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EDITAL 001/2018 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
A Comissão Geral do Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela Portaria 03, de 05 
de janeiro de 2018, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 
37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e Leis Municipais nºs 429/94, 571/97, 
805/2002, 860/2003, 1.307/2013, 1.429/2015, torna público a realização de Processo 
Seletivo Simplificado para a contratação temporária de servidores da Administração 
Direta, bem como cadastro reserva, com o objetivo de execução das atividades da SMAS 
– SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; do CRAS – CENTRO DE 
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;  CREAS – CENTRO DE REFERENCIA 
ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL e do CRAS/VOLANTE – CENTRO DE 
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/AREA RURAL e da SMFA – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no âmbito do Município.   
CONDIÇÕES GERAIS  
1 . DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES:  
1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regulamentado por este Edital, executado 

pela COMISSÃO GERAL formada por profissionais afins, nomeados a critério da 
Administração conforme Portaria nº 03, de 05 de janeiro de 2018, que ficará 
responsável pela realização, coordenação e supervisão do Processo Seletivo 
Simplificado. 

1.2. A seleção dos candidatos constará de: 
a) análise de inscrição;  
b) prova escrita;  
c) Entrevista e Avaliação de Títulos e Currículos; 

1.3. A inscrição, as atribuições e funções, número de vagas, a escolaridade mínima 
exigida (e outras exigências), a jornada de trabalho, os vencimentos das funções 
constam nos itens 9 e 10, deste Edital. 

1.4. A contratação será por tempo determinado e ocorrerá conforme critérios de 
necessidade e oportunidade da Administração para a execução das atividades. 

1.5. Durante a vigência do contrato, a critério exclusivo da Administração, poderá 
haver remoção e dispensa de lotação, conforme a necessidade, conveniência do 
serviço e demanda. 

1.6. A contratação será por tempo determinado para prestação de serviços, mediante 
contrato de trabalho regido pela CLT. O prazo de vigência do contrato será de até 12 
meses, admitida, por excepcional interesse administrativo, sua prorrogação por igual 
período.  

2. DAS INSCRIÇOES 
2.1. As inscrições serão feitas pessoalmente pelo próprio candidato ou por procuração. 

São condições para inscrição no Processo Seletivo Simplificado: 
2.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal de 

1988;  
2.1.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
2.1.3. Ter idade mínima de 18(dezoito) anos completos até a data da contratação; 
2.1.4. Ter escolaridade exigida para a função, na data da contratação; 
2.1.5. Estar no gozo dos direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite 

com o Serviço Militar; 
2.1.6. Possuir a habilitação legal para o exercício das funções, conforme a função 

pretendida; 
2.1.7. Atender as exigências especificadas para a função pleiteada, estabelecidas nas 

legislações vigentes e neste Edital. 
 

2.1.8. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA INSCRIÇÃO: 
a) Cópia da cédula de identidade; 
b) Cópia do CPF; 
c) cópia do título eleitoral, com o último comprovante de votação; 
c) Cópia do comprovante de escolaridade; 
d) Cópia da certificação da função escolhida; 
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2.1.9. O candidato poderá se inscrever em apenas uma função. 
 

2.1.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de função. 
 

2.1.11. O candidato que não puder, pessoalmente comparecer ao local de 
ATENDIMENTO PRESENCIAL para efetuar sua inscrição, poderá constituir um 
procurador, o qual deverá apresentar no ato da inscrição o instrumento legal de 
procuração, acompanhado de cópia dos documentos do candidato, conforme 
especificado no item 2.1.8 (‘a’ a ‘d’). 
 

2.2. LOCAIS E PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
2.2.1. As inscrições serão efetuadas no Centro Administrativo Vereador Clanter Scalon, 

localizado na Praça Monsenhor Saul do Amaral, 512, Centro no período de 
10/01/2018 a 12/01/2018, de 8h às 11h e 13h às 15h. 

2.2.2. Serão automaticamente indeferidas as inscrições que estiverem em desacordo 
com as disposições deste Edital. 

2.2.3. Na ficha de inscrição, constará declaração de que o candidato atende as 
condições exigidas para a inscrição, conforme Edital. 

2.2.4. A ficha de inscrição deverá ser assinada pelo candidato, declarando que conhece 
e concorda com as disposições deste Edital. A ausência da assinatura do 
candidato implicará automaticamente no cancelamento da inscrição. 

2.2.5. O candidato é responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição. 
Qualquer falsidade ou inexatidão nos dados e nos documentos apresentados, 
apuradas a qualquer tempo, acarretarão a anulação da sua inscrição no Processo 
Seletivo Simplificado, bem como de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo 
de medidas civis, administrativas e/ou penais cabíveis. 

2.2.6. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação dos atos 
relativos a este Processo Seletivo Simplificado, bem como de eventuais 
retificações do Edital que, se houver, serão divulgadas na Secretaria de 
Assistência Social, no Centro Administrativo e no endereço eletrônico:  
www.sacramento.mg.gov.br. 

2.2.7. O Edital estará disponível aos interessados, no endereço eletrônico:  
www.sacramento.mg.gov.br, no Centro Administrativo e na Secretaria de 
Assistência Social.  
 

2.3. TAXA DE INSCRIÇAO 
Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição dos candidatos. 

 
3. DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
3.1.1. Em conformidade com o art. 37, §1º, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas 

alterações posteriores, do total das vagas oferecidas neste Processo Seletivo 
Simplificado, bem como o disposto no parágrafo único, artigo 124, da Lei 
Municipal nº 1.451/2016, ficam reservadas 5% das vagas para pessoas com 
deficiência, desde que as atribuições da função sejam compatíveis com a 
deficiência do candidato. 

