
E1Sexta-feira, 16 de março de 2012

Prefeitura do Município de Carapicuíba
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

EDITAL Nº 0001/2012

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

A Comissão Permanente de Acom-
panhamento de Processos Seletivos do
Município de Carapicuíba, nomeada
pelo Decreto Municipal n.º 3.918 de
30 de setembro de 2.009 faz saber que
a Prefeitura do Município de
Carapicuíba:

1. Torna público, que fará realizar
seleção simplificada para a contratação,
por prazo determinado, para os empre-
gos não remanescentes de concurso pú-
blico, conforme Lei Municipal nº 2.996
de 07.05.2010 nas vagas e empregos
constantes do Anexo I e as que vierem
a vagar.

2. DAS INSCRIÇÕES:

2.1. . As inscrições serão realiza-
das, gratuitamente, e estarão abertas
conforme segue;

2.1.1. Pessoalmente no Departa-
mento de Recursos Humanos, sito á
Avenida Presidente Vargas, n.º 280 –
Centro – Carapicuíba - SP, mediante a
apresentação de documento de identi-
ficação com foto, juntamente com os
documentos do item 2.2, no dia 16 e
19 de março de 2012, das 09h00min
ás 16h00min, mediante a apresentação
de documento de identificação com
foto.

OBS. : Não haverá atendimento
fora dos dias e horários estabelecidos.

2.2. No ato da inscrição o candi-
dato deverá entregar os seguintes do-
cumentos:

a) CURRÍCULO (original);

b) Diploma (cópia autenticada);

c) Certificado de conclusão dos
cursos citados nos itens 5.1.1, 5.1.2
(cópia autenticada);

d) Comprovante de experiência
profissional;

e) Laudo Médico que ateste a de-
ficiência se for o caso (original).

2.3. Os candidatos portadores de
deficiência deverão especificar na fi-
cha de inscrição, o tipo de deficiência
de que são portadores e ainda, anexar
laudo médico que ateste a espécie e o
grau, ou nível da deficiência, com ex-
pressa referência ao Código Internaci-
onal de Doença - CID.

2.4. Após a entrega dos documen-
tos relacionados no item 2.2., não será
permitido em hipótese alguma a junta-
da ou substituição de quaisquer docu-
mentos.

3. SÃO REQUISITOS PARA
CONTRATAÇÃO

a) Ser brasileiro, nato ou naturali-
zado ou cidadão português com igual-
dade de direito ou estrangeiro com si-
tuação regular (visto de permanência
com autorização para trabalhar no
país);

b) Ter idade mínima de 18 (dezoi-
to) anos;

c) Estar quite com as obrigações
militares e eleitorais; e

d) possuir o requisito específico
para o exercício do emprego, nos ter-
mos do Anexo I, deste Edital

4. DO PROCESSO SELETI-
VO:

4.1. O processo seletivo será atra-
vés da avaliação do Currículo, obede-
cendo aos critérios apontados no item
5 deste Edital.

4.2. O resultado da seleção públi-
ca será publicado em data a ser
divulgada em jornal de grande circu-
lação do Município e afixação no cen-
tro administrativo.

5. DA CLASSIFICAÇÃO:

5.1. Os candidatos inscritos serão
avaliados e classificados em ordem de-
crescente da nota final obtida através
da avaliação do Currículo, enumerados
em 02 (duas) listas classificatórias,
sendo uma geral (todos os candidatos)
e outra especial (portadores de defici-
ência), que obedecerá aos seguintes
critérios:

5.1.1. Para pontuação dos empre-
gos de médico:

a) Experiência Profissional com-
provada valor unitário 2,0

b) Residência médica concluída,
com reconhecimento pelo Ministério
da Educação ou Conselho Regional de
Medicina, explicitado por área - Valor
unitário 1,0

c)  Estágio concluído, na área a
que concorre, em estabelecimento re-
conhecido pelo MEC, de 02 (dois)
anos - Valor unitário: 2,0

d)  Título de Especialização con-
cluído, expedido pela Sociedade Bra-
sileira correspondente a função a que
concorre - Valor unitário: 2,0

e)  Cursos concluídos, de Espe-
cialização em Saúde Pública, com du-
ração mínima de 360 h. - Valor unitá-
rio: 1,0

f)  Curso de Aperfeiçoamento
na Área concluído, após a graduação
completa, com duração mínima de 360
h. - Valor unitário: 0,5

g)  Curso de formação em

Socorrista - Valor Unitário – 1,5

5.1.2. A apresentação dos cursos
discriminados acima será limitada ao
valor máximo de 10 (dez) pontos, sendo
desconsiderados os demais.

6. DO EMPATE:

6.1. Em caso de empate na classifi-
cação, terá preferência o candidato que
sucessivamente:

a) Tiver maior tempo de graduação;

b) maior tempo de experiência pro-
fissional; e

c) For o mais idoso.

d) casado;

e) maior número de filhos.

7. DA CONTRATAÇÃO:

7.1. A contratação se dará quando a
Administração Municipal julgar conve-
niente e obedecerá rigorosamente a or-
dem de classificação final dos candida-
tos.

7.2. A convocação para preenchi-
mento das vagas será feita por meio de
Edital a ser publicado no jornal de gran-
de circulação do Município e Departa-
mento de Administração de Recursos
Humanos, pela internet, no site oficial
da Prefeitura (
www.carapicuíba.sp.gov.br ).

7.3. A contratação será regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT.

7.4. O contrato terá prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias, po-
dendo ser prorrogado por igual período,
nos termos do artigo 107, da Lei Muni-
cipal nº 1.619, de 30.07.1993, pelo pa-
rágrafo primeiro do artigo 108, Lei Mu-
nicipal nº 2.383 de 22.04.2003 do arti-
go 1º da Lei Municipal nº 2.996 de
07.05.2010.

