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• Edital Nº 001/2015 - Abre inscrição para processo seletivo simplificado 
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   EDITAL Nº 001/2015. 

ABRE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
CURRICULAR PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAL NO 
AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SIMÕES FILHO – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e tendo 
em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, nas Leis Municipais nº. 
601/2001, 704/2005, 760/2009 e 765/2009 nas demais leis que regem a 
espécie, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios – TCM/BA, bem como as normas contidas neste Edital, TORNA 
PÚBLICO, que estarão abertas as inscrições do PROCESSO SELETIVO DE 
ANALISE CURRICULAR PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PARA OS 
CARGOS DE MERENDEIRA E VIGILANTE, visando à contratação por tempo 
determinado, pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período.

O Processo Seletivo será regido por este Edital e pelos princípios gerais do 
Direito que norteiam os atos administrativos municipais. 

01 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Os cargos, vagas, cargas horárias, vencimentos e escolaridades são os 
constantes dos Anexos I e II deste Edital. 

1.2. O ingresso no cargo far-se-á na referência inicial dos cargos em questão, 
mediante a aprovação no Processo Seletivo Simplificado Curricular, mediante 
Contrato em Regime Especial de Trabalho (REDA) por um período de 06 (seis) 
meses podendo ser prorrogado por igual período e em conformidade com as 
Leis supracitadas e as demais leis que regem o Município de Simões Filho - 
Bahia.

02 - DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CURRICULAR 

2.1- O Processo Seletivo Simplificado – PSS, constitui-se em uma iniciativa do 
Município de Simões Filho, por meio da competente delegação, a ser 
executada através das Secretarias Municipais de Educação, constituindo-se a 
classificação do candidato mera expectativa de direito que só se concretizará 
quando de sua convocação e contratação. 
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2.2- Tratando-se de uma seleção simplificada curricular, não tem validade de 
Concurso Público. Os contratos decorrentes desta seleção terão período de 06 
(seis) meses podendo ser prorrogado por igual período. 

2.3 - A Seleção consistirá de análise curricular eliminatória e classificatória, 
mediante avaliação objetiva dos currículos e suas provas documentais, 
segundo os critérios de pontuação e desempate estabelecidos nos itens 8° e 
10º, por comissão constituída pelas Secretarias Municipais de Governo, 
Administração.

03 - DAS VAGAS 

3.1 - Serão oferecidas vagas para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação e sendo classificado até 02 (duas) vezes do número de 
vagas, para cadastro reserva, as quais serão distribuídas segundo o quadro 
abaixo: 

Cargo Carga Horária 
Mensal

Nº de 
Vagas Lotação Vencimento

(R$)

Merendeira 220 100 SEMED R$ 788,00 
Vigilante 220 320 SEMED R$ 788,00 

3.2. Serão reservadas 5,00% (cinco por cento) das vagas para candidatos 
portadores de necessidades especiais, desde que haja compatibilidade 
entre as atribuições do cargo e a deficiência de que são portadores, nos 
termos do disposto no Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, publicado no 
Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto 
5.296, de 02 de dezembro de 2004.

3.2.1. Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, no ato 
da inscrição: a) declarar-se com deficiência, assinalando tal condição no campo 
reservado do formulário de inscrição; e b) apresentar laudo médico, emitido nos 
últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência. 

3.2.2. Caso o candidato não anexe o laudo médico, não poderá concorrer ao 
percentual reservado para Pessoas com deficiência, mesmo que tenha 
assinalado no ato da inscrição. O laudo médico deverá ser legível, sob pena de 
não ser considerado.  
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3.3. Das atribuições dos cargos: 

a) Cargo: MERENDEIRA  
Sumário da Função: Preparação de refeições para alunos da rede publica, 
lavagem de louças, panelas e talheres e afins, servir as refeições.
Descrição da Função: Preparar as refeições servidas na merenda escolar, 
primando pela boa qualidade; solicitar aos responsáveis, quando necessários, 
os gêneros alimentícios utilizados na merenda; conservar a cozinha em boas 
condições de higiene e de trabalho, procedendo a limpeza dos utensílios; servir 
a merenda aos escolares; manter os gêneros alimentícios em perfeitas 
condições de armazenagem e acondicionamento; executar outras tarefas 
correlatas.