3.1.2. Na ficha de inscrição o candidato deverá declarar no espaço próprio ser portador 
de deficiência, apresentar laudo médico atestando sua deficiência e requerer sua 
inscrição como tal. 

3.1.3. Os portadores de deficiência aprovados poderão ser submetidos, quando 
convocados à avaliação pela junta médico–pericial do Município, para se verificar 
a compatibilidade com as atividades da função.  

3.1.4. Caso o número de candidatos com deficiência, inscrito e aprovados no presente 
Processo Seletivo Simplificado, seja inferior às vagas reservadas aos mesmos, 
a(s) vagas(s) remanescente(s) será(ão) preenchida(s) pelo(s) candidato(s) sem 
deficiência, segundo a ordem de classificação e até o limite do número total de 
vagas oferecidas por função. 
 
 
 

http://www.sacramento.mg.gov.br/
http://www.sacramento.mg.gov.br/
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4. DO SISTEMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
O Processo Seletivo Simplificado constará da análise de inscrição, Prova Escrita, 
Entrevista e análise de Currículo e Títulos. 
 
4.1 – ANÁLISE DE INSCRIÇÃO: 
4.1.1 – Serão automaticamente indeferidas as inscrições que estiverem em desacordo 
com as disposições deste Edital. 
4.1.2 - Será divulgado no dia 16 de janeiro de 2018 a lista das inscrições deferidas em 
conformidade com este Edital, ficando determinado o dia 17 de janeiro de 2018, das 8 às 
16h para apresentação de recursos, que deverão ser protocolados diretamente na Sede 
da Prefeitura Municipal de Sacramento, contendo a seguinte identificação: Referente 
RECURSO ADMINISTRATIVO – INSCRIÇÕES – Processo Seletivo Simplificado. 
4.1.3 – Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não 
fundamentado ou ainda aqueles apresentados fora dos prazos estabelecidos. 
4.1.4 – Os recursos interpostos serão respondidos pela Comissão no máximo, até a data 
do evento subsequente. 
 
4.2 – PROVA OBJETIVA DA MÚLTIPLA ESCOLHA: 

4.2.1 – A prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será 

aplicado a todos os candidatos no dia 28 de janeiro das 8h às 11h, em local a ser definido 

e divulgado posteriormente; a prova constará de 20 (vinte) questões com 05(cinco) 

alternativas oferecidas (A, B, C, D ou E), sendo apenas uma correta, valendo 5 pontos 

cada questão, atribuindo-se 100 (cem) pontos. 

A prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos 

os empregos públicos vinculados à Secretaria de Assistência Social, conforme autorizado 

em Lei, versará sobre conhecimentos: Constituição Federal vigente; Lei Orgânica de 

Assistência Social; Estatuto da Criança e do Adolescente; Política Nacional de 

Assistência Social; Política Nacional de Assistência ao Idoso; Política Nacional de 

Integração da Pessoa com Deficiência e a Norma Operacional Básica da Assistência 

Social e Leis Municipais sobre a Política de Assistência Social. 

 
4.2.2 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
O resultado da etapa de Correção das Provas será divulgado no dia 1º de fevereiro de 
2018, ficando determinado o dia 02 de fevereiro de 2018, para apresentação de recursos, 
que deverão ser protocolados diretamente na Sede da Prefeitura Municipal de 
Sacramento, contendo a seguinte identificação: Referente RECURSO ADMINISTRATIVO 
– PROVA – Processo Seletivo Simplificado. 
4.2.2.1 – Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não 
fundamentado ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos. 
4.2.2.2 – Os recursos interpostos serão respondidos pela Comissão no máximo, até a 
data do evento subsequente. 
4.2.2.3 – Os candidatos aprovados na PROVA ESCRITA, que tem caráter eliminatório, 
deverão comparecer, independentemente de convocação, ficando de sua inteira 
responsabilidade o acompanhamento das publicações do presente Processo Seletivo 
Simplificado, para a ENTREVISTA, devendo comparecer 30(trinta) minutos antes do 
horário fixado. 
 
4.3 – DA ENTREGA DE CURRÍCULOS E TÍTULOS, ultrapassada a fase eliminatória: 
4.3.1 - O currículo e os títulos deverão ser entregues no ato da Entrevista, e 
apresentados em envelope fechado contendo fotocópias, sendo que o candidato não 
poderá reaver sua documentação apresentada em hipótese alguma, constando, se caso:  
a) Certificado de Habilitação na área,  
b) Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização, e/ou outros cursos compatíveis com a 
área do emprego para o qual o candidato estará concorrendo; 
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c) O currículo profissional será comprovado mediante a apresentação: da Carteira de 
Trabalho e da Previdência Social (CTPS) com o Contrato de Trabalho/Prestação de 
Serviços, ambos apresentados em fotocópias ou por Declaração firmada por Órgão de 
Pessoal ou Competente, que informe o período (inicio e fim) de trabalho e especifique a 
função/atividade desempenhada para que se possa analisar em função do emprego ao 
qual o candidato concorre, sendo recusados, liminarmente, aqueles que não atenderem 
às exigências deste Edital. 
 