7.5. Quando convocado, o candida-
to deverá comparecer no dia, horário e
local estabelecido no Edital. O não com-
parecimento implicará na desclassifica-
ção automática.

7.6. O candidato convocado será
submetido a exame médico pré-
admissional em Órgão a ser definido pela
Prefeitura, que terá decisão terminativa.

7.7. Considerado apto para o desem-
penho do emprego público, o candidato
será contratado mediante a apresentação
de toda a documentação comprobatória,
conforme discriminado a seguir.

a) 01 (uma) foto 3X4;

b) Cédula de Identidade (RG) - có-
pia simples;

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF)
- cópia simples;

d) Título de Eleitor e Comprovante
de votação da última eleição (1º e 2º tur-
no ) - cópia simples;

e) Carteira do PIS/PASEP ou origi-
nal da Pesquisa Cadastral expedida pela
Caixa Econômica Federal - cópia sim-
ples;

f) Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS) e Cópia

Simples das págs. com foto e nº de
série, verso com dados pessoais;

g) Certidão de Nascimento ou Cer-
tidão de Casamento (se viúvo, apresen-
tar a Certidão de Óbito e se divorciado,
apresentar a Averbação) - cópia simples;

h) Certificado de Reservista e/ou
Carta Patente (idade até 45 anos) - có-
pia simples;

i) Comprovante de endereço (conta
de luz, água, telefone ou contrato em caso
de imóvel alugado) - cópia simples;

j) Certidão e/ou Declaração
expedida pelo Órgão competente, que
conste o cargo ou emprego exercido na-
quele órgão e o horário de trabalho (plan-
tão: par ou impar), para comprovação de
acúmulo lícito de cargo ou emprego pú-
blico-original;

K) Registro no respectivo Conselho
(CRM/) - cópia autenticada ou cópia sim-
ples acompanhada do original;

l) Certidão expedida pelo Órgão
competente, indicando o tipo e aposen-
tadoria (somente para os aposentados em
cargo/emprego/ função públicos, desde
que os cargos estejam previstos nas acu-
mulações legais previstas na Constitui-
ção Federal) - original;

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1. A inscrição implicará a completa
ciência e tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital,
sobre as quais não se poderá alegar des-
conhecimento.

8.2. A inexistência, omissão e/ou
irregularidades das informações de do-
cumentos, mesmo que verificados pos-
teriormente, acarretarão em nulidade da
inscrição e desclassificação do candida-
to, com todas as suas decorrências.

8.3. O prazo de validade do presen-
te Processo Seletivo será de 01 (um) ano,
contado a partir da data de sua homolo-
gação, podendo ser prorrogado, uma
única vez por igual período.

8.4. O candidato não será contrata-
do nas condições abaixo:

a) Ter sido dispensado do serviço
público por justa causa;

b) Quando não gozar de boa saúde

física e mental ou for portador de defici-
ência incompatível com o tipo de ativi-
dade que está concorrendo;

c) Ser aposentado nos termos da
Constituição Federal, consoante ao arti-
go 40, § 1º, incisos I e II, estando inclu-
so em acumulação remunerada, excetu-
ando-se os cargos previstos em lei;

d) Estar em idade para aposentado-
ria compulsória durante o período de 06
(seis) meses de contratação; e

e) Estar em gozo de auxílio-doença
da Previdência Social.

8.5. Às pessoas portadoras de defi-
ciência é assegurado, desde que aprova-
dos, 5% (cinco por cento) das vagas do
presente Processo Seletivo, desde que as
atribuições do emprego sejam compatí-
veis com a deficiência de que são porta-
doras, em obediência ao disposto na Lei
Federal nº 7853/89 e no Decreto Fede-
ral nº 3298/99.

8.6. O processo seletivo simplifica-
do gerará para o candidato apenas a ex-
pectativa do direito à contratação. A Pre-
feitura do Município de Carapicuíba re-

EDITAL Nº 0002/2012

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

A Comissão Permanente de Acompa-
nhamento de Processos Seletivos do Muni-
cípio de Carapicuíba faz saber que a Prefei-
tura do Município de Carapicuíba:

1. Torna público que fará realizar sele-
ção simplificada para implementação do
“Projeto Escola Aberta”, por prazo deter-
minado, para os empregos não remanescen-
tes de concurso público, na vaga e emprego
de professor de educação física, conforme
Lei nº. 2.463 de 16 de fevereiro de 2004,
com o objetivo de ampliar a rede de prote-
ção às crianças nos períodos fora do horário
escolar.

2. DAS INSCRIÇÕES:

2.1. As inscrições serão realizadas, gra-
tuitamente, e estarão abertas conforme se-
gue:

2.2. Pessoalmente no Departamento de
Recursos Humanos, sito á Avenida Presiden-
te Vargas, n.º 280 – Centro – Carapicuíba -
SP, mediante a apresentação de documento
de identificação com foto, juntamente com
os documentos do item 2.2.

a). No dia 20 de março de 2012 das
09h00min ás 16h00min para os empregos
constantes do anexo “I”.

OBS.: Não haverá atendimento fora do
dia e horário estabelecido.

2.3. No ato da inscrição o candidato
deverá entregar os seguintes documentos,
para o cargo constante no anexo “I:

a. Projeto atendendo os objetivos
propostos, contendo:

(1) - titulo
(2) - objetivo
(3) - Justificativa
(4) - Metodologia
(5) - Metas
(6) - Resultado Esperado
(7) - Bibliografia mínima
b. Diploma ou Certificado de Con-

clusão de Curso, conforme a exigência ca-
bível (copia simples).

c. Preenchimento da ficha cadastral
no ato da inscrição.

2.4. Os candidatos portadores de defi-
ciência deverão especificar na ficha de ins-
crição, o tipo de deficiência de que são por-
tadores e ainda, anexar laudo médico que
ateste a espécie e o grau, ou nível da defici-
ência, com expressa referência ao Código
Internacional de Doença - CID.

