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O GOVERNO MUNICIPAL DE BAIXIO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C A LEI MUNICIPAL 001/2017, 

TORNA PÚBLICA, PARA O CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, A ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO, COM VISTAS AO PROVIMENTO DE FUNÇÕES PÚBLICAS, CONFORME DISPOSTO NO ANEXO I, DESTE 

EDITAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SUPRIR AS CARÊNCIAS 

EXISTENTES NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA. 

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 ato da Secretária 
Municipal de Assistência Social do Município de Baixio-CE;  
1.2. O processo de que trata o item 1.1 deste Edital visa à contratação de pessoal, em caráter excepcional, em posto 
de trabalho de nível médio pelo período de 12 (DOZE) meses, podendo ser prorrogado por igual período, em 
conformidade com a lei municipal 001/2017;  
1.3. A quantidade de vagas, carga horária, vencimento básico e unidade administrativa, para provimento das 
funções, ora ofertadas, são as descritas no Anexo I, deste edital. 
1.4. Os requisitos e as atribuições das funções públicas são as definidas no Anexo III, deste Edital. 
 
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
2.1.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  
2.1.2. São requisitos necessários para a inscrição no Processo Seletivo:  
2.1.3. Ser brasileiro nato, naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida igualdade, nas condições 
previstas no art. 12, inciso II, §1º, da Constituição Federal;  
2.1.4. Ter idade mínima de 18 anos;  
2.1.5. Comprovação de quitação com as obrigações eleitorais;  
2.1.6. Comprovação de quitação com as obrigações militares (sexo masculino);  
2.1.7. Possuir a qualificação mínima exigida para o exercício da função a que o candidato pleiteia, conforme disposto 
no Anexo III, deste Edital; 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada no Centro Integrado 
Prefeito Vicente José Honorato, S/N, centro, Baixio-CE, nos dias 22 e 23 de março de 2017, no horário de 08h00 as 
12h00 e 13h30 as 17h30. 
3.2. Das inscrições para candidatos com deficiência. 
3.2.1. Às pessoas com deficiência, que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII 
do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição na presente Seleção Pública, desde que a 
deficiência seja compatível com as atribuições do cargo. Para tanto devem apresentar Laudo Médico, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID. Validade do laudo dos últimos 12 meses. 
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3.2.2. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto 3.298 de 20 de dezembro de 
1999, particularmente em seu artigo de nº 40, participarão da Seleção Pública em igualdade de condições com os 
demais candidatos. 
3.2.3. A Inscrição do candidato reconhecerá o seu conhecimento e expressa aceitação do disposto neste Edital. 
3.3. No ato da inscrição serão exigidos dos candidatos: 
3.3.1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida (ANEXO II); 
3.3.2. Cópia legível de Identidade (RG) e CPF  
3.3.3. Certidão de Quitação Eleitoral; 
3.3.4. Cópia do Comprovante de Residência; 
3.3.5. Cópia autenticada do Certificado de conclusão do Ensino Médio; 
3.3.6. Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID (somente para pessoa com deficiência); 
3.3.7. Todas as cópias de documentos devem ser apresentadas com informações legíveis, autenticadas ou com 
apresentação de originais; 
3.4. As informações no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Secretaria de 
Assistência Social, no direito de excluí-lo da seleção, caso comprove inveracidade nos dados fornecidos na referida 
ficha ou o não preenchimento de informações requeridas nela, bem como, dados rasurados. 
3.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de comparecer ao local da inscrição, no período estabelecido, deverá 
encaminhar procuração específica para esse fim, acompanhada dos documentos citados no item 3.3 deste edital e 
apresentação de identidade do procurador. 
 
