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"ABRE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO COM A FINALIDADE
DE CONTRATAR PROFISSIONAIS PARA ATUAREM
NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, NA FORMA
DA LEI MUNICIPAL N° 974/2015".

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de São José das
Missões/RS, no uso de suas atribuições Legais, em especial a Lei Municipal n" 974/2015, TORNA
PÚBLICO, que estão abertas as Inscrições para Processo Seletivo Simplificado com a finalidade de
Contratar Profissionais para atuarem no programa Projovem Campo, na Forma da referida Lei,
conforme segue:

CAPÍTULO I - DO EMPREGO

1. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO:
1- 01 (um) Professor com habilitação plena em Português;
11 - O I (um) Professor com habilitação plena em Ciências Humanas;
111- 01 (um) Professor com habilitação plena em Ciências da Natureza;
IV - 01 (um) Coordenador de Turma com habilitação plena em Ciências Biológicas;
V - 01 (um) Professor de qualificação Profissional e Social, com formação em Nível Médio na área
de Ciências Agrárias;

Os profissionais classificados nas respectivas áreas de atuação serão convocados por oficio, para
assumirem, conforme as necessidades do programa Projovem Campo, no decorrer do ano letivo de
2015, sendo que a classificação não dá o direito do candidato a ser chamado.

Os contratos poderão ser rescindidos a qualquer tempo sem aviso prévio caso não haja mais a
necessidade ou mediante o fim do programa, ainda poderá ser rescindido caso o profissional não
desempenhar sua função conforme a resolução FNDE n? 11 de 16 de abril de 2014.

1.1. DA HABILITAÇÃO:
Será Exigida a Habilitação constante na Lei 9.394/96 e Lei 12.014/2009, para os

profissionais de educação. .
Para o cargo de Professor de Qualificação Profissional e Social - Técnico Agrícola

será exigido formação técnica na área.

1.2. DA REMUNERAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E CARGA HORÁRIA:
Será estabelecida conforme Anexo I da Lei Municipal

disponível no Site da Prefeitura Municipal de S-
www.saojosedasmissoes.rs.gov.br).

CAPÍTULO 11 - DAS INCRIÇÕES
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2. LOCAL DE INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA AS ÁREAS DE
ATUAÇÃO I, 11,m, IV E V:
2.1. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Administração Inicio dia 24/0412015
até dia 30/04/2015, das 13:30 às 16:30 horas.
2.2. A inscrição terá que ser feita pessoalmente pelo candidato.
2.3 . Condições para inscrição
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas constantes do art.12 da Constituição
Federal;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da posse;
c) Estar quites com as obrigações militares e eleitorais;
2.4. O candidato deverá comparecer ao local munido de original e cópia da seguinte documentação:
a) Documento de identidade: Cédula de identidade civil (RG);
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Título Eleitoral com comprovante da última eleição, ou Certidão de estar Quites com a Justiça
Eleitoral;
d) Certificado de Serviço Militar (quando for o caso);
e) Curso de Nível Médio (modalidade Técnico Agrícola), somente para o profissional que atuará
como educador em ciências agrárias;
f) Graduação na área afim;
g) Certificados de cursos na área de educação afim;

Obs.;' . Para cada inscrição será gerada um n" de processo. Os documentos deverão ser relacionados
no Anexo Ida ficha de inscrição para fins de protocolo, sendo que cada candidato é responsável pelas
informações prestadas no formulário de inscrição, ficando ciente que está de acordo com as
exigências e normas previstas neste Edita\.

Obs.: 2. Cada candidato poderá se inscrever para um único cargo.

CAPÍTULO 111- DA SELEÇÃO

3. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO PARA AS ÁREAS DE ATUAÇÃO ABAIXO
RELACIONADAS;
A seleção dos inscritos será feita por uma empresa contratada para esse fim. E terá como atribuições,
analisar a documentação; proceder à classificação dos inscritos e divulgar os resultados, tendo como
critério de classificação:
3.1. I, 11,E 111:

1 Curso Superior de Graduação de Licenciatura Plena na Área afim- 20 pontos
2 . Curso de Pós Graduação em Área afim- 5 pontos
3 Comprovação de tempo de docência na área afim, mediante atestado constando período em

sala de aula, sendo considerados 10 pontos para cada 8 meses, máximo 60 pontos.
4 Curso de aperfeiçoamento na área de educação de jovens e adultos, sendo considerados 5

pontos para cada 200 horas de curso, máximo 15 pontos.

3.2. IV:

Adm.: 2013/2016
''Todos JUntoS Pelo Desenvolvimento"

1 Curso Superior de Graduação de Licenciatura Plena na Área afim- 20 R 1tOS
2 Comprovação de tempo de docência mediante atestado constando ríodo em sala de aula,

sendo considerados 15 pontos para cada 8 meses, máximo 60 ponto .
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3.3. V:

1 Curso de Nível Médio (com formação na área de Ciências Agrárias) -10 pontos
2 Comprovação de tempo de experiência na área mediante atestado constando período, sendo

considerados 20 pontos para cada 6 meses, máximo 80 pontos.
3 Curso de aperfeiçoamento na área afim, sendo considerados 5 pontos para cada 20 horas de

curso, máximo 10 pontos.

CAPÍTULO IV- CRITERIOS PARA DESEMPATE:

Em caso de igualdade na titulação apresentada, ocasionando igualdade na pontuação, será
considerada para o desempate a maior idade do candidato.

CAPÍTULO V- DA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO:

4 . DOS PRAZOS
a) Período de inscrições: do dia 24/04/2015 até dia 30/04/2015, das 13:30 às 16:30 horas.
b) Homologação das inscrições: 04/05/2015.
c) Prazo para recurso das inscrições: 04/05/2015 a 06/05/2015.
d) Divulgação do Resultado Provisório: 07/05/2015.
e) Prazo para recurso do Resultado Provisório: 07/05/2015 a 08/05/2015.
f) Resultado Definitivo: 11/05/2015.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5. Não haverá segunda convocação para contratação, caso o candidato classificado não aceitar a
vaga, o mesmo será excluído do processo, não tendo direito a solicitar reposicionamento na
classificação.
5.1. Todas as publicações serão feitas por afixação pelo Município, no painel de publicações oficiais
do Município, na Prefeitura Municipal e no site www.saojosedasmissoes.rs.gov.br.
5.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal, por meio de comissão
fiscalizadora, em conjunto com a Empresa responsável ela classificação dos candidatos.

SERGIO O 'CIMENTO RIBEIRO
SecoMUl . da Administração
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