2.5. Após a entrega dos documentos
relacionados no item 2.2., não será permiti-
do em hipótese alguma à juntada ou substi-
tuição de quaisquer documentos.

3. SÃO REQUISITOS PARA
CONTRATAÇÃO

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado
ou cidadão português com igualdade de di-
reitos ou estrangeiro com situação regular
(visto de permanência com autorização para
trabalhar no país);

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito)
anos;

c) Estar quite com as obrigações mili-
tares e eleitorais;

d) possuir o requisito específico para o
exercício do emprego, nos termos do Ane-
xo I deste Edital

4. DO PROCESSO SELETIVO:

4.1. O processo seletivo será através da
avaliação do Projeto, obedecendo aos crité-

serva-se o direito de proceder as convo-
cações para contratação no emprego em
época e quantidade que atenda as neces-
sidades de serviço

8.7. O Contrato por prazo determi-
nado extinguir se á sem direito a indeni-
zações:

a) Pelo término do prazo contratual;

b) Por iniciativa da administração
pública; e

c) Por iniciativa do contratado, por
escrito, com 30 (trinta) dias de antece-
dência

8.8. Os casos omissos serão resolvi-
dos pela Comissão de Processo Seleti-
vo.

Carapicuíba, 16 de março de 2012.

ANTONIO AGUIMARÃES DE
CALDAS

Secretário de Administração

MARIA DE FATIMA PEREIRA DE
BRITO

Diretora de Recursos Humanos

rios apontados no item 5 deste Edital.

4.2 O resultado da seleção dos candi-
datos aos cargos previsto no anexo I, será
divulgado em jornal de grande circulação do
Município, na Secretaria de Educação, De-
partamento de Administração de Recursos
Humanos e no site
www.carapicuiba.sp.gov.br..

5. DA CLASSIFICAÇÃO:

5.1. Os candidatos inscritos serão ava-
liados e classificados em ordem decrescen-
te da nota final obtida através da avaliação,
conforme descrito abaixo, enumerado em 02
(duas) listas classificatórias, sendo uma ge-
ral (todos os candidatos) e outra especial
(portadores de deficiência).

5.2. Serão considerados critérios de
classificação:

a) Tempo de experiência Profissional
comprovada.

b) Escolaridade.
c) Cursos concluídos de especializa-

ção.
d) Avaliação do projeto.

6. DO EMPATE:

6.1. Em caso de empate na classifica-
ção, terá preferência o candidato que suces-
sivamente:

a) For o mais idoso.
b) Casado;
c) Maior número de filhos.
d) Maior tempo de atuação em proje-

tos na escola e no programa escola aberta.

7. DA CONTRATAÇÃO:

7.1. A contratação se dará quando a
Administração Municipal julgar convenien-
te e obedecerá rigorosamente a ordem de
classificação.

7.2. A convocação para preenchimento
das vagas será feita por meio de Edital a ser
publicado no jornal de grande circulação do
Município e Departamento de Administra-
ção de Recursos Humanos, pela internet, no
site oficial da Prefeitura
(www.carapicuíba.sp.gov.br).

7.3. A contratação será regida pela Con-
solidação das Leis do Trabalho - CLT.

7.4. O contrato terá prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias, podendo ser
prorrogado por igual período, nos termos da
Lei Municipal 2.996 de 07 de maio de 2010.

7.5. A contratação dos professores será
feita de acordo com parágrafo 4º do artigo
1º da Lei 2996/10, combinado com a lei
2476/04 em seus artigos 1º, 2º e 3º. Em subs-
tituição ao vale transporte, sacolão e cesta
básica.

7.6 - Quando convocado, o candidato
deverá comparecer no dia, horário e local
estabelecido no Edital. O não comparecimen-
to implicará na desclassificação automática.

7.7. O candidato convocado será sub-
metido a exame médico pré-admissional em
Órgão a ser definido pela Prefeitura, que terá
decisão terminativa.

7.8. Considerado apto para o desem-
penho do emprego público, o candidato será
contratado mediante a apresentação de toda
a documentação comprobatória, conforme
discriminado a seguir.

a) 01 (uma) foto 3X4;

b) Cédula de Identidade (RG) - cópia
simples;

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF) -
cópia simples;

d) Título de Eleitor e Comprovante de
votação da última eleição (1º e 2º turno) -
cópia simples;

e) Carteira do PIS/PASEP ou original
da Pesquisa Cadastral expedida pela Caixa
Econômica Federal - cópia simples;

f) Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) e Cópia

Simples das páginas com foto e nº de
série, verso com dados pessoais;

g) Certidão de Nascimento ou Certidão
de Casamento (se viúvo, apresentar a Certi-
dão de Óbito e se divorciado, apresentar a
Averbação) - cópia simples;

h) Certificado de Reservista e/ou Car-
ta Patente (idade até 45 anos) - cópia sim-
ples;

i) Comprovante de endereço (conta de
luz, água, telefone ou contrato em caso de
imóvel alugado) - cópia simples;

j) Certidão e/ou Declaração expedida
pelo Órgão competente, que conste o cargo
ou emprego exercido naquele órgão e o ho-
rário de trabalho (plantão: par ou impar),
para comprovação de acúmulo lícito de car-
go ou emprego público-original;

k) Certidão expedida pelo Órgão com-
petente, indicando o tipo e aposentadoria (so-
mente para os aposentados em cargo/empre-
go/ função públicos, desde que os cargos
estejam previstos nas acumulações legais
previstas na Constituição Federal) - original;

l) Atestado de Antecedentes Criminais
(original)

m) Diploma ou Certificado de conclu-
são de ensino superior conforme exigência
do emprego constante do anexo “I”- cópia
autenticada.

7.9 – Os demais classificados irão com-
por o cadastro reserva, podendo ser convo-
cados a qualquer tempo durante a vigência
deste edital.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1. A jornada de trabalho do “Projeto
Escola Aberta” realizar-se-á nos finais de
semana, durante o ano letivo de 2012 nas 06
(seis) Escolas da Rede Municipal de Ensino
de Carapicuíba.