4.3.3 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

a. Escolaridade obrigatória  
b. As pontuações referentes ao currículo (tempo de serviço) e títulos, serão: 

 
CURRÍCULO: 

* item 2.2.2 do Edital Até 01 ano 01 ponto 

 01 a 02 anos 02 pontos 

 Acima de 03 anos 03 pontos 

 
TÍTULOS: 

Títulos obtidos na área  Pontuação 

Pós-Graduação / Especialização 01 ponto 

Mestrado 2,0 

Doutorado 3,0 

Cursos na área (mínimo de 80 horas) 0,5 - (LIMITE DE 04 CURSOS – 
TOTALIZANDO 02 PONTOS) 

Cursos na área (acima de 80 horas) 1,0 - (LIMITE DE 02 CURSOS – 
TOTALIZANDO 02 PONTOS) 

 
 
4.4 -  DA ENTREVISTA, ultrapassada a fase eliminatória: 

4.4.1 –  A entrevista será de caráter classificatório. 

4.4.2 - Na entrevista, a comissão encarregada verificará as potencialidades e 

expectativas do candidato, experiência na área, adequação ao emprego público e o 

potencial do candidato, e o candidato poderá explanar sobre o seu currículo. 
4.4.3 - A ordem da execução das entrevistas corresponderá à ordem de inscrição dos 

candidatos. 
4.4.4 – O profissional designado pela Comissão avaliará o perfil do candidato, atribuindo-

lhe de 0(zero) a 10(dez) pontos. A média aritmética dos pontos atribuídos por todos os 

membros da comissão examinadora será o total de pontos auferidos pelo candidato 

nessa etapa; 
4.4.5 - É vedada a presença de outros candidatos no recinto da aplicação da entrevista; 

4.4.6 – É responsabilidade do candidato inteirar-se da data, local e horário da respectiva 

entrevista. 
4.4.7 - Haverá uma tolerância de 10 minutos para o início da entrevista em caso de não 

comparecimento do candidato no horário previsto. 
   
4.5 – DA REALIZAÇAO DAS ENTREVISTAS E ENTREGA DOS CURRÍCULOS E 
TÍTULOS 

As Entrevistas e Entregas de Currículos e Títulos acontecerão nos dias 14, 15 e 16 de 

fevereiro (em local e horários a serem definidos e divulgados posteriormente). 
 
4.6 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
O resultado da etapa de Avaliação de Entrevista, de currículo de títulos será divulgado no 
dia 21 de fevereiro de 2018, ficando determinado o dia 22 de Fevereiro de 2018, para 
apresentação de recursos, que deverão ser protocolados diretamente na Sede da 
Prefeitura Municipal de Sacramento, contendo a seguinte identificação: Referente 
RECURSO ADMINISTRATIVO – CURRÍCULOS, TÍTULOS E ENTREVISTA – Processo 
Seletivo Simplificado. 
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4.6.1 – Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não 
fundamentado ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos. 
4.6.2 – Os recursos interpostos serão respondidos pela Comissão no máximo, até a data 
do evento subsequente.  
 
 
5. DOS RECURSOS 
Os recursos serão dirigidos e decididos pela Comissão Geral do Processo Seletivo e 
interpostos somente pelo candidato nos prazos indicados no CRONOGRAMA, 
protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Sacramento, nos horários já estipulados 
acima. Deverão conter no recurso, dados que informem seu número de inscrição, 
documento de identidade, função pleiteada, endereço completo e fundamentação 
consistente para a situação reclamada. 

 
 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO E CLASSIFICAÇAO E DESEMPATE 
6.1. A classificação final dos candidatos será apresentada em ordem decrescente, e 

calculada pela soma dos pontos obtidos. 
6.2. Apurado o total dos pontos, na hipótese de empate, terá preferência na 

classificação o candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na 
forma do Parágrafo Único, do artigo 27, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso). Persistindo o empate ou não havendo candidatos com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, será classificado, preferencialmente e sucessivamente, o 
candidato que tiver maior idade. 

 
 

7. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
7.1. O resultado definitivo do Processo Seletivo Simplificado, com a classificação dos 

candidatos, será divulgado no dia 26 de fevereiro de 2018, no site oficial do Município, 
no Centro Administrativo e na Secretaria Municipal de Assistência Social. 

7.2. O resultado será divulgado em Edital constando a classificação dos candidatos 
por função, no limite de vagas, na ordem decrescente da soma dos pontos obtidos, 
incluindo os candidatos com deficiência. 

7.3. Para os candidatos classificados além do limite das vagas, as listagens serão 
apresentadas em ordem decrescente, observando-se a classificação final. 

7.4. Não serão divulgados nomes e pontos dos candidatos eliminados ou não 
classificados no Processo Seletivo Simplificado. O relatório geral com as situações e 
notas dos candidatos não classificados e/ou eliminados poderão ser solicitados por 
escrito à Comissão Geral do Processo Seletivo. 

7.5. Não haverá informação individual aos candidatos, caberá a estes tomarem 
conhecimento do resultado desse Processo Seletivo Simplificado nos locais indicados 
para divulgação. A responsabilidade pela busca de informações, bem como pelos 
prejuízos decorrentes do fato de um candidato não ter se informado, será exclusiva 
do candidato e não da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, bem como do 
Município de Sacramento - MG   
 
 

8.  DOS EMPREGOS PÚBLICOS 
Os contratos deste Processo Seletivo Simplificado serão de natureza temporária e 
cadastro reserva, regidos pela CLT, com prazo máximo de 2(dois) anos, incluindo-se 
eventuais prorrogações. 
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9.  ESPECIFICAÇOES DAS FUNÇÕES E OUTROS DADOS 
 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

 

AÇAO QTE. PROFISSIONAIS CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

SALARIO ESCOLARIDA
DE 

 
 
 

