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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS 201 5  

EDITAL N.º 0003/2015 

PROCESSO N.º 0053/2015 

 

A Prefeita do Município de Américo Brasiliense, através do Departamento Municipal de Promoção 

Social do Município de Américo Brasiliense, no uso de suas atribuições, torna público o Edital de 

Chamada Publica n.º 0003/2015, que dispõe sobre a seleção pública de Prestadores de Serviços para 

desenvolvimento de atividades no âmbito da Proteção Social Especial para facilitadores de Oficinas 

Socioeducativas em projetos a serem desenvolvidos na seguinte unidade:  

 

• Departamento de Promoção Social – Rua Benedito Storani, nº639- Centro- Telefones: (16) 

3392-6470 e 3392-7961 . 

 

• Período de Inscrições: De 15 de Junho de 2015 à 19 de Junho de 2015, das 09h 00min às 15h 

00min.  

Local: CRAS - Centro de Referência da Assistência Social: Avenida Dr. Nicolau Carneiro 

Leão, 45 – Centro – Tel: (16) 3392-3529. 

 

1. Disposições Gerais 

A Proteção Social Especial objetiva trabalhar com pessoas e famílias vítimas de diferentes 

formas de violências e discriminações, oferecendo atividades de caráter terapêutico e lúdico, que 

propiciem trocas de experiências, vivências individuais e grupais, para o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários e inclusão social. 

 

2. Dos Profissionais  
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A previsão de contratações é a constante dos quadros abaixo, sem prejuízo da possibilidade de 

contratação de profissionais além da quantidade prevista, de acordo com a disponibilidade 

financeira e a necessidade da Administração Municipal. 

 

2.1 – Profissionais de Nível Médio: 

 

Código 
Especificação da Atividade  

 
Escolaridade do 

Proponente 
Remuneração 

mensal 

Horas 
trabalhadas 
por semana 

Vaga 

01 

Facilitador de Apoio à execução do 
Programa de  

Medida Socioeducativa em Meio Aberto - 
Liberdade Assistida.  

 
Apoio à execução das Oficinas, Grupos 

socioeducativos e demais atividades 
coletivas, além de oferecer suporte ao 

atendimento familiar: 
- Busca ativa 
- Acolhida 

- Visita familiar 
- Orientações e encaminhamentos 

 
Público alvo:  

Adolescentes em cumprimento de Medida 
Socioeducativa em Meio Aberto – 

Liberdade Assistida. 

Ensino Médio 
Completo. 

 
O candidato 

deverá possuir 
carteira nacional 
de habilitação 

(CNH). 

R$ 960,00 

6 horas 
por dia.  
30 horas 
semanais. 

01 

 

2.1.1 – Do currículo (Pontuação 0 – 5,0)  

a) O currículo deverá ser entregue no ato da inscrição, munido dos anexos abaixo solicitados. 

b) O currículo deverá ser escrito de modo claro e objetivo, contendo as seguintes informações: 

- Dados Pessoais: Nome completo, data de nascimento, endereço, telefone, e e-mail. 

→ Apresentar fotocópia do: RG, CPF, Comprovante de endereço (atualizado) e 

carteira nacional de habilitação (CNH). 

- Escolaridade: Ensino Médio Completo. 

→ Apresentar fotocópia do certificado de conclusão do Ensino Médio ou histórico 

escolar.  

- Pontuação de acordo com a conclusão de Semestre de Graduação em Instituição de Ensino 

Superior, nas seguintes formações: Ciências Sociais, Direito, Psicologia e Serviço Social. 

→  Cada Semestre concluído pontuará 0,5, até pontuação máxima de 5,0. 
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- Experiência Profissional. 

→ Apresentar fotocópia da carteira de trabalho ou declaração. 

c) A inscrição será efetuada somente após a verificação de que o candidato esteja com a 

documentação completa. A falta de algum documento implicará em não preenchimento da ficha 

de inscrição. 

 

2.2 – Profissionais de Nível Superior: 

2.2.1 – Das atividades desenvolvidas: 

 

Código Oficina 
Especificação da 

Atividade 
Público alvo Escolaridade 

do Proponente 
Remuneração 

mensal 

Horas 
trabalhadas 
por semana 

Vaga 

02 

Facilitador de 
Apoio 

familiar ou 
convivência 

social  

Executar grupo 
socioeducativo 

com adolescentes;  
Apoio e 

orientação. 
 

Adolescentes em 
cumprimento de 

Medida 
Socioeducativa em 

Meio Aberto – 
Liberdade Assistida. 
O candidato deverá 

possuir carteira 
nacional de 

habilitação (CNH). 
 

Ensino 
Superior 

com 
experiência 
comprovada 

R$ 528,00 
06 horas 
semanais 

01 

 

 

a) O candidato poderá se inscrever apenas para uma atividade no âmbito da Proteção Social do 

Município. 

 

2.2.2 – Do currículo (Pontuação 0 – 5,0) 

a) O currículo deverá ser entregue no ato da inscrição, munido dos anexos abaixo solicitados. 

b) O currículo deverá ser escrito de modo claro e objetivo, contendo as seguintes informações: 

- Dados Pessoais: Nome completo, data de nascimento, endereço, telefone, e e-mail. 