8.1.1. Processo Seletivo terá validade
PARA O ANO LETIVO DE 2012.

8.1.2. A carga horária de trabalho: 20
horas semanais (incluindo formação, reuni-
ões, preparação de materiais e elaboração
de relatórios).

8.2. A inscrição implicará a completa ci-
ência e tácita aceitação das normas e condi-
ções estabelecidas neste Edital, sobre as quais
não se poderá alegar desconhecimento.

8.3. A inexistência, omissão e/ou irre-
gularidades das informações de documentos,

mesmo que verificados posteriormente,
acarretarão em nulidade da inscrição e des-
classificação do candidato, com todas as
suas decorrências.

8.4. O candidato não será contratado
nas condições abaixo:

a) Ter sido dispensado do serviço pú-
blico por justa causa;

b) Quando não gozar de boa saúde
física e mental ou for portador de defici-
ência incompatível com o tipo de ativida-
de que está concorrendo;

c) Ser aposentado nos termos da
Constituição Federal, consoante ao artigo
40, § 1º, incisos I e II, estando incluso em
acumulação remunerada, excetuando-se os
cargos previstos em lei;

a) Estar em idade para aposentado-
ria compulsória durante o período de 06
(seis) meses de contratação;

b) Estar em gozo de auxílio-doen-
ça da Previdência Social.

c)  Ter condenação penal transita-
da em julgado.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
8.5. Às pessoas portadoras de defici-

ência é assegurado, desde que aprovados,
5% (cinco por cento) das vagas do pre-
sente Processo Seletivo, desde que as atri-
buições do emprego sejam compatíveis
com a deficiência de que são portadoras,
em obediência ao disposto na Lei Federal
nº 7853/89 e no Decreto Federal nº 3298/
99.

8.6. O processo seletivo simplifica-
do gerará para o candidato apenas a ex-
pectativa do direito à contratação. A Pre-
feitura do Município de Carapicuíba reser-
va-se o direito de proceder às convocações
para contratação no emprego em época e
quantidade que atenda as necessidades de
serviço

8.7. O Contrato por prazo determina-
do extinguir se á sem direito a indeniza-
ções:

a) Pelo término do prazo contratual;

b) Por iniciativa da administração
pública; e

c) Por iniciativa do contratado, por
escrito, com 30 (trinta) dias de antecedên-
cia

8.8. Os casos omissos serão resolvi-
dos pela Comissão de Processo Seletivo.

Carapicuíba, 15 de março de 2012.

ANTONIO AGUIMARÃES DE
CALDAS

Secretário de Administração

MARIA DE FATIMA PEREIRA DE
BRITO

Diretora de Recursos Humanos

EDITAL Nº 0003/2012

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

A Comissão Permanente de Acompa-
nhamento de Processos Seletivos do Mu-
nicípio de Carapicuíba faz saber que a Pre-
feitura do Município de Carapicuíba:

1. Torna público que fará realizar sele-
ção simplificada para implementação do
“Projeto Mais Educação”, por prazo de-
terminado, para os empregos não remanes-
centes de concurso público, nas vagas e em-
pregos de professores de educação física e
professor com nível superior em pedagogia
, conforme Lei nº. 2.463 de 16 de fevereiro
de 2004, com o objetivo de ampliar a rede
de proteção às crianças nos períodos fora
do horário escolar.

2. DAS INSCRIÇÕES:

2.1. As inscrições serão realizadas, gra-
tuitamente, e estarão abertas conforme se-
gue:

2.2. Pessoalmente no Departamento de
Recursos Humanos, sito á Avenida Presi-
dente Vargas, n.º 280 – Centro –
Carapicuíba - SP, mediante a apresentação
de documento de identificação com foto,
juntamente com os documentos do item 2.2.

a). No dia 20 de março de 2012 das
09h00min ás 16h00min para os empregos
constantes do anexo “I”.

OBS.: Não haverá atendimento fora
do dia e horário estabelecido.

2.3. No ato da inscrição o candidato
deverá entregar os seguintes documentos,
para o cargo constante no anexo “I:

a. Projeto atendendo os objetivos
propostos, contendo:

(1) - titulo
(2) - objetivo
(3) - Justificativa
(4) - Metodologia
(5) - Metas
(6) - Resultado Esperado
(7) - Bibliografia mínima
b. Diploma ou Certificado de Con-

clusão de Curso, conforme a exigência ca-
bível (copia simples).

c. Preenchimento da ficha cadastral
no ato da inscrição.

2.4. Os candidatos portadores de defi-
ciência deverão especificar na ficha de ins-
crição, o tipo de deficiência de que são por-
tadores e ainda, anexar laudo médico que
ateste a espécie e o grau, ou nível da defici-
ência, com expressa referência ao Código
Internacional de Doença - CID.

2.5. Após a entrega dos documentos
relacionados no item 2.2., não será permiti-
do em hipótese alguma à juntada ou substi-
tuição de quaisquer documentos.

3. SÃO REQUISITOS PARA
CONTRATAÇÃO

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado

ou cidadão português com igualdade de
direitos ou estrangeiro com situação re-
gular (visto de permanência com autori-
zação para trabalhar no país);

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito)
anos;

c) Estar quite com as obrigações
militares e eleitorais;

d) possuir o requisito específico para
o exercício do emprego, nos termos do
Anexo I deste Edital

4. DO PROCESSO
SELETIVO:

4.1. O processo seletivo será através
da avaliação do Projeto, obedecendo aos
critérios apontados no item 5 deste Edital.

4.2 O resultado da seleção dos can-
didatos aos cargos previsto no anexo I,
será divulgado em jornal de grande cir-
culação do Município, na Secretaria de
Educação, Departamento de Administra-
ção de Recursos Humanos e no site
www.carapicuiba.sp.gov.br..