b) Cargo: VIGILANTE 
Sumário da Função: responsável pelos serviços de vigilância, segurança e 
recepção dos bens públicos municipais, baseando-se em regras de conduta 
pré-determinadas para assegurar a ordem do prédio e a segurança do local. 
Descrição da Função: Exercer a vigilância em estabelecimentos de ensino e 
outros bens públicos municipais, percorrendo-os sistematicamente e 
inspecionando suas dependências, visando à proteção, à manutenção da 
ordem, evitando a destruição do patrimônio público; efetuar ronda diurna ou 
noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, verificando se 
portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente 
para evitar roubos e outros danos; controlar a movimentação de pessoas, 
veículos e materiais, fazendo os registros pertinentes, anotando o número dos 
mesmos para evitar desvio de materiais e outras faltas. 

04 - DA INSCRIÇÃO PRESENCIAL: 

4.1 - As inscrições serão realizadas no período 13 e 14 maio de 2015, no 
horário das 8h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00, através do preenchimento 
pelo candidato da Ficha de Inscrição Presencial (modelo anexo) no seguinte 
endereço: 

Rua 2R Mouzart, n. 08, Barreiro – Simões Filho, Sede da Guarda 
Municipal.

4.1.1 - Para inscrição, os candidatos deverão apresentar juntamente com sua 
ficha de inscrição, presencial as provas documentais de que trata o item 07 do 
presente Edital. 
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4.1.2 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. 

4.1.3 - A Secretaria de Administração do Município - SEAD - não se 
responsabilizará por inscrições não recebidas dentro do período estabelecido 
no item 4.1. 

4.1.4 – O descumprimento das instruções para inscrição implicará na não 
efetivação da mesma. 

4.1.5 – As informações prestadas no formulário de inscrições serão de inteira 
responsabilidade do candidato, reservando-se a Secretaria de Administração, 
através da Comissão Organizadora, o direito de excluir do Processo Seletivo 
Simplificado Curricular, aquele que não preencher esse documento oficial de 
forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 

4.1.6 – O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de 
Inscrição, arcando com as conseqüências de eventuais erros no preenchimento 
deste documento; 

4.1.7 – A detecção de falhas ou erros nas informações constantes na Ficha de 
Inscrição, sob a responsabilidade de preenchimento do candidato, tornará nula 
a inscrição em qualquer fase do Processo Seletivo. 

4.1.8 – Os documentos entregues não serão devolvidos em hipótese alguma. 

05 - DOS REQUISITOS BÁSICOS: 

5.1 - Poderão se inscrever os candidatos que preencherem os seguintes 
requisitos básicos: 

5.1.1 - Nacionalidade brasileira; 
5.1.2 - Gozo dos direitos políticos (regularidade eleitoral); 
5.1.3 - Quitação com as obrigações militares (para os candidatos do sexo 
masculino); 
5.1.4 - Nível de escolaridade e experiência compatíveis ao exercício do cargo; 
5.1.5- Idade mínima de 18 anos; 
5.1.6 - Habilitação legal ao exercício do cargo; 
5.1.7 - Boa saúde física e mental; 
5.1.8- Apresentação de Atestado de Saúde Ocupacional na convocação, 
assinado por médico do Trabalho ou Médico de outra área com especialização 
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em saúde pública e ou saúde do trabalhador (a ser apresentado no momento 
da contratação, caso aprovado). 
5.1.9- Não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de 
penalidade sofrida; 
5.1.10- Prova documental regular das informações constantes do currículo. 

06 - DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1 - Os documentos exigidos para inscrição deverão ser apresentados em 
fotocópia no ato inscrição: 

a) Currículo devidamente assinado pelo candidato, acompanhado da 
documentação comprobatória da qualificação informada;  
b) Documento de Identidade; 
c) Comprovante de Residência; 
d) Declaração de que não possui outro vínculo empregatício com o serviço 
público (União, Estado e Município) com carga horária incompatível ao previsto 
no art. 37, XVI da Constituição (conforme modelo do Anexo III); 

07 - DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

7.1 - Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação, 
mediante preenchimento de formulário, referente à escolaridade, 
aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço. 