4. DO PROCESSO SELETIVO 
 
4.1. As etapas do processo seletivo serão realizadas pela Comissão Especial de Avaliação do Processo Seletivo 
Simplificado, constituída para tal fim. Os candidatos inscritos serão avaliados através de Prova Objetiva e Entrevista. 
4.1.2. Serão classificáveis o dobro do número de vagas; 
4.1.3. Este Edital será publicado em ferramenta de Publicação Oficial do Município, no site www.baixio.ce.gov.br. 
4.2 – Distribuição das Pontuações: 

CARGO PROVA OBJETIVA ENTREVISTA TOTAL DE PONTOS 

Orientador Social 40 60 100 

Digitador cadastro único 
do PBF 

40 60 100 

Educador Social CRAS 40 60 100 

Entrevistador cadastro 
único do PBF 

40 60 100 

 
5. DA PROVA OBJETIVA 
 
5.1 O Processo seletivo constará das seguintes normas, prova e respectivo número de questões: 
5.1.1 As provas serão realizadas na cidade de Baixio – CE, no prédio do Centro Integrado Prefeito Vicente José 
Honorato, S/N – Centro, Baixio – CE, no dia 27 de março de 2017, sendo o horário destinado de 08h00min as 
11h00min horas, não sendo admitida a entrada no local da prova, dos candidatos que se apresentarem depois das 
08h; 
5.1.2 Não será permitida em hipótese alguma, a realização das provas em outro horário ou fora do local designado, 
sendo de reponsabilidade do candidato comparecer ao local de prova designado, com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos; 
5.1.3 O candidato que se apresentar, após o horário determinado pelo edital de convocação para o fechamento dos 
portões, será automaticamente excluído do certame, independente do motivo alegado para seu atraso; 
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5.1.4 somente será admitido à sala de realização da prova, o candidato que estiver portando o documento original 
de identidade que bem o identifique, ou seja: Cédula de Identidade (RG) ou CNH – Carteira Nacional de Habilitação, 
os mesmos devem estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato, com clareza; 
5.1.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova o documento de 
identidade original descrito no item 5.1.4, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro de ocorrência, Boletim de Ocorrência (BO) em órgão policial, com data máxima de 30 (trinta) dias 
anteriores à realização da prova; 
5.1.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato; 
5.2. No dia da realização da prova objetiva, não será permitido ao candidato: 
a) entrar ou permanecer no local do exame com aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, 
telefone, tablete, etc.) ou semelhantes, bem como protetores oculares. 
b) Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico, durante a realização da prova, o 
candidato será automaticamente eliminado do processo seletivo. 
c) o descumprimento dos itens 5.1.7.a E 5.1.7.b implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de 
fraude. 
5.2.1. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, tais como, a utilização de livros, códigos manuais, impressos ou quaisquer anotações; 
5.2.2. O penúltimo candidato deverá aguardar o término do último candidato para efetuarem, junto ao fiscal da sala, 
o lacramento do envelope com as folhas de resposta; 
5.3. A prova será avaliada de 0 a 40 pontos, e constará de 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha, com 
quatro alternativas – A,B,C,D, que terão uma única alternativa correta, onde cada questão vale 2 (dois) pontos. 
5.3.1. Para se chegar ao total de pontuação, o candidato deverá multiplicar por (2) dois, o número de questões 
acertadas; 
5.3.2. Haverá indicação de conteúdo programático no Anexo V deste edital 
 
6. DA ENTREVISTA INDIVIDUAL 
 
5.1. A entrevista individual será realizada com os candidatos inscritos nesse Processo Seletivo, sem nenhuma 
pendência em documentação exigida no item 3.3; 
5.2. A Entrevista individual acontecerá no dia 24 de março de 2017, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
17h00min, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada no Centro Integrado Prefeito Vicente José 
Honorato, S/N, Bairro centro, Baixio-CE; 
5.3. O não comparecimento para entrevista individual na data, horário e local definido, eliminará automaticamente 
o candidato do processo seletivo simplificado. 
 
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
7.1. Em caso de empate na classificação final, dar-se-á preferência, sucessivamente, ao candidato que: 
a) Tiver maior idade, Considerando-se dia, mês e ano; 
b) Obtiver maior pontuação na entrevista; 
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8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
8.1. A Classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da nota final do Processo Seletivo; 
8.2. A nota final do processo seletivo compreende o somatório dos pontos obtidos na Prova objetiva e na entrevista;  
8.3. A homologação do processo seletivo far-se-á por Ato da Secretária da Assistência Social, com base no relatório 
elaborado pela Comissão Especial do Processo Seletivo, com relação dos candidatos por cargo, em ordem 
decrescente de classificação conforme pontuação adquirida; 
8.4. O resultado final, devidamente homologado, será divulgado através de Portaria, afixada no rol de entrada da 
sede da Secretária de Assistência Social e no site www.baixio.ce.gov.br, no prazo máximo de até 30 dias contados 
da realização da entrevista. 
 