CRAS 

02 + 
Cadastro 
Reserva 

Assistente Social 20h R$ 1.760,54 Superior  e 
comprovação 
específica  

Cadastro 
Reserva 

Psicólogo  20h R$1.760,54 Superior  e 
comprovação 
específica 

01 + 
Cadastro 
Reserva 

Serviços Gerais 40h R$955,15 Ensino 
fundamental 
incompleto 

01 + 
Cadastro 
Reserva 

Educador Físico 24h R$11,70 h/a Superior  e 
comprovação 
específica 

01 + 
Cadastro 
Reserva 

Auxiliar 
Administrativo 

40h R$955,15 Ensino médio 
completo  

 

 
 
 

CRAS 
VOLANTE 

01 + 
Cadastro 
Reserva 

Assistente Social 20h R$1.760,54 Superior  e 
comprovação 
específica 

Cadastro 
Reserva 

Psicólogo 20h R$1.760,54 Superior  e 
comprovação 
específica 

01 + 
Cadastro 
Reserva 

Auxiliar 
Administrativo 

40h R$955,15 Ensino médio 
completo  

 

 
 
 
 
 
 
 

CREAS 

Cadastr
o 

Reserva 

Coordenador 40h R$2.508,84 Superior. Serviço 
Social / Psicólogo.   

01 + 
Cadastr

o 
Reserva 

Assistente 
Social 

30h R$2.640,79 Superior  e 
comprovação 
específica 

01 + 
Cadastr

o 
Reserva 

Psicólogo 30h R$2.640,79 Superior  e 
comprovação 
específica 

01 + 
Cadastr

o 
Reserva 

Advogado 30h R$1.910,56 Superior  e 
comprovação 
específica 

01 + 
Cadastr

o 
Reserva 

Auxiliar 
Administrativo 

40h R$955,15 Ensino médio 
completo 

01 + 
Cadastr

o 
Reserva 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

40h R$955,15 Ensino fundamental 
incompleto. 
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10.  PERFIL E ATRIBUIÇOES DA FUNÇÃO 
 

ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 

 

CRAS  Assistente Social Experiência de atuação e/ou gestão de 

programas/projetos socioassistenciais; - Experiência em 

grupos e atividades coletivas e em trabalho 

interdisciplinar; - Realização de atendimento e visitas 

domiciliares às famílias referenciadas nos territórios de 

abrangência do CRAS; - Realização das atividades que 

compõem o PAIF (acolhida; ações particularizadas; 

acompanhamento familiar particularizado ou em grupo, de 

acordo com as especificidades socioterritoriais e 

encaminhamentos). 

Psicólogo  Experiência de atuação e/ou gestão de 
programas/projetos socioassistenciais; - Experiência em 
grupos e atividades coletivas e em trabalho 
interdisciplinar; - Mediar e acompanhar grupos de famílias 
do PAIF; capacidade de realizar atendimento e visitas 
domiciliares às famílias referenciadas no CRAS. 

Serviços Gerais Capacidade de manutenção da limpeza e a conservação 

das instalações e equipamentos das unidades da 

Prefeitura (CRAS – Centro de Referencia da Assistência 

Social, Programas / Projetos e Serviços a ele vinculados; 

Instituições Conveniadas e outros a critério da Secretaria 

Municipal de Assistência Social); executar eventuais 

mandados, fazer chá ou café, assim como servi-los, servir 

águas e desenvolver tarefas correlatas; carregar e 

descarregar móveis e equipamentos; executar tarefas 

manuais simples que exijam esforço físico, certos 

conhecimentos e habilidades elementares; atender as 

normas de segurança e higiene do trabalho; executar 

outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 

Educador Físico Experiência de atuação em programas, projetos e oficinas 

culturais dirigidos a crianças, adolescentes, idosos e 

famílias; - Organização e coordenação de atividades 

sistemáticas esportivas e de lazer; - Organização e 

coordenação de eventos esportivos e de lazer; - Ter 

noções básicas da Política Nacional de Assistência Social 

e da Política Nacional de Juventude; - Conhecer o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; - Conhecer do 

Estatuto do Idoso; - Ter sensibilidade para as questões 

sociais; - Apresentar boa capacidade relacional e de 

comunicação com crianças e adolescentes; - Ter 

capacidade de trabalho em equipe. 
 

 

CRAS 
VOLANTE 

Assistente Social - Experiência de atuação e/ou gestão de 
programas/projetos socioassistenciais; - Experiência em 
grupos e atividades coletivas e em trabalho 
interdisciplinar; - Realização de atendimento e visitas 
domiciliares às famílias referenciadas nos territórios de 
abrangência do CRAS na Área Rural; - Realização das 
atividades que compõem o PAIF (acolhida; ações 
particularizadas; acompanhamento familiar 
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particularizado ou em grupo, de acordo com as 
especificidades socioterritoriais e encaminhamentos). 
- Disponibilidade de deslocamento para este serviço, na 
Área Rural do município. 

Psicólogo - Experiência de atuação e/ou gestão de 
programas/projetos socioassistenciais; - Experiência em 
grupos e atividades coletivas e em trabalho 
interdisciplinar; - Mediar e acompanhar grupos de 
famílias do PAIF; capacidade de realizar atendimento e 
visitas domiciliares às famílias referenciadas no CRAS. 
- Disponibilidade de deslocamento para este serviço, na 
Área Rural do município. 