7.1.1. Escolaridade obrigatória:

 a) Ensino fundamental completo: Histórico escolar;
 b) Ensino fundamental incompleto 

Será excluído da lista de classificação, o candidato que, no momento da 
Comprovação de Títulos, não possuir a escolaridade informada. 

7.1.2. Aperfeiçoamento Profissional:

a) Certificado de curso (s) de capacitação/formação continuada em atividades 
equivalentes

7.1.3. Tempo de Serviço: 

Será pontuado o tempo de serviço dos últimos 10 (dez) anos, dentro do 
período de 10/05/2005 a 10/05/2015, na função de merendeira/vigilante ou 
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funções correlatas, até o limite de 60 (sessenta) pontos, sendo 06 (seis) pontos 
para cada ano trabalhado.

08 – DO RESULTADO PARCIAL 

8.1 – O resultado parcial será divulgado no dia 20 de maio de 2015, mediante 
publicação no quadro de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Simões 
Filho e www.simoesfilho.ba.gov.br.

09 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1 – Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da 
nota final. Os critérios de desempate serão assim estabelecidos: 

1. Maior idade 
2. Maior tempo de serviço na área, em instituições públicas e privadas. 
3. Maior carga horária em curso de especialização. 

11 – DO RECURSO 

11.1 - No caso de Recurso contra o resultado da Avaliação Curricular, admitir-
se-á o pedido desde que seja apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis 
após publicação do resultado parcial.  

11.1.1 - As razões do recurso deverão ser endereçadas à Comissão Avaliadora 
do Seletivo, constituída conforme portarias n. 001 e 002/2015, entregue 
pessoalmente impreterivelmente, no horário de 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 
17h00, no Protocolo Geral da Prefeitura.

11.1.2 - Será indeferido, automaticamente, o pedido de recurso apresentado 
fora do prazo, sendo considerada, para este efeito, a data do ingresso no 
protocolo da Prefeitura. 

11.1.3 - A decisão final da Comissão Avaliadora do Seletivo será soberana e 
irrecorrível.

11.1.4 - Admitir-se-á um único recurso por candidato, devidamente 
fundamentado.

11.1.5 - Os recursos deverão ser entregues em 01(uma) via original, garantido 
ao candidato o direito a comprovante de protocolo. Cada questão ou item 
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deverá ser apresentado em folha separada, identificada conforme modelo já 
mencionado.

11.1.6 - Não serão aceitos recursos interpostos por FAX-SIMILE, telex, internet, 
telegrama, SEDEX ou outro meio que não seja o especificado neste Edital. 

11.1.7- O resultado das análises de cada Recurso será divulgado no prazo de 
até 48 horas. 

12 – DO RESULTADO FINAL 

12.1 - O resultado final será divulgado no dia 26 de maio de 2015, mediante 
publicação no quadro de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Simões 
Filho e www.simoesfilho.ba.gov.br

13 – DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1- Após conclusão do Certame, o Gestor homologará o Resultado Final do 
Processo Seletivo Simplificado Curricular, por ordem decrescente de 
classificação, no dia 27 de maio de 2015.

14 – DA CONTRATAÇÃO 

14.1- Obedecida à ordem de classificação, os selecionados serão contratados, 
por prazo determinado, a partir das necessidades no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação. 

14.1.1 - Após a Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo 
Simplificado a Secretaria da Educação de Simões Filho, convocará os 
candidatos habilitados, através de Edital específico, por ordem de classificação 
no cargo correspondente para apresentação dos documentos abaixo: 

a) Atestado de Saúde Ocupacional assinado por médico do trabalho ou 
médico de outra área com especialização em saúde pública e/ou saúde do 
trabalhador; 
b) Atestado de Antecedentes Criminais emitido pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado da Bahia. 

14.1.2 – A convocação dos candidatos classificados será feita por publicação 
no site da Prefeitura (www.simoesfilho.ba.gov.br).
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14.1.3 – Devendo o candidato comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis. O 
não comparecimento no prazo estabelecido, o candidato perderá o direito à sua 
classificação, ficando eliminado do certame seletivo. 