9. DOS RECURSOS 
 
9.1. Caberá recurso, desde que devidamente fundamentado, no prazo de 01 (UM) dia útil, a contar da data de 
publicação do resultado, devendo ser protocolado junto à comissão organizadora do processo seletivo na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, situada no Centro Integrado José Vicente Honorato, S/N, Bairro centro, conforme 
modelo contido no Anexo IV deste edital, no horário de 08h00 as 17h00; 
9.2. Os recursos interpostos pelos candidatos serão analisados e julgados pela comissão organizadora do processo 
seletivo, num prazo de 24h, em conformidade com o disposto no item anterior deste edital, e encaminhado ao 
candidato no seu endereço residencial, contido na ficha de inscrição. 
9.3. Não serão avaliados recursos sem instrução e fundamentação; 
9.4. Serão rejeitados liminarmente, os recursos postados fora do prazo e os que não contiverem dados necessários à 
identificação do candidato; 
9.5. Havendo alteração no resultado oficial do processo seletivo, em razão do julgamento de recurso apresentado à 
comissão, este deverá ser republicadas com as alterações que se fizerem necessárias. 
 
10. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 
10.1. São condições para contratação, quando do ato convocatório, pelo Município de Baixio-CE: 
10.1.1. Ter obtido prévia classificação no processo de seleção de que trata o presente Edital;  
10.1.2. Apresentar os seguintes documentos:  
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) Registro de Nascimento ou casamento 
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11. DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. Os candidatos selecionados através deste Edital serão lotados nos espaços de funcionamento dos grupos do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e 
Unidade do Programa Bolsa Família - PBF, conforme vaga pretendida pelo candidato expressa na ficha de inscrição. 
 
11.2. Os candidatos selecionados serão convocados para contratação à medida das necessidades da administração, 
obedecendo rigorosamente a ordem de pontuação e classificação final, através de Edital de Convocação específico, 
para entrega da documentação necessária; 
11.3. Para a contratação, exigir-se-á do candidato não ter vínculo empregatício com o serviço público, salvo dentro 
do permissivo constitucional, sendo necessário que ele apresente uma declaração para ser analisada pela Secretaria 
da Administração como pré-requisito de emissão de Declaração de Acumulação de Cargos. 
11.4. O candidato que por razões particulares, desistir de ocupar o cargo que lhe for destinado, de acordo com a sua 
classificação, registrará a sua desistência em documento especifico, sendo convocado o seguinte. 
 
12. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO  
12.1. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 12 (DOZE) meses, a contar da data da homologação do 
resultado final, prorrogável, uma única vez, por até igual período, mediante ato motivado da autoridade 
competente, condição necessária à prorrogação. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  
13.1. Em qualquer momento do processo seletivo ou após a realização do mesmo, caso sejam detectadas inverdades 
nas informações, 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 de natureza administrativa, cível e criminal cabíveis. 
13.2. A relação da classificação dos candidatos será divulgada, em ordem de classificação, através de listagens 
afixadas na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e no site www.baixio.ce.gov.br;  
13.3. A contratação dos candidatos aprovados ficará condicionada ao disposto no art. 37, inciso XVI, da Constituição 
Federal, que veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário 
e nos casos previstos pelo referido dispositivo constitucional.  
13.4. O candidato convocado para assumir a função pública deverá apresentar, junto à Coordenadoria de Recursos 
Humanos da Secretaria de lotação, os documentos relacionados no subitem 10.1.2., deste Edital. 
13.5. Será excluído do processo seletivo, a qualquer momento, o candidato que: 
a) fixar em qualquer documento (inclusive na ficha de inscrição) declaração falsa ou inexata;  
b) deixar de apresentar quaisquer dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos do item 2, e seus 
respectivos subitens;  
c) descumprir quaisquer das instruções contidas neste Edital;  
d) desrespeitar membro da Comissão Organizadora do Processo de Seleção Pública;  
e) não compareça no dia, local e horário estabelecido no ato da convocação;  
f) perturbar a ordem dos trabalhos, decorrente de comportamento inadequado.  
13.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Organização do Processo Seletivo Simplificado, no que 
concerne à aplicação e julgamento do presente Processo. 
 