5. DA CLASSIFICAÇÃO:

5.1. Os candidatos inscritos serão
avaliados e classificados em ordem de-
crescente da nota final obtida através da
avaliação, conforme descrito abaixo, enu-
merado em 02 (duas) listas
classificatórias, sendo uma geral (todos
os candidatos) e outra especial (portado-
res de deficiência).

5.2. Serão considerados critérios de
classificação:

a) Tempo de experiência Profissi-
onal comprovada.

b) Escolaridade.
c) Cursos concluídos de especia-

lização.
d) Avaliação do projeto.

6. DO EMPATE:

6.1. Em caso de empate na classifi-
cação, terá preferência o candidato que
sucessivamente:

a) For o mais idoso.
b) Casado;
c) Maior número de filhos.
d) Maior tempo de atuação em pro-

jetos na escola e no programa mais edu-
cação.

7. DA CONTRATAÇÃO:

7.1. A contratação se dará quando a
Administração Municipal julgar conveni-
ente e obedecerá rigorosamente a ordem
de classificação.

7.2. A convocação para preenchi-
mento das vagas será feita por meio de
Edital a ser publicado no jornal de gran-
de circulação do Município e Departa-
mento de Administração de Recursos
Humanos, pela internet, no site oficial da

Continua na página seguinte
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Prefeitura do Município de Carapicuíba
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Prefeitura (www.carapicuíba.sp.-
gov.br).

7.3. A contratação será regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT.

7.4. O contrato terá prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias, po-
dendo ser prorrogado por igual perío-
do, nos termos da Lei Municipal 2.996
de 07 de maio de 2010.

7.5. A contratação dos professores
será feita de acordo com parágrafo 4º
do artigo 1º da Lei 2996/10, combina-
do com a lei 2476/04 em seus artigos
1º, 2º e 3º. Em substituição ao vale
transporte, sacolão e cesta básica.

7.6 - Quando convocado, o candi-
dato deverá comparecer no dia, horário
e local estabelecido no Edital. O não
comparecimento implicará na desclas-
sificação automática.

7.7. O candidato convocado será
submetido a exame médico pré-
admissional em Órgão a ser definido
pela Prefeitura, que terá decisão
terminativa.

7.8. Considerado apto para o de-
sempenho do emprego público, o can-
didato será contratado mediante a apre-
sentação de toda a documentação
comprobatória, conforme discriminado
a seguir.

a) 01 (uma) foto 3X4;

b) Cédula de Identidade (RG) - có-
pia simples;

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF)
- cópia simples;

d) Título de Eleitor e Comprovan-
te de votação da última eleição (1º e 2º
turno) - cópia simples;

e) Carteira do PIS/PASEP ou ori-
ginal da Pesquisa Cadastral expedida
pela Caixa Econômica Federal - cópia
simples;

f) Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS) e Cópia

Simples das páginas com foto e nº
de série, verso com dados pessoais;

g) Certidão de Nascimento ou Cer-
tidão de Casamento (se viúvo, apresen-
tar a Certidão de Óbito e se divorciado,
apresentar a Averbação) - cópia simples;

h) Certificado de Reservista e/ou
Carta Patente (idade até 45 anos) - có-
pia simples;

i) Comprovante de endereço (con-
ta de luz, água, telefone ou contrato em
caso de imóvel alugado) - cópia sim-
ples;

j) Certidão e/ou Declaração
expedida pelo Órgão competente, que
conste o cargo ou emprego exercido na-
quele órgão e o horário de trabalho
(plantão: par ou impar), para compro-
vação de acúmulo lícito de cargo ou em-
prego público-original;

k) Certidão expedida pelo Órgão
competente, indicando o tipo e aposen-
tadoria (somente para os aposentados
em cargo/emprego/ função públicos,
desde que os cargos estejam previstos
nas acumulações legais previstas na
Constituição Federal) - original;

l) Atestado de Antecedentes Crimi-
nais (original)

m) Diploma ou Certificado de con-
clusão de ensino superior conforme exi-
gência do emprego constante do anexo
“I”- cópia autenticada.

EDITAL Nº 0004/2012

A Comissão Permanente de
Acompanhamento de Processos Se-
letivos do Município de Carapicuíba
faz saber que a Prefeitura do Muni-
cípio de Carapicuíba:

A Secretaria Municipal de Ad-
ministração de Carapicuíba torna
público o Processo Seletivo simpli-
ficado para contratação temporária
de Educadores de áreas específicas
(Ensino Fundamental - EJA), Edu-
cador de Participação Cidadã, Edu-
cador de Qualificação Profissional,
Tradutor e Intérprete em Libras,
Educador de acompanhamento do
acolhimento de crianças, Monitor e
Merendeira para o Programa Naci-
onal de Inclusão de Jovens –
PROJOVEM URBANO, no Muni-
cípio de Carapicuíba, instituído pela
RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 60 DE
09 DE NOVEMBRO DE 2011 e re-
gido de acordo com as
NORMATIVAS, que constituem
parte integrante deste processo, com
o objetivo de suprir a execução do
programa com o início das aulas pre-
visto para o dia 07 de maio de 2012.

DAS DISPOSIÇÕES PRELI-
MINARES:

1. O PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO, objeto deste pro-
cesso, será composto de duas etapas
para os cargos de Educadores de áre-
as específicas (Ensino Fundamental
- EJA), Educador de Participação
Cidadã, Educador de Qualificação
Profissional e de Tradutor e Intér-
prete em Libras: Análise de
Curriculum Vitae documentado,

7.9 – Os demais classificados irão com-
por o cadastro reserva, podendo ser convo-
cados a qualquer tempo durante a vigência
deste edital.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1. A jornada de trabalho do “Mais
Educação” realizar-se-á nos finais de sema-
na, durante o ano letivo de 2012 nas 06 (seis)
Escolas da Rede Municipal de Ensino de
Carapicuíba.

