianças; instrumentalizar teórica e praticamente 

funcionários e profissionais que atuam com crianças, adolescentes, adultos e idosos; 

elaborar e executar planos, programas e projetos na área pedagógica; realizar pesquisa e 

planejamento educacional; atuar na área de educação especial; outras atividades afins. 

CARGO DE PSICÓLOGO: O Cargo de Psicólogo deverá ser ocupado por pessoas com 

Nível de Ensino superior Completo em Psicologia e Registro No Órgão de Classe 

Competente e que, após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no serviço 

público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: Estudar, 

pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de 

indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e 

educação, Diagnosticar e avaliar 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. Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e 

grupal, tornando-os conscientes. Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas. 

Coordenar equipes e atividades de área e afins. Executar outras tarefas compatíveis com 

as exigências para o exercício da função. 

CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL: Executar, sob supervisão técnica socioeducativa e 

administrativa os programas e as atividades de proteção social às pessoas que mantém 

vínculo com a família e comunidade, incluindo ações socioeducativas de convivência, 

promoção social, atendimentos com recursos emergenciais e de geração de trabalho e 

renda, e nos programas e nas atividades desenvolvidas pela proteção social, com 

atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos violados. 

CARGO DE EDUCADOR SOCIAL: apoiar na identificação e registro de necessidades e 

demandas dos programas, serviços e projetos executados, assegurando a privacidade das 

informações; apoiando e participando no planejamento das ações; Planejar atividades 

individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; acompanhar, 

orientar e monitorar os profissionais  na execução das atividades e organização de eventos 

artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade; planejar e organizar o  

processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a 



 

  

prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de 

direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; realizar a  elaboração e 

distribuição de materiais de divulgação das ações; apoiar os demais membros da equipe 

de referência em todas etapas do processo de trabalho; apoiar na elaboração de registros 

das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os 

órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento 

Individual e, ou, familiar; apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a 

serviços, programas, apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e 

políticas públicas; participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, 

avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; apoiar na identificação e 

acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; informar, 

sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e 

participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de 

inclusão produtiva e serviços. 

CARGO DE INSTRUTOR DE MÚSICA – VIOLÃO: O instrutor de violão deve planejar e 

desenvolver atividades teóricas e práticas, com o intuito de despertar habilidades nos 

conceitos e técnicas do violão, conforme os interesses e aptidões dos alunos. 

CARGO DE INSTRUTOR DE MÚSICA – TECLADO: O instrutor de teclado deve planejar 

e desenvolver atividades teóricas e práticas, com o intuito de despertar habilidades nos 

conceitos e técnicas do teclado, conforme os interesses e aptidões dos alunos. 

CARGO DE INSTRUTOR DE BALLET: Desenvolver atividades que trabalham exercícios 

de coordenação motora imaginação, criatividade, desenvoltura rítmica, flexibilidade, 

consciência corporal, fortalecimento da musculatura, postura, trabalho físico e mental, 

expressão através de mímica, socialização e o trabalho em equipe. 

CARGO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA: Organizar e coordenar atividades 

socioeducativas com grupos geracionais ou intergeracionais de capoeira. Organizar e 

participar de atividades e eventos comunitários. Planejar, registrar as atividades, bem como 

o desempenho de cada participante. Participar de reuniões de planejamento, de 

sistematização e avaliação de processo de trabalho. Participar de atividades de 

capacitação, quando indicado. Executar outras atividades compatíveis com a natureza da 

função. 

CARGO DE INSTRUTOR DE INFORMÁTICA: Planejar e desenvolver atividades sobre os 

conhecimentos básicos de informática, destacando o conhecimento das peças 

fundamentais dos computadores (hardware), funcionamento de cabos, fios e conexões 

diversos; navegação em páginas da internet; utilização de softwares de edição de texto, 

tabelas, gráficos, cálculos, edição de vídeo e imagem, entre outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ANEXO II 
(De que trata o subitem 5.3 do Edital)  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PARTE ASSINALADA PELO SERVIDOR 
N.º Inscrição: Data Protocolo: Hora Protocolo: Servidor responsável: 
    

Nome completo:  

 

Data Nascimento: RG: CPF: 

        /      /   

Endereço residencial: Nº: 

  

Bairro: Cidade: UF: 

   

Complemento: CEP: 
  
Telefone: E-mail: 
  

Pessoa com Deficiência – Descreva qual: Necessidade de atendimento especial? Qual? 
[  ] Não   [  ] Sim  [  ] Não   [  ] Sim  

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Nível de Escolaridade: 

   
Instituição de Conclusão do Curso:  Ano de Conclusão: 

  

OPÇÃO DE INSCRIÇÃO PELO CANDIDATO 

Nível Superior: 

[  ] Advogado-SUAS 

[  ] Assistente Social 

[  ] Pedagogo 

[  ] Psicólogo 

[  ] Educador Social 

Nível Médio: 

[  ] Orientador Social 

 

Nível Fundamental: 

[  ] Instrutor de Música- Violão 

[  ] Instrutor de Música- Teclado 

[  ] Instrutor de Ballet 

[  ] Instrutor de Capoeira 

[  ] Instrutor de Informática 

 

Declaro para os devidos fins de direito, que conheço e aceito as condições estabelecidas no Edital 

n.º 001/2023-SAS do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À FORMACÃO DE 

CADASTRO DE RESERVA DOS PROFISSIONAIS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, PARA 

ATUAREM NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATU-CE, 

promovido pela SAS. 
 

IGUATU/CE, _____ de março de 2023. 
 