Baixio-CE, 20 de Março de 2017. 
 

Francisca Valdeniza Filha Ribeiro 
Secretária Municipal da Assistência Social 
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NÍVEL MÉDIO 
I – Quadro geral por área de atuação para vagas de ORIENATDOR SOCIAL para desenvolver atividades junto aos 
grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, EDUCADOR SOCIAL para atividades junto ao 
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, DIGITADOR para atividades junto ao Cadastro Único do Programa 
Bolsa Família  - PBF, e Entrevistador para atividades junto ao Cadastro único do Programa Bolsa Família – PBF. 
 

Lotação Cargo Pretendido 
Vagas de 

Ampla 
Concorrência 

Carga Horária 
Semanal 

Remuneração 
R$ 

Secretaria de 
Assistência 

Social (SCFV) 

Orientador (a) 
Social  

10 20 horas R$ 470,00 

Secretaria de 
Assistência 

Social (CRAS) 
Educador Social 02 20 horas R$ 470,00 

Secretaria de 
Assistência 
Social (PBF) 

Digitador 01 20 horas R$ 680,00 

Secretaria de 
Assistência 
Social (PBF 

Entrevistador 02 20 horas R$ 680,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – QUE SE REFERE O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 01/2017 

FUNÇÃO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTO BÁSICO E UNIDADE 
ADMINISTRATIVA. 
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Nº DA INSCRIÇÃO:______________ 
CARGO PRETENDIDO: ______________________________ 
 
NOME:______________________________________________________________________ 
ENDEREÇO RUA:_____________________________________________________Nº_______ 
BAIRRO:________________________________CIDADE________________________UF_____ 
RG Nº: ____________________________________ORGÃO EXPEDIDOR: ________________ 
CPF Nº: _____________________________________ 
TELEFONE PARA CONTATO_________________________________ 
 
 
 

Baixio – Ce, __________de__________________2017. 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura do (a) Candidato (a) 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 01/2017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – BAIXIO/CE. 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – VIA DO CANDIDATO (A) 
 
NOME DO CANDIDATO (A) _______________________________________________________ 
CARGO PRETENDIDO_____________________________ 
Nº DE INSCRIÇÃO _______________ Nº DE FOLHAS ENTREGUES_________________________ 
 
 
 

Baixio – Ce, __________de__________________2017. 
 

________________________________________________________________ 
Assinatura do (a) Funcionário (a) Responsável pelo Recebimento 

 
 

 

 

Foto 3x4 

ANEXO II – QUE SE REFERE O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 01/2017 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
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ÁREA DE ATUAÇÃO: VAGAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. 
 
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 
REQUISITOS BÁSICOS: Nível Médio Completo 
IDADE MINIMA: 18 anos completos.  
 
ATRIBUIÇÕES: Executar o planejamento de atividades a serem desenvolvidas em função da demanda específica dos 

usuários; mediar os processos grupais sob orientação do órgão gestor; participar de atividades de planejamento, 

sistematização e avaliação do serviço, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução; atuar como 

referência para crianças/adolescentes e para os demais profissionais que desenvolvem atividades com o grupo sob 

sua responsabilidade; registrar a freqüência e as ações desenvolvidas, encaminhando mensalmente as informações 

para o profissional de referência do CRAS; organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de convívio 

social, explorando e desenvolvendo temas e conteúdos do serviço; desenvolver oficinas recreativas, culturais, 

artesanais e de lazer; identificar e encaminhar famílias para o técnico da equipe de referência do CRAS; participar de 

atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do Serviço; identificar o perfil dos 

usuários e acompanhar sua evolução nas atividades desenvolvidas; informar ao técnico da equipe de referência e 

identificação de contextos familiares e informações quanto ao desenvolvimento dos usuários em seus múltiplos 

aspectos; coordenar o desenvolvimento das atividades realizadas com os usuários; manter arquivo físico da 

documentação dos Grupos, incluindo os formulários de registro das atividades e de acompanhamento dos usuários; 

executar outras atividades afins. 

 
CARGO: EDUCADOR SOCIAL 
REQUISITOS BÁSICOS: Nível Médio Completo 
IDADE MINIMA: 18 anos completos.  
 