8.1.1. Processo Seletivo terá validade
PARA O ANO LETIVO DE 2012.

8.1.2. A carga horária de trabalho: 20
horas semanais (incluindo formação, reuni-
ões, preparação de materiais e elaboração
de relatórios).

8.2. A inscrição implicará a completa
ciência e tácita aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste Edital, sobre as
quais não se poderá alegar desconhecimen-
to.

8.3. A inexistência, omissão e/ou irre-
gularidades das informações de documen-
tos, mesmo que verificados posteriormente,
acarretarão em nulidade da inscrição e des-
classificação do candidato, com todas as suas
decorrências.

8.4. O candidato não será contratado nas
condições abaixo:

a) Ter sido dispensado do serviço pú-
blico por justa causa;

b) Quando não gozar de boa saúde físi-
ca e mental ou for portador de deficiência
incompatível com o tipo de atividade que está
concorrendo;

c) Ser aposentado nos termos da Cons-
tituição Federal, consoante ao artigo 40, §
1º, incisos I e II, estando incluso em acumu-
lação remunerada, excetuando-se os cargos
previstos em lei;

a) Estar em idade para aposentado-
ria compulsória durante o período de 06 (seis)
meses de contratação;

b) Estar em gozo de auxílio-doença
da Previdência Social.

c)  Ter condenação penal transitada
em julgado.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
8.5. Às pessoas portadoras de deficiên-

cia é assegurado, desde que aprovados, 5%
(cinco por cento) das vagas do presente Pro-
cesso Seletivo, desde que as atribuições do
emprego sejam compatíveis com a deficiên-
cia de que são portadoras, em obediência ao
disposto na Lei Federal nº 7853/89 e no
Decreto Federal nº 3298/99.

8.6. O processo seletivo simplificado
gerará para o candidato apenas a expectati-
va do direito à contratação. A Prefeitura do
Município de Carapicuíba reserva-se o di-
reito de proceder às convocações para
contratação no emprego em época e quanti-
dade que atenda as necessidades de serviço

8.7. O Contrato por prazo determinado
extinguir se á sem direito a indenizações:

a) Pelo término do prazo contratual;

b) Por iniciativa da administração pú-
blica; e

c) Por iniciativa do contratado, por es-
crito, com 30 (trinta) dias de antecedência

8.8. Os casos omissos serão resolvidos
pela Comissão de Processo Seletivo.

Carapicuíba, 15 de março de 2012.

ANTONIO AGUIMARÃES DE
CALDAS

Secretário de Administração

MARIA DE FATIMA PEREIRA DE
BRITO

Diretora de Recursos Humanos

como descrito no item IV deste Edital
e de uma etapa para os cargos de Edu-
cador de acompanhamento do acolhi-
mento de crianças, Monitor e Meren-
deira: Análise de Curriculum Vitae
documentado.

1.1. Para todos os efeitos, o co-
nhecimento prévio das normas conti-
das neste edital é requisito essencial
para inscrição e para participação em
quaisquer das fases do PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO. O can-
didato que por qualquer motivo, dei-
xar de atender às normas aqui
estabelecidas será eliminado do cer-
tame, EM QUAISQUER DAS ETA-
PAS.

1.2. A carga horária referente aos
cargos será as seguintes:

1.2.1 Para os cargos de Educado-
res de áreas específicas (Ensino Fun-
damental - EJA), Educador de Partici-
pação Cidadã, Educador de Qualifica-
ção Profissional e Tradutor e Intérpre-
te em Libras a carga horária é de 30
(trinta) horas semanais, distribuídas de
segunda a sexta-feira, no período ves-
pertino/noturno (16h30 às 22h) e aos
sábados no período diurno.

1.2.2 Para os cargos de Educador
de acompanhamento do acolhimento
de crianças, Monitor e Merendeira a
carga horária é de 20 (vinte) horas se-
manais, distribuídas de segunda a sex-
ta-feira, no período noturno (18h às
22h).

1.3. Os pré-requisitos/escolarida-
de e a remuneração mensal, estabele-
cidos em conformidade com o Plano
de Trabalho Anual – PTA/MEC/
FNDE – bem como os cargos ofereci-
dos, são os apresentados no quadro I:

2. As vagas serão preenchidas de
acordo com o limite estabelecido, a partir
do número de alunos inscritos no Progra-
ma.

3. Das vagas existentes, 5% (cinco
por cento) por cargo, serão reservadas às
pessoas portadoras de deficiência, nos ter-
mos da Lei nº 5.484/92, bem como em
atendimento à Lei Federal nº 7.853/89,
regulamentada pelo Decreto nº 3.298/99.

4. Descrição Sumária dos Cargos:
4.1. Educadores de áreas específicas

(Ensino Fundamental - EJA): Ministrar
aulas de disciplinas componentes do cur-
rículo do Ensino Fundamental, utilizan-
do-se de material editado e fornecido pelo
PROJOVEM URBANO. Trabalhar de
forma interdisciplinar os conteúdos teó-
ricos e práticos pertinentes, utilizando–
se de dinâmicas variadas, com incentivo
à pesquisa e à utilização de recursos
tecnológicos, bem como, noções básicas
de informática e suporte às ações comu-
nitárias possibilitando o pleno desenvol-
vimento intelectual do aluno e sua atua-
ção responsável como cidadão participan-
te da sociedade. Controlar a freqüência
dos alunos, implementar atividades para
o controle da evasão e realizar acompa-
nhamento domiciliar, hospitalar e em uni-
dades prisionais, caso necessário.

4.2. Educador de Participação Cida-
dã: Realizar oficinas temáticas com os
jovens, coordenar atividades de interação
social, trabalhar a relação escola/comu-
nidade, conhecer a situação sócio-econô-
mica das famílias, desenvolver projetos de
ação comunitária com os jovens em áreas
vulneráveis do território, bem como ori-
entar a construção do Plano de Ação Co-
munitária – PLA.