Auxiliar 
Administrativo 

- Boa capacidade de atendimento, relacional e de 

Comunicação com o público; -  Conhecimento sobre 

rotinas administrativas; • Domínio de informática e 

internet; • Desejável conhecimento sobre gestão 

documental; • Apoio aos demais profissionais no que se 

refere às funções administrativas da Unidade e também 

dos demais equipamentos da Secretaria Municipal de 

Assistência Social; • Recepção inicial e fornecimento de 

informações aos usuários; • Agendamentos, contatos 

telefônicos; • Rotinas administrativas da unidade, 

relacionadas a seu funcionamento e relação com o órgão 

gestor e com a rede; • Participação das reuniões de 

equipe para o planejamento de atividades, avaliação de 

processos, fluxos de trabalho e resultados; • Participação 

das atividades de capacitação e formação continuada da 

equipe do CRAS VOLANTE. – Ter conhecimento básico 

da Política Nacional de Assistência Social; - Estatuto da 

Criança e do Adolescente; - Estatuto do Idoso; - Ter 

sensibilidade para as questões sociais; - Possuir 

capacidade de trabalho em equipe. 
 

CREAS Coordenador • Escolaridade de nível superior de acordo com a 
NOB/RH/2006 e com a Resolução do CNAS nº 17/2011; • 
Experiência na área social, em gestão pública e 
coordenação de equipes; • Conhecimento da legislação 
referente à política de Assistência Social, direitos 
socioassistenciais e legislações s relacionadas a 
segmentos específicos (crianças e adolescentes, idosos, 
pessoas com deficiência, mulheres etc.); • Conhecimento 
da rede de proteção socioassistencial, das demais 
políticas públicas e órgãos de defesa de direitos, do 
território; • Habilidade para comunicação, coordenação de 
equipe, mediação de conflitos, organização de 
informações, planejamento, monitoramento e 
acompanhamento de serviços. 
- • Coordenar as rotinas administrativas, os processos de 
trabalho e os recursos humanos da Unidade; • Participar 
da elaboração, acompanhamento, implementação e 
avaliação dos fluxos e procedimentos adotados, visando 
garantir a efetivação das articulações necessárias; • 
Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da 
área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de 
Assistência Social; • Coordenar a relação cotidiana entre 
CREAS e as unidades referenciadas ao CREAS no seu 
território de abrangência; • Coordenar o processo de 
articulação cotidiana com as demais unidades e serviços 
socioassistenciais, especialmente os CRAS e Serviços de 
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Acolhimento, na sua área de abrangência • Coordenar o 
processo de articulação cotidiana com as demais políticas 
públicas e os órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao 
apoio do órgão gestor de Assistência Social, sempre que 
necessário; • Definir com a equipe a dinâmica e os 
processos de trabalho a serem desenvolvidos na Unidade; 
• Discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e 
ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar 
o trabalho; • Definir com a equipe os critérios de inclusão, 
acompanhamento e desligamento das famílias e 
indivíduos nos serviços ofertados no CREAS; • Coordenar 
o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede 
de articulação, quando for o caso, do fluxo de entrada, 
acolhida, acompanhamento, encaminhamento e 
desligamento das famílias e indivíduos no CREAS; • 
Coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e 
possibilidades de participação dos profissionais e dos 
usuários; • Coordenar a oferta e o acompanhamento do 
(s) serviço (s), incluindo o monitoramento dos registros de 
informações e a avaliação das ações desenvolvidas; • 
Coordenar a alimentação dos registros de informação e 
monitorar o envio regular de informações sobre o CREAS 
e as unidades referenciadas, encaminhando-os ao órgão 
gestor; • Contribuir para a avaliação, por parte do órgão 
gestor, dos resultados obtidos pelo CREAS; • Participar 
das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão 
gestor de Assistência Social e representar a Unidade em 
outros espaços, quando solicitado; • Identificar as 
necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou 
capacitação da equipe e informar o órgão gestor de 
Assistência Social; • Coordenar os encaminhamentos à 
rede e seu acompanhamento.  

Assistente Social -  Conhecimento da legislação referente à política de 
Assistência Social, direitos socioassistenciais e 
legislações relacionadas a segmentos específicos 
(crianças e adolescentes, idosos, pessoas com 
deficiência, mulheres etc.); • Conhecimento da rede 
socioassistencial, das políticas públicas e órgãos de 
defesa de direitos; • Conhecimentos teóricos, habilidades 
e domínio metodológico necessários ao desenvolvimento 
de trabalho social com famílias e indivíduos em situação 
de risco pessoal e social, por violação de direitos 
(atendimento individual, familiar e em grupo); • 
Conhecimentos e desejável experiência de trabalho em 
equipe interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a 
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 
social, por violação de direitos; • Conhecimentos e 
habilidade para escuta qualificada das famílias/indivíduos. 
Principais Atribuições • Acolhida, escuta qualificada, 
acompanhamento especializado e oferta de informações e 
orientações; • Elaboração, junto com as 
famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento 
Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades 
e particularidades de cada um; • Realização de 
acompanhamento especializado, por meio de 
atendimentos familiar, individuais e em grupo; • 
Realização de visitas domiciliares às famílias 
acompanhadas pelo CREAS, quando necessário; • 
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Realização de encaminhamentos monitorados para a rede 
socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e 
órgãos de defesa de direito; • Trabalho em equipe 
interdisciplinar; • Alimentação de registros e sistemas de 
informação sobre das ações desenvolvidas; • Participação 
nas atividades de planejamento, monitoramento e 
avaliação dos processos de trabalho; • Participação das 
atividades de capacitação e formação continuada da 
equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, 
e demais atividades correlatas; • Participação de reuniões 
para avaliação das ações e resultados atingidos e para 
planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a 
definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e 
acompanhamento dos usuários; organização dos 
encaminhamentos, fluxos de informações e 
procedimentos. 