14.1.4 – O candidato convocado deverá comparecer ao local informado em 
edital de convocação específico oportunamente publicado, munido da 
documentação exigida nesse Edital. 

15 – DO PERÍODO PROBATÓRIO 

15.1 - Os selecionados passarão por um período probatório de avaliação de 60 
(sessenta) dias para a verificação das suas adequações às funções, período 
em que caberá ao superior imediato o registro de inadequação do contratado, 
importando seu silêncio em aprovação tácita. 

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 – Em qualquer momento do Processo Seletivo Simplificado Curricular, ou 
após a realização do PSSC, caso seja detectado omissões ou inverdades nas 
informações da Ficha de Inscrição, ou do Currículo, ou do descumprimento dos 
pré-requisitos estabelecidos para inscrição, o candidato será automaticamente 
eliminado do processo ou terá seu contrato sumariamente cancelado, nesse 
caso sem nenhum direito indenizatório, sem prejuízo das ações de natureza 
administrativa e/ou cíveis e criminais cabíveis. 

16.2 – A inscrição do candidato importará em declaração de prévio 
conhecimento e aceitação das instruções e condições contidas no presente 
Edital. 

16.3 – Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

16.4 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão 
Avaliadora da Seleção. 
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17 – Cronograma de atividades: 

Francisco de Assis Sampaio da Silva 
Secretario de Administração 

EVENTO DATA LOCAL 

Publicação do Edital 
08/05/2015 Atrio Prefeitura, DOM , Site 

Período de Inscrição 
13 e 14/05/2015 

Sede da Guarda Municipal –
Rua 2R, Mouzart, nº 08, 
Barreiro, Próximo ao Estádio 
de Futebol. 

Divulgação Relação de 
Candidatos Inscritos 

18/5/2015 Atrio Prefeitura e Site. 

Dilvugação do Resultado 20/5/2015 Atrio Prefeitura e Site. 

Interposiçao de Recursos 21 e 22/05/2015 Protocolo Geral da 
Prefeitura

Respostas dos Recursos 25/5/2015 Atrio Prefeitura e Site. 

Resultado Final 26/5/2015 Atrio Prefeitura e Site. 

Homologação do Resultado 
Final 27/5/2015 Atrio Prefeitura e Site. 
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ANEXO I 
PROCESSO SELETIVO N. 001/2015 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

NOME DO CANDIDATO 

Nº INSCRIÇÃO DATA

CARGO

FUNDAMENTO 
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ANEXO II 
PROCESSO SELETIVO N. 001/2015 

DECLARAÇÃO  

Declaro sob pena das sanções previstas nas leis, que não 
sou vinculado a qualquer Instituição Pública, da Administração Direta ou 
Indireta, tanto na esfera da União, quanto dos Estados e Municípios, tanto em 
atividade, quanto em regime de licença. Não sou servidor(a) ativo da 
Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, 
Direta ou Indireta, bem como empregado de suas subsidiárias e controlada, no 
âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, conforme o art. 7º do 
Decreto nº 5.151, de 22/07/2004. 

Local_________________, ____/____/2015 

________________________________________________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO III 
PROCESSO SELETIVO N. 001/2015 

TABELA AVALIAÇÃO 

TÍTULOS PONTOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

Escolaridade 
a) Ensino fundamental completo 15

25 b) Ensino fundamental incompleto 10

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 
a) Cursos de capacitação/formação continuada 
em atividades equivalentes a cada cargo. 3 (por curso) 15 

TEMPO DE SERVIÇO 
a) Tempo de serviço na função de 

merendeira/vigilante 6 (por ano) 

60 

b) Tempo de serviço exonerado  prestado 
como merendeira/vigilante 6 (por ano) 

c)  Tempo de serviço de auxiliar de 
serviços gerais, ou em cargos com 
funções equivalentes no setor privado 
e/ou em outras secretarias do setor 
público estadual, municipal, federal e de 
outros Estados. 

6 (por ano) 

TOTAL GERAL 100 

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZLQKBGRLXG3BTTIUIKXPG

Sexta-feira
8 de Maio de 2015
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