4.3. Educador de Qualificação Pro-
fissional: Trabalhar a questão da inserção
no mercado de trabalho com noções bási-
cas de cidadania, recursos humanos e
ênfase na organização do trabalho e a vida
em sociedade. Planejar e executar visitas
às empresas relacionadas com os grupos
ocupacionais.  Acompanhar as atividades
técnicas-práticas dos alunos no laborató-
rio e co-orientar juntamente com o pro-
fessor orientador. Elaborar o Plano de
Orientação Profissional – POP, seguindo
os padrões formulados pelo Programa.

4.4 Tradutor e Intérprete em Libras:
efetuar a comunicação, por meio de si-
nais em Libras para alunos com Defici-
ência Auditiva e trabalhar a dissemina-
ção dessa linguagem juntos aos educado-
res e alunos.

4.5 Educador de acompanhamento
do acolhimento de crianças: Desempenhar
atribuições inerentes às atividades de cui-
dar, cultivando hábitos de higienização,
educação alimentar e formação de valo-
res, bem como educar desenvolvendo os
aspectos físico, psicológico, intelectual,
social e valorativo das crianças, por meio
de atividades lúdicas.

4.6 Monitor: auxiliar o Educador de
Qualificação Profissional no desenvolvi-
mento e acompanhamento das atividades
técnicas-práticas dos alunos no laborató-
rio.

4.7 Merendeira: Desenvolver ativi-
dades relativas a preparação, conservação,
armazenamento e distribuição da alimen-
tação escolar, inclusive mantendo a
higienização da cozinha e refeitório.

II – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato impli-

cará no conhecimento e a aceitação das
normas e condições estabelecidas neste
edital de PROCESSO SELETIVO SIM-

PLIFICADO, em relação às quais não
poderá alegar desconhecimento.

2. O edital e os resultados estarão
disponíveis no sitio da Prefeitura de
Carapicuíba (www.carapicuiba.sp.gov.br)
e afixados na Secretaria Municipal de
Educação de Carapicuíba.

3. As inscrições serão realizadas no
Centro Administrativo, situado na Aveni-
da Presidente Vargas, 280, Vila Caldas,
no dia 21 de março de 2012, no horário
das 09 h às 16 h.

4. Os procedimentos para inscrição
obedecerão às seguintes regras:

4.1. Preenchimento da ficha de ins-
crição, disponibilizado no dia e local in-
dicado.

4.2. Apresentação dos seguintes do-
cumentos originais: RG, CPF, Compro-
vante de Residência, Comprovante do
Serviço Militar (sexo, masculino).

4.3. Entrega do Currículum Vitae,
devidamente comprovado, que deverá
conter comprovante de tempo de serviço
e experiência profissional, mediante a
apresentação de contrato de trabalho re-
gistrado em CTPS, atos de nomeação/exo-
neração junto a órgãos públicos, declara-
ção de prestação de serviço em órgão pú-
blico, em papel timbrado devidamente
assinado pelos Recursos Humanos do ór-
gão e na ausência deste setor, deverá es-
tar assinado pelo dirigente máximo da
Unidade Executora, para prestadores de
serviço autônomo através de RPA, que
demonstre a experiência profissional in-
formada.

5. São requisitos para a inscrição:
a) Ser brasileiro ou gozar das prerro-

gativas previstas no artigo 12 da Consti-
tuição Federal;

b) Conhecer, atender e estar de acor-
do com as exigências contidas neste
Edital;

c) Ter, à data do encerramento das
inscrições, idade mínima de 18 (dezoito)
anos;

d) Gozar de boa saúde física e men-
tal;

e) Ter habilitação específica para o
exercício do cargo no nível de ensino,
disciplina para o qual pretender se ins-
crever, de acordo com o Quadro I deste
edital, na data da inscrição;

f) Situação regular junto ao respecti-
vo órgão de classe, quando obrigatória a
filiação para o exercício da profissão;

g) Estar o candidato do sexo mascu-
lino, em regular situação perante o servi-
ço militar;

h) Estar em dia com as obrigações
eleitorais;

i) Não ter qualquer restrição de or-
dem criminal, que impeça o livre exercí-
cio de direitos;

j) Ter experiência comprovada de no
mínimo 2 (dois) anos na função a qual
concorre, exceto para os cargos de  Edu-
cador de qualificação profissional, Edu-
cador de acompanhamento do acolhimen-
to de crianças e Monitor cuja exigência
de experiência solicitada é de no mínimo
1 ano.

l) Ter disponibilidade para o Curso
de Formação Inicial com 96 (noventa e
seis) horas presenciais que ocorrerá no
mês de Abril, de segunda à sexta-feira das
15:00 h às 20:00 h e aos sábados das 9:00
h às 15:00 h, comprometendo-se, obriga-
toriamente, a participar de todas as ativi-
dades.

6. Os profissionais que pretendem
trabalhar na execução do PROJOVEM
URBANO (Educadores de áreas especí-
ficas [Ensino Fundamental – EJA], Edu-

cador de Participação Cidadã, Educador
de Qualificação Profissional e Tradutor e
Intérprete em Libras) também devem pos-
suir:

a) Competência na sua área específi-
ca de atuação;

b) Conhecimentos básicos em
informática;

c) Disponibilidade de 30 (trinta) ho-
ras semanais;

d) Adequação à dinâmica pedagógi-
ca integrada que caracteriza o Programa;

e) Adaptação ao público-alvo do
PROJOVEM URBANO, reconhecendo
as especificidades de comunicação e re-
lacionamento com jovens em situação de
exclusão social.

7. No ato da inscrição, o candidato
deverá, obrigatoriamente, indicar na ficha
de inscrição, a opção de cargo/disciplina,
conforme o Quadro I. Efetivada a inscri-
ção, não serão aceitos pedidos para alte-
ração de cargo.