Psicólogo • Conhecimento da legislação referente à política de 
Assistência Social, direitos socioassistenciais e 
legislações relacionadas a segmentos específicos 
(crianças e adolescentes, idosos, pessoas com 
deficiência, mulheres etc.); • Conhecimento da rede 
socioassistencial, das políticas públicas e órgãos de 
defesa de direitos; • Conhecimentos teóricos, habilidades 
e domínio metodológico necessários ao desenvolvimento 
de trabalho social com famílias e indivíduos em situação 
de risco pessoal e social, por violação de direitos 
(atendimento individual, familiar e em grupo); • 
Conhecimentos e desejável experiência de trabalho em 
equipe interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a 
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 
social, por violação de direitos; • Conhecimentos e 
habilidade para escuta qualificada das famílias/indivíduos. 
Principais Atribuições • Acolhida, escuta qualificada, 
acompanhamento especializado e oferta de informações e 
orientações; • Elaboração, junto com as 
famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento 
Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades 
e particularidades de cada um; • Realização de 
acompanhamento especializado, por meio de 
atendimentos familiar, individuais e em grupo; • 
Realização de visitas domiciliares às famílias 
acompanhadas pelo CREAS, quando necessário; • 
Realização de encaminhamentos monitorados para a rede 
socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e 
órgãos de defesa de direito; • Trabalho em equipe 
interdisciplinar; • Alimentação de registros e sistemas de 
informação sobre das ações desenvolvidas; • Participação 
nas atividades de planejamento, monitoramento e 
avaliação dos processos de trabalho; • Participação das 
atividades de capacitação e formação continuada da 
equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, 
e demais atividades correlatas; • Participação de reuniões 
para avaliação das ações e resultados atingidos e para 
planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a 
definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e 
acompanhamento dos usuários; organização dos 
encaminhamentos, fluxos de informações e 
procedimentos. 
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Advogado - Conhecimento da legislação referente à política de 

Assistência Social, direitos socioassistenciais e 

legislações relacionadas a segmentos específicos 

(crianças e adolescentes, idosos, pessoas com 

deficiência, mulheres etc.); • Conhecimento da rede 

socioassistencial, das políticas públicas e órgãos de 

defesa de direitos; • Conhecimentos teóricos, habilidades 

e domínio metodológico necessários ao desenvolvimento 

de trabalho social com famílias e indivíduos em situação 

de risco pessoal e social, por violação de direitos 

(atendimento individual, familiar e em grupo); • 

Conhecimentos e desejável experiência de trabalho em 

equipe interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a 

famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 

social, por violação de direitos; • Conhecimentos e 

habilidade para escuta qualificada das famílias/indivíduos. 

Principais Atribuições • Acolhida, escuta qualificada, 

acompanhamento especializado e oferta de informações e 

orientações; • Elaboração, junto com as 

famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento 

Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades 

e particularidades de cada um; • Realização de 

acompanhamento especializado, por meio de 

atendimentos familiar, individuais e em grupo; • 

Realização de visitas domiciliares às famílias 

acompanhadas pelo CREAS, quando necessário; • 

Realização de encaminhamentos monitorados para a rede 

socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e 

órgãos de defesa de direito; • Trabalho em equipe 

interdisciplinar; • conhecimento e capacidade de 

orientação jurídico-social; • Alimentação de registros e 

sistemas de informação sobre das ações desenvolvidas; • 

Participação nas atividades de planejamento, 

monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; • 

Participação das atividades de capacitação e formação 

continuada da equipe do CREAS, reuniões de equipe, 

estudos de casos, e demais atividades correlatas; • 

Participação de reuniões para avaliação das ações e 

resultados atingidos e para planejamento das ações a 

serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; 

instituição de rotina de atendimento e acompanhamento 

dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos 

de informações e procedimentos. 

Auxiliar 
Administrativo 

- Boa capacidade de atendimento, relacional e de 
Comunicação com o público; • Conhecimento sobre rotinas 
administrativas; • Domínio de informática e internet; • 
Desejável conhecimento sobre gestão documental. • Apoio 
aos demais profissionais no que se refere às funções 
administrativas da Unidade; • Recepção inicial e 
fornecimento de informações aos usuários; • Agendamentos, 
contatos telefônicos; • Rotinas administrativas da unidade, 
relacionadas a seu funcionamento e relação com o órgão 
gestor e com a rede; • Participação das reuniões de equipe 
para o planejamento de atividades, avaliação de processos, 
fluxos de trabalho e resultados; • Participação das atividades 
de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS. 
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 Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Capacidade de manutenção da limpeza e a conservação 
das instalações e equipamentos das unidades da 
Prefeitura (CREAS – Centro de Referencia Especializada 
da Assistência Social, Programas / Projetos e Serviços a 
ele vinculados; Instituições Conveniadas e outros a critério 
da Secretaria Municipal de Assistência Social); executar 
eventuais mandados, fazer chá ou café, assim como servi-
los, servir águas e desenvolver tarefas correlatas; carregar 
e descarregar móveis e equipamentos; executar tarefas 
manuais simples que exijam esforço físico, certos 
conhecimentos e habilidades elementares; atender as 
normas de segurança e higiene do trabalho; executar 
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 

 
11. DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
11.1. Os candidatos aprovados nas vagas oferecidas neste Processo Seletivo 

Simplificado serão contratados, respeitando-se sempre a ordem de classificação e a 
necessidade objetiva da Administração. 