→ Apresentar fotocópia do: RG, CPF, PIS, Carteira de Registro Profissional no 

respectivo conselho, Comprovante de endereço (atualizado) e carteira nacional 

de habilitação (CNH). 

- Escolaridade: Nível Superior Concluído. 
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→ Apresentar fotocópia do Certificado de conclusão de curso de graduação ou 

Diploma de graduação. 

c) Atividades Profissionais: 

- Avaliação Profissional Comprovada: 

→ Apresentar fotocópia da carteira de trabalho ou declaração. 

→ Exercício específico da Profissão na área de Assistência Social (CRAS e 

CREAS).  

→ Cada mês completo de trabalho executado na área da Assistência Social valerá 

0,10 pontos, podendo computar valor máximo de 5,0 pontos. 

  

e) A inscrição será efetuada somente após a verificação de que o candidato esteja com a 

documentação completa. A falta de algum documento implicará em não preenchimento da ficha 

de inscrição. 

 

1. Da Prova (Pontuação 0 – 20,0) 

 

3.1 – O candidato deverá consultar no site da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

(http://www.americobrasiliense.sp.gov.br), após o período de inscrição, a data e local da Prova. 

 

3.2 – Serão 20 (vinte) questões de múltipla escolha de conteúdo específico sobre a Política Nacional de 

Assistência Social, a Proteção Social Especial, SINASE ( Lei nº 12.594, de 18 de Janeiro de 2012) e 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, versão atualizada). 

 

3.3 – Cada questão valerá 1,0 (um) ponto. 

 
3.4 As informações referentes aos programas, projetos e serviços poderão ser obtidas no site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, através do site: 

http://www.mds.gov.br, e nos links: assistência social, assistência social, cadernos: 

- Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 

 

3.5 – As provas serão elaboradas a partir das referências bibliográficas acima mencionadas, ou seja, 

serão confeccionadas a partir de um conteúdo temático em comum, porém o nível de dificuldade será 

compatível com a escolaridade exigida.  
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3.6 – O candidato deverá chegar ao local de prova com 30 (trinta) minutos de antecedência, e terá duas 

horas para entregar o gabarito final da prova. 

 

3.7 – O gabarito oficial será divulgado no site da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

(http://www.americobrasiliense.sp.gov.br) no primeiro dia útil após a prova.  

 

3.8 – Os candidatos que não atingirem metade da pontuação na prova (10,0) estarão automaticamente 

excluídos da chamada pública.  

 

3.9 – A classificação final será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

(http://www.americobrasiliense.sp.gov.br). 

 

3.10 – As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 

Nº 3.298/99, particularmente, em seu art. 40, participarão da Chamada Pública em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos 

critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para 

todos os demais candidatos.  

 

3.11 - Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser 

requeridos por escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá apresentar no CRAS, até o 

último dia de inscrição:  

a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e o serviço 

para o qual se inscreveu;  

b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou 

nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para 

assegurar a previsão de adaptação à prova;  

c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a 

Prefeitura Municipal de qualquer providência).  

 

2. Da pontuação máxima 
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4.1 – Dos profissionais de Nível Médio - Pontuação Máxima (25,0) 

a) Do Currículo (Pontuação 0 – 5,0) 

b) Da Prova (Pontuação 0 – 20,0) 

 

4.2 – Dos profissionais de Nível Superior - Pontuação Máxima (25,0) 

a) Do Currículo (Pontuação 0 – 5,0) 

b) Da Prova (Pontuação 0 – 20,0) 

 

3. Das Inscrições 

 

5.1 - As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas pessoalmente (ou por procuração) através 

do preenchimento de ficha de inscrição e entrega de currículo com anexos no período de 15 de Junho 

de 2015 à 19 de Junho de 2015, das 09h 00min às 15h 00min, no CRAS, sito à Rua Dr. Nicolau 

Carneiro Leão, 45 – Centro. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone: (16) 3392-3529. 

 

5.2 - A inscrição será efetuada somente após a verificação de que o candidato esteja com a 

documentação completa. A falta de algum documento implicará em não preenchimento da ficha de 

inscrição. 

 
5.3 - A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de 

desconhecimento. 

 
5.4 - Ao entregar a ficha de inscrição e o currículo o candidato receberá comprovante, devidamente 

assinado, por servidor da Assistência Social, como documento comprobatório da sua inscrição. 

 
5.5 - É vedada a inscrição condicional, extemporânea, por correspondência, via postal, via FAX ou via 

correio eletrônico. 

 
5.6 - Após a inscrição não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações. 

 
5.7 - As informações prestadas na ficha de inscrição e no currículo são de inteira responsabilidade do 

candidato, reservando-se à Comissão Organizadora do Processo Seletivo o direito de excluir aquele que 
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não preencher a ficha de inscrição de forma completa, correta e legível e não entregar a documentação 

exigida. 

 
5.8 - O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha 

de inscrição. 