ATRIBUIÇÕES: Executar o planejamento de atividades a serem desenvolvidas em função da demanda específica dos 

usuários; mediar os processos grupais sob orientação do órgão gestor; participar de atividades de planejamento, 

sistematização e avaliação do serviço, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução; atuar como 

referência para crianças/adolescentes e para os demais profissionais que desenvolvem atividades com o grupo sob 

sua responsabilidade; registrar a freqüência e as ações desenvolvidas, encaminhando mensalmente as informações 

para o profissional de referência do CRAS; organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de convívio 

social, explorando e desenvolvendo temas e conteúdos do serviço; desenvolver oficinas recreativas, culturais, 

artesanais e de lazer; identificar e encaminhar famílias para o técnico da equipe de referência do CRAS; participar de 

atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do Serviço; identificar o perfil dos 

usuários e acompanhar sua evolução nas atividades desenvolvidas; informar ao técnico da equipe de referência e 

identificação de contextos familiares e informações quanto ao desenvolvimento dos usuários em seus múltiplos.  

ANEXO III – QUE SE REFERE O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 01/2017 

ÁREA DE ATUAÇÃO E DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO CARGO 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO - CEARÁ 

Secretaria Municipal de Assistência Social - Centro Integrado Prefeito Vicente José Honorato, S/N – Centro – Baixio/Ce – CEP: 63.320-000                  
CNPJ: 17.280.748/0001-98. 

 

9 

 

aspectos; coordenar o desenvolvimento das atividades realizadas com os usuários; manter arquivo físico da 

documentação dos Grupos, incluindo os formulários de registro das atividades e de acompanhamento dos usuários; 

executar outras atividades afins. 

 
CARGO: DIGITADOR 
REQUISITOS BÁSICOS: Nível Médio Completo; Curso básico ou avançado em Informática. 
IDADE MINIMA: 18 anos completos.  
 

ATRIBUIÇÕES: Digitar informações em formulário específico para inclusão, alteração, atualização e revalidação das 

informações das famílias no cadastro único para programas sociais do Governo Federal; participar de cursos, 

capacitações, eventos, conselhos e conferência, no que se refere à política de assistência social. 

  

CARGO: ENTREVISTADOR  
REQUISITOS BÁSICOS: Nível Médio Completo. 
IDADE MINIMA: 18 anos completos.  
 

ATRIBUIÇÕES: Identificar as famílias a serem cadastradas e coletar os dados nos formulários específicos; realizar 

visitas domiciliares; acolhida dos usuários informando e esclarecendo as dúvidas sobre o funcionamento dos 

serviços; realizar busca ativa; participar de cursos, capacitações, eventos, conselhos e conferência, no que se refere 

à política de assistência social. 
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Nº de Inscrição:_________________________ 
Cargo: ________________________________ 
Nome:__________________________________________________________________________________________ 
CPF Nº:_________________________________________________________________________________________ 
Data:_____ de _________________ de 2017. 
Etapa do Recurso: (    ) Prova Objetiva    (    ) Entrevista 
 

1. No caso de recurso da etapa de Prova Objetiva, preencher: 
a) Nº das questão ________________________________________________________________________ 

 
2. No caso de recurso da etapa de entrevista, preencher: 

a) Motivo do recurso______________________________________________________________________ 
 

3. Fundamentação do Recurso: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
4. Fonte (s) que embasa (m) a argumentação do candidato (*Referências): 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

___________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) 

 
 
 
 
 
 

ANEXO IV – QUE SE REFERE O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 01/2017 

RECURSO 
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Língua Portuguesa  
1. Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do autor; significação 
contextual de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão; figuras de estilo. 2. Conhecimentos 
linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais, 
dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, 
conjunções, interjeições: conceituações, classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, 
estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; 
pontuação. 
 
Raciocínio Lógico e Matemático  
1.Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de 
palavras). 2.Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos 
válidos. 
 
Informática Básica 
1. Microsoft Excel; 2. Microsoft Word; 3. Noções de Internet e Programas WEB (Microsoft Internet Explorer, Mozilla 
Firefox e Google Chrome); 4. Fundamentos de Correio Eletrônico; 5. Noções de Sistema Operacionais Windows.  
 

ANEXO V – QUE SE REFERE O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 01/2017 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – NÍVEL MÉDIO 

 