 

 Assinatura do Candidato 
 

 
 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
 

Nome completo: RG: 
  
N.º Inscrição: Data Protocolo: Hora Protocolo: Assinatura do Servidor: 
    



 

  

ANEXO III 
CRONOGRAMA 

 

Publicação Oficial: 07/03/2023 

Período de inscrições: 08 a 10/03/2023 

Publicação do resultado preliminar das inscrições 

deferidas/indeferidas: 

14/03/2023 

 

Prazo para recurso do resultado das inscrições: 15 e 16/03/2023 

Publicação do resultado definitivo das inscrições 

deferidas/indeferidas: 

20/03/2023 

Divulgação do cronograma de agendamento das entrevistas: 21/03/2023 

1° fase: Entrevista: 23 a 28/03/2023 

Divulgação do resultado da Entrevista: 29/03/2023 

Prazo para recurso da 1° fase: 30 e 31/03/2023 

Resultado final da Entrevista e publicação da lista de candidatos 

habilitados para a 2° Fase: 

04/04/2023 

Resultado da Análise de Títulos  04/04/2023 

Prazo para recurso da 2° fase: 05 e 06/04/2023. 

Resultado final da Prova de Títulos e divulgação do resultado 

preliminar da seleção: 

11/04/2023 

Prazo de recurso do resultado preliminar: 12 e 13/04/2023. 

Divulgação do resultado definitivo: 17/04/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO V 

(Formulário Curriculum Vitae Padronizado) 

 

Eu, __________________________________________________, candidato ao 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À FORMACÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA DOS PROFISSIONAIS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, PARA ATUAREM 

NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE IGUATU-CE, apresento e 

declaro ser de minha exclusiva responsabilidade o preenchimento das informações e que 

os títulos, declarações e documentos a seguir relacionados são verdadeiros e válidos na 

forma da Lei, sendo comprovados mediante a documentação anexada, numeradas e 

ordenadas, num total de _____ folhas, que compõem este Curriculum Vitae, para fins de 

atribuição de pontos por meio da Análise Curricular pela banca examinadora. 

X FORMAÇÃO ACADÊMICA PONTOS N° TOTAL 

 1.1 Doutorado 1,3   

 1.2 Mestrado 1,3   

 1.3 Especialização (lato sensu) em 

áreas afins. 

 

Cada 

especialização 

vale 0,4, 

podendo 

somar no 

máximo 1,2 

  

 1.4 Especialização (lato sensu) Cada 

especialização 

vale 0,36, 

podendo 

somar no 

máximo 1,1 

  

 1.5 Graduação em áreas afins 

 

Cada 

graduação 

vale 0,55, 

podendo 

somar no 

máximo 1,1 

  

 1.6 Graduação Cada 

graduação 

vale 0,5, 

podendo 

somar no 

máximo 1,0 

  

 1.7 Ensino Médio 0,5   



 

  

 1.8 Certificados de cursos técnicos. Cada curso 

técnico vale 

0,15, podendo 

somar no 

máximo 0,3 

  

 1.9 Cerificados de cursos técnicos em 

áreas afins. 

Cada curso 

técnico vale 

0,25, podendo 

somar no 

máximo 0,5 

  

 1.10. Certificados de cursos, com carga 

horária mínima de 30h. 

Cada curso 

vale 0,1, 

podendo 

somar no 

máximo 0,2 

  

 1.11 Certificados de cursos em áreas 

afins, com carga horária mínima de 30h. 

Cada curso 

vale 0,2, 

podendo 

somar no 

máximo 0,4 

  

 

X EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  PONTOS N° TOTAL 

 2.1 Experiência profissional. 0,25 ponto, 

por ano, 

máximo 0,5 

  

 2.2 Experiência em áreas afins. 0,3 ponto, por 

ano, máximo 

0,6 

  

1. As experiências deverão ser comprovadas com carteira de trabalho ou 

certidão/declaração emitida por órgão público especificando o início e o término da 

experiência.  

2. Não serão considerados tempo de experiência concomitante.  

3. A Comissão poderá, a seu juízo, não considerar documento que não contenha 

informações necessárias e suficientes para validá-lo como comprovante de título.  

4. Organizar na sequência 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1 e 2.2 

e apresentar cópia autenticada dos títulos no ato da inscrição. 

____________________________ , ____ / ____ / _____  

 

Assinatura do Candidato 



 

  

ANEXO VI 

MODELO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

Candidato: 

CPF:                                                       Data de Nascimento: 

Inscrição: 

Área de Inscrição pretendida:  

 

Etapa que apresenta Recurso 

(      ) Indeferimento da Inscrição                                                        

(      ) Resultado da Entrevista  

(      ) Resultado da Prova de Títulos 

(      ) Resultado Preliminar da Seleção 

 

Descrever Justificativa do Recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

DADOS DO MÉDICO:  

Nome completo: __________________________________________________ 

CRM/UF:_____________ Especialidade: ______________________________ Declaro 

que o(a) Sr(a):___________________________________ Identidade 

no:___________________ CPF no: _________________, inscrito(a) como Pessoa com 

Deficiência na Seleção Pública Simplificada da Secretaria de Assistência Social, Direitos 

Humanos e Cidadania, concorrendo a uma vaga para a função de 

_____________________________________ conforme Edital n° 001/2023,  

fundamentado no exame clínico e nos termos legislação em vigor (Decreto Federal nº 

3.298/1999), com Deficiência (física/auditiva/visual) de CID: ____________, em razão do 

seguinte quadro: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________, considerado apto para exercício das funções do cargo pretendido.  

 

 

Iguatu-Ce, ____/___________ / ____ 

 

 

_____________________________________ 

Ass. c/ Carimbo do Médico 
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