 
5.9 - A Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense remunerará o prestador de serviços aprovado por 

meio de unidade orçamentária do Departamento Municipal de Promoção Social, unidade executora 

Fundo Municipal da Assistência Social, por meio de dotações de recursos próprios, estaduais e 

federais, específicos para essas finalidades. 

 
5.10  - O prestador de serviços será responsável pelo custeio de seu transporte até a(s) unidade(s) em 

que prestará serviço. 

 
5.11  - Cada contratado deverá ter conhecimento em informática básica, necessário para a elaboração de 

relatórios que deverão ser entregues às unidades. 

 

4. Dos Critérios de Desempate 

 

6.1 – Se houver empate, na classificação, os critérios para desempate serão: 

a) para profissionais de Ensino Médio, prevalecerá o candidato que estiver cursando Ensino 

Superior, nas graduações acima mencionadas. 

b) para os profissionais de Nível Superior, prevalecerá o candidato que apresentar experiência 

em CRAS e CREAS. 

c) o segundo critério será o candidato com maior idade; 

d) o terceiro critério será o candidato com maior número de dependentes. 

 

5. Da Comissão Julgadora e do Resultado da Chamada Pública 

7.1 - A Comissão Julgadora da chamada pública será nomeada pela Prefeita Municipal, formada por 

05 membros, conforme segue: 

a) A Diretora de Promoção Social, a servidora Deise Maria Dótele; 

b) O Chefe de Setor de Promoção Social, o servidor Caetano Emanoel Mascia Beretta 

Gonçalves; 

c) Dois Técnicos do CRAS, as servidoras: Lélia Angélica Taba e Valquiria Ventorin Rodrigues; 
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d) A Orientadora de Medida Socioeducativa, a servidora Aledy de Souza Almeida. 

 

7.2 - O Departamento Municipal de Promoção Social fará publicar os resultados da classificação no 

Diário Oficial do Município. 

 

7.3 - O Departamento Municipal de Promoção Social poderá notificar os candidatos avaliados com 

parecer positivo via telefonema, correio eletrônico (e-mail) e ofício. 

 
7.4 - Caberá recurso aos candidatos em um prazo de três dias após a data da publicação dos resultados. 

O recurso deverá ser protocolado no CRAS no endereço supracitado. 

 

6. Da Contratação 

 

8.1 - O contrato de prestação de serviços será efetuado entre a Prefeitura Municipal e o prestador de 

serviços, conforme carga horária estipulada para cada atividade desenvolvida. O trabalho será realizado 

no Departamento Municipal de Promoção Social. 

 

8.2 - O Prestador de serviços que se inscrever para este edital deverá estar apto a conduzir o veículo do 

Departamento, pois alguns atendimentos realizados são através de Visitas Domiciliares. 

 

8.3 - Em caso de ser classificado, fica o candidato responsável por atualizar o seu endereço e outros 

dados na sede do CRAS ou através do e-mail coordenacao.cras@americobrasiliense.sp.gov.br. 

 
8.4 - O contratado poderá desenvolver suas atividades nas unidades executoras ou em outros locais que 

o gestor da unidade julgar necessário dentro do território de abrangência do equipamento. 

 
8.5 - O contratado terá que comprovar a realização das atividades por meio do preenchimento de 

relatório das atividades desenvolvidas e lista de frequência dos participantes, bem como zelar pelo uso 

adequado do material fornecido para a realização das oficinas e cursos e das instalações onde as 

mesmas serão realizadas. 

 
8.6 - O não cumprimento das atividades conforme os itens presentes neste edital, bem como no 

Contrato de Prestação de Serviços, tornará inadimplente o proponente e seus responsáveis legais.  
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8.7 - O Departamento de Promoção Social acompanhará a realização das atividades a partir do 

cronograma das atividades e dos relatórios. 

 
a) Os prestadores de serviços e seus representantes legais que forem declarados inadimplentes não 

poderão efetuar contrato ou receber qualquer apoio dos órgãos públicos municipais por um período 

de (2) dois anos; 

b) O prestador de serviços inadimplente será obrigado a devolver o total das importâncias 

recebidas do edital, acrescido da respectiva atualização monetária, caso as atividades não sejam 

realizadas conforme o previsto; 

c) O abandono das atividades por parte do prestador será publicado nos atos oficiais do município. 

No caso de o contratado, por quaisquer razões, descumprir o contrato sem nenhuma justificativa 

procedente, será aplicado multa contratual; 

d) Todas as faltas do prestador de serviços deverão ser previamente comunicadas e compensadas, 

sob pena de inviabilizar a sua participação em outros editais deste Departamento. 

 

8.8 - Deverá constar no contrato e em todo material de divulgação referente à oficina a identidade 

visual da Prefeitura do Município de Américo Brasiliense e do Departamento Municipal de Promoção 

Social. 

  

7. Da Validade deste Edital 

 

9.1 - O presente edital terá validade de 01 (um) ano a partir da data de publicação, podendo ser 

prorrogado por igual período.  

 

Américo Brasiliense, 12 de junho de 2015. 

 

 

DEISE MARIA DÓTELE 
Diretora de Promoção Social 

 

 

 

CLEIDE APARECIDA BERTI GINATTO 
Prefeita Municipal 

 