11.2. A convocação para a contratação será feita por meio de Edital e convocação 
pessoalmente ou por A.R. 

11.3. A contratação está condicionada às atividades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

11.4. O inicio das atividades ocorrerá em data a ser definida pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social. Os candidatos convocados, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, a contar da assinatura do protocolo de recebimento da convocação, 
deverão apresentar, obrigatoriamente, via original e xerox da documentação 
solicitada, no órgão de indicação constante na Convocação, como se segue: 

a. laudo médico da Medicina do Trabalho que presta serviços ao Município. O 
pagamento do laudo será a cargo do Município. 

b. fotocópia de comprovante de residência atual; 
c. fotocópia da certidão de nascimento ou casamento ou averbações, se houver; 
d. fotocópia da Cédula de Identidade e/ou Carteira de Identidade Profissional; 
e. fotocópia do CPF; 
f. fotocópia do cartão de cadastramento do PIS/PASEP atualizado; 
g. 1 fotografia 3x4 recente; 
h. fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição; 
i. fotocópia do Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa (se do sexo 

masculino); 
j. declaração de que não infringe o art 37, inciso XVI da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (Acumulação de Cargos e Funções) e ainda, quanto 
aos proventos de aposentadoria, o disposto no art 37, §10, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20/98, preenchido no ato da contratação; 

k. original e cópia da CTPS; 
l. fotocópia dos CPF’s dos dependentes do IRRF, se possuir; 
m. Certidão de nascimento e comprovante de vacinação dos filhos menores de 14 

anos; 
n. Comprovante de escolaridade exigido no pré-requisito e 
o. declaração, preenchida no ato da contratação, de que não possui antecedentes 

criminais. 
 

11.5. Os candidatos classificados e convocados que não se apresentarem no prazo e 
locais mencionados no subitem acima, serão considerados desistentes e sua vaga 
será preenchida por outro candidato aprovado, respeitando-se a classificação geral. 

11.6. O candidato convocado em substituição ao candidato desistente, conforme 
previsto, terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da convocação, para se 
apresentar nas mesmas condições do subitem anterior, caso contrário será 
considerado desistente. 
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11.7. O candidato, quando convocado, deverá apresentar, obrigatoriamente, todos os 
documentos exigidos na convocação. 

11.8. O local da prestação dos serviços será determinado pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

11.9. No prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, se ocorrer acréscimo de 
número de vagas, poderão ser utilizados os candidatos aprovados (candidatos 
aprovados além do limite de vagas), obedecida a ordem de classificação neste 
Processo Seletivo Simplificado. 

11.10. Caso ocorra acréscimo das vagas após a publicação deste Edital e durante o 
prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, será feita a reserva de vagas 
para o aproveitamento de candidatos com deficiência, observada a ordem de 
classificação dos mesmos.  
 

12. CRONOGRAMA: 
 

DIVULGAÇAO DO PROCESSO SELETIVO 05 de janeiro de 2018 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
10 a 12 de janeiro de 
2018  

RESULTADO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO 16 de janeiro de 2018 

RECURSOS – INSCRIÇÃO 17 de janeiro de 2018 

DIVULGAÇAO INSCRIÇÃO, APÓS RECURSOS 18 de janeiro de 2018 

 

PERÍODO DE PROVA ESCRITA – MÚLTIPLA ESCOLHA 28 de janeiro de 2018  

RESULTADO DA PROVA ESCRITA  1º de fevereiro de 2018 

RECURSOS – PROVA 02 de fevereiro de 2018  

RESULTADO DA ETAPA DE PROVA ESCRITA – CARÁTER 
ELIMINATÓRIO, APÓS RECURSOS 

08 de fevereiro de 2018 

 

ENTREVISTA E ENTREGA DE CURRICULO E TITULO 
14, 15 e 16 de fevereiro 
de 2018 

RESULTADO DA ENTREVISTA E CURRICULO E TITULO 21 de fevereiro de 2018 

RECURSOS – ENTREVISTA E CURRICULO E TITULO 22 de fevereiro de 2018 

DIVULGAÇÃO RESULTADO FINAL, APÓS RECURSOS 26 de fevereiro de 2018 

 
13. DISPOSIÇOES GERAIS 

 
13.1. A Comissão do Processo Seletivo terá amplos poderes para orientação, 

realização e fiscalização dos trabalhos do Processo Seletivo Simplificado, além de 
resolver questões omissas.  

13.2. O candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela concorrer, atentar 
contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para 
supervisionar, coordenar ou fiscalizar será automaticamente excluído do Processo 
Seletivo Simplificado e estará sujeito a outras penalidades legais. 

13.3. Incorrerá em Processo Administrativo, para fins de rescisão do seu contrato, em 
qualquer época, o candidato que houver realizado o Processo Seletivo Simplificado 
usando documentos ou informação falsos ou outros meios ilícitos, devidamente 
comprovados. 

13.4. A Comissão Geral utilizará o aparato de pessoal pertencente ao quadro de 
pessoal do Município de Sacramento, que será responsável pela elaboração, 
aplicação e processamento final dos candidatos e pelo fornecimento de todas as 
informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado. 

13.5. O prazo de validade desse Processo Seletivo Simplificado é de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. 

13.6. A aprovação nesse Processo Seletivo Simplificado não gera direito a contratação 
imediata, a qual será mediante conveniência administrativa, disponibilidade 
orçamentária e obedecerá rigorosamente a classificação final dos candidatos. 
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13.7. São de inteira responsabilidade do candidato as declarações incompletas, erradas 
ou desatualizadas de seu endereço e que venham a dificultar quaisquer 
comunicações necessárias, inclusive de convocação, sobre o Processo Seletivo 
Simplificado. 