8. O candidato que efetivar mais de
uma inscrição terá a(s) primeira(s)
cancelada(s). Não sendo possível definir
a(s) primeira(s) inscrição(ões)
efetivada(s), todas serão canceladas.

9. A qualquer tempo poder-se-á anu-
lar a inscrição do candidato, desde que
verificadas falsidades de declarações ou
irregularidades nas provas ou documen-
tos.

10. O candidato que deixar de pre-
encher quaisquer dos campos da ficha de
inscrição, terá automaticamente sua ins-
crição invalidada e, conseqüentemente,
não participará do Processo seletivo.

11. Não será aceito pedido de inscri-
ção com documentação incompleta nem
em caráter condicional.

III – DAS INSCRIÇÕES PARA
CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

1. Às pessoas com deficiência, que
pretendam fazer uso das prerrogativas que
lhes são facultadas no inciso VIII do art.
37 da Constituição Federal, na Lei nº
7.853, de 24 de outubro de 1989, pelo
Decreto Federal nº 3.298, de 20 de de-
zembro de 1999 e ao disposto na Lei
5.484/92, é assegurado o direito de con-
correr às vagas, reservadas aos candida-
tos com deficiência no presente Processo
seletivo, desde que a deficiência não im-
possibilite o exercício da função.

2. Em obediência ao disposto no
art.37, parágrafo 1º do Decreto Federal
nº 3.298/99 e ao disposto na Lei nº 5.484/
92, ficam reservadas 5% (cinco por cen-
to), por cargo, das vagas existentes às pes-
soas com deficiência.

3. Consideram-se pessoas com defi-
ciência aquelas que se enquadrarem nas
categorias discriminadas no art. 4º do
Decreto nº 3.298/99.

4. Os candidatos deverão declarar,

quando da inscrição, informar o tipo de
deficiência, especificando-a na Ficha de
Inscrição e apresentando laudo médico.

5. As pessoas com deficiência, res-
guardadas as condições especiais pre-
vistas no Decreto nº 3.298/99, particu-
larmente em seu artigo de nº 40, parti-
ciparão do Processo Seletivo em igual-
dade de condições com os demais can-
didatos, no que se refere aos critérios
de seleção, ao dia, horário e ao local da
entrevista.

6. Os candidatos com deficiência
que não realizarem a inscrição confor-
me instruções constantes neste item, não
poderão impetrar recurso em favor de
sua situação.

7. Não havendo candidatos apro-
vados para as vagas reservadas para
aqueles com deficiência, essas serão pre-
enchidas por candidatos sem deficiên-
cia, observando a ordem de classifica-
ção final.

IV – DA SELEÇÃO

1. O processo seletivo constará
uma única etapa, sendo avaliação de cur-
rículo para todos os cargos.

1.1. A análise dos currículos pro-
fissionais levará em consideração,
prioritariamente, os requisitos necessá-
rios a cada função (formação acadêmi-
ca e/ou profissional), tempo de serviço
na área, projetos de ação social, juven-
tude e capacitação profissional, experi-
ência e atuação em docência compre-
endendo:

a) Atribuição de pontuação pelos
títulos apresentados, que será realizada
com base nos critérios definidos nos
Quadros abaixo indicados e devidamen-
te comprovados pelo candidato;

b) A adoção cumulativa para os cri-
térios utilizados na pontuação, ou seja,
a atribuição de pontos por apresentação
de um título não exclui a consideração
de outro, desde que comprovado medi-
ante a apresentação da documentação
exigida.

1.1.1. O Quadro II corresponde aos
critérios a serem avaliados, na análise
curricular para os cargos de Educado-
res de áreas específicas (Ensino Funda-
mental - EJA), Educador de Participa-
ção Cidadã, e de Tradutor e Intérprete
em Libras.

1.1.2. O Quadro III corresponde aos
critérios a serem avaliados para o Edu-
cador de Qualificação Profissional.

1.1.3 Para os demais cargos serão
considerados como critério de classifi-
cação:

a) Tempo de experiência Profis-
sional comprovada.

b) Escolaridade.
c) Cursos concluídos de especi-

alização.

V – DOS CRITÉRIOS DE DE-
SEMPATE

1. O candidato que tiver maior idade.
2. Candidato com maior número de

filhos.
3. O candidato com maior tempo de

experiência na área a qual concorre.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. O resultado final do Processo Sele-
tivo será publicado no sitio da Prefeitura de
Carapicuíba, www.carapicuiba.sp.gov.br,
com a divulgação dos nomes e classifica-
ção dos candidatos afixados Secretaria
Municipal de Educação de Carapicuíba.

2. A contratação de pessoal será feita
pelo prazo de até 18 (dezoito) meses, po-
dendo o contratado a qualquer momento ser
substituído pelo candidato imediatamente
abaixo na classificação, por falta de desem-
penho adequado ao projeto, falta de adap-
tação ou qualquer outro motivo que preju-
dique o bom desempenho do PROJOVEM
URBANO.

3. O ato de inscrição do candidato
presume o inteiro conhecimento das re-
gras contidas neste Processo seletivo, im-
portando na expressa aceitação das regras
e condições do mesmo.

4. Verificada, a qualquer tempo, ine-
xatidão de informações, irregularidade,
inidoneidade ou falta de documentos
exigíveis, o candidato será eliminado do
Processo Seletivo, anulando-se todos os
atos decorrentes da inscrição.

5. Todas as convocações, avisos e re-
sultados, serão informados no sitio da Pre-
feitura de Carapicuíba,
www.carapicuiba.sp.gov.br, e afixados na
Secretaria Municipal de Educação de
Carapicuíba.

6. Não será fornecido ao candidato
qualquer documento comprobatório de
classificação no Processo seletivo, valen-
do para esse fim as listagens divulgadas
(em ordem alfabética) através da internet
no sitio da Prefeitura Carapicuíba,
www.carapicuiba.sp.gov.br, e afixados na
Secretaria Municipal de Educação de
Carapicuíba.