13.8. O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado deverá, durante o 
prazo de validade do mesmo, manter atualizado o seu endereço residencial e 
telefone, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Não caberá ao candidato 
classificado qualquer reclamação caso não seja possível a sua convocação por falta 
de atualização do endereço residencial.   

13.9. O contratado está sujeito aos mesmos deveres e proibições, inclusive no tocante 
à acumulação de cargos e funções públicas, e ao mesmo regime de responsabilidade 
vigente para os demais servidores públicos municipais, no que couber, desde que não 
expressamente proibido em lei. 

13.10. A inscrição no Processo Seletivo Simplificado implica ciência e aceitação das 
normas contidas no presente Edital. 

13.11. Em todas as etapas do Processo Seletivo é assegurado o amplo direito de defesa 
de direitos individuais ou coletivos, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

13.12. Caberá ao Prefeito Municipal homologar por ato próprio o resultado final deste 
Processo Seletivo.  

 
 
14 DA IMPUGNAÇÃO DESTE EDITAL 
Este Edital poderá ser impugnado no dia 8 de janeiro de 2017. 
A apresentação de impugnação deverá ser por escrito e endereçada ao Presidente da 
Comissão, atendendo ao disposto no item 5 e obedecerão às mesmas regras 
estabelecidas no item 5. 
 
 
15 - DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 
15.1 Aplicam-se todas as regras impostas no presente Edital, no que couber, à 
contratação de Técnico de Segurança do Trabalho, principalmente no que diz respeito a: 
I – disposições preliminares; 
II – inscrições; 
III – candidato portador de deficiência; 
IV – Sistema do Processo Seletivo Simplificado; 
V – Recursos; 
VI – Critério de Avaliação, Classificação e Desempate; 
VII – Resultado do Processo Seletivo Simplificado; 
VIII – Convocação e da contratação; 
IX – Cronograma e, 
X – Disposições Gerais. 
 
 
 
 
15.2 DO EMPREGO PÚBLICO. 
 

Nº vagas Emprego 
público 

Carga horária 
semanal 

Salário Escolaridade 

1 + 1(cadastro 
reserva) 

Técnico de 
Segurança do 
Trabalho  

40 R$ 1.408,24 Curso Técnico 
de Segurança 
do Trabalho 

 
 
 
 
 



      

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO- MG                        
 

                                                                                                                                                                           15 

 

 

15.3 ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

I – Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes no 

ambiente de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e 

neutralização;  

II – Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de 

eliminação e neutralização;  

III – Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de 

acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes 

ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle;  

IV – Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os 

resultados alcançados, adequando-os as estratégias utilizadas de maneira a integrar o 

processo prevencionista em sua planificação, beneficiando o trabalhador;  

V – Executar os programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais 

e do trabalho nos ambientes de trabalho com a participação dos trabalhadores, 

acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização 

dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos;  

VI – Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, 

treinamento e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de 

divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, 

administrativos e prevencionistas, visando evitar acidentes do trabalho, doenças 

profissionais e do trabalho;  

VII – Executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, 

reforma, arranjos físicos e de fluxo, com vistas à observância das medidas de segurança 

e higiene do trabalho, inclusive por terceiros;  

VIII – Encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, 

documentação, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de 

apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e 

autodesenvolvimento do trabalhador. 

 

15.4 PROVA 

O candidato que teve sua inscrição deferida será submetido à prova de conhecimentos 

específicos da função, assertiva, com 20(vinte) questões, sendo atribuída a cada uma 5 

pontos, totalizando 100(cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que 

obtiver, no mínimo, 50%. 

 

As provas serão realizadas no dia 28 de janeiro de 2018, das 8h às 11h, obedecendo o 

cronograma estabelecido no item 12 do Edital, aplicando-se ao emprego de Técnico de 

Segurança do Trabalho, excetuando-se a prova de redação e de entrevista.  

 

CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: A 

legislação e as normas de segurança no trabalho. Higiene e Segurança do Trabalho. 

Segurança e saúde no trabalho, princípios básicos. Doenças ocupacionais. A CIPA sua 

constituição e funcionamento. Equipamentos para proteção individual e/ou coletiva de 

acidentes do trabalho. Acidentes do trabalho: conceitos, causas e prevenções. Sugestão 

Bibliográfica: COUTO, Hudson de Araújo Guia prático: qualidade e excelência no 
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gerenciamento dos serviços de higiene, segurança e medicina do trabalho. Belo 

Horizonte: Ergo. GONÇALVES, Ernesto Lima. A empresa e a saúde do trabalhador. São 

Paulo: EDUSP/ Pioneira. ZOCCHIO, Álvaro. CIPA nos programas de segurança do 

trabalho. São Paulo: Atlas. Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

 

Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no 

presente Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Processo Seletivo 

Simplificado. 
 
 
Prefeitura Municipal de Sacramento, Estado de Minas Gerais, em 05 de janeiro de 2018. 

 
  
 

Nallyn Gobbo Borges 
Presidente da Comissão Geral 

 
 

Sílvia Madalosso Dreher 
Membro da Comissão Geral 

 
 
 

Raquel Aparecida Costa 
Membro da Comissão Geral 

 
 
 
 

Fernanda Fornazier Fernandes Daiola 
Membro da Comissão Geral 

 
 
 
 
Aprovado e de acordo 
 
 
 
 

Wesley De Santi de Melo 
Prefeito 

 
 


