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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 043/13 
 
 

Procede chamada pública para 
Contratação  Emergencial de 
Assistente Social. 
 
 

Ficarão abertas, pelo período de 16 e 17 de outubro de 2013, 
as inscrições para o processo seletivo público para admissão em Contrato 
Emergencial de Assistente Social, nos termos das Leis Municipais 4.410/11 e 
4.665/13, com remuneração equivalente ao cargo de provimento efetivo do Município, 
com venciemnto básico de R$ 2.341,23 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e 
vinte e três centavos), mais vale-alimentação no valor de R$-208,50 (duzentos e oito 
reais e cinquenta centavos), a ser realizado sob as condições expressas a seguir: 

Nota: Todas as publicações referentes a este processo 
seletivo serão feitas por afixação no painel de publicações oficiais do Município e no 
site da Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas, sendo que o pedido de inscrição 
significará a aceitação pelo candidato das normas estabelecidas neste edital. 

 
1. PRAZO DE VALIDADE: 

O prazo de validade da seleção será até 31 de dezembro de 
2013.   

 
2. LOCAL E HORÁRIO PARA INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão recebidas, no período de 16 e 17 de 
outubro de 2013, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h, junto 
ao Centro de Referência de Assistência Social, situado na Rua Antônio Balbinot nº 
901, Bairro São Pelegrino, Getúlio Vargas, RS. 

 
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

Nacionalidade: O candidato deverá ser brasileiro nato ou 
naturalizado. 

Documentação: Os candidatos deverão comparecer ao posto 
de inscrição munidos de: 

a) Cópia do CPF - Cadastro Nacional de Pessoas Físicas; 
b) Cópia do RG - Registro Geral; 
c) Cópia do diploma de graduação em Serviço Social. 
 
Formas de Inscrição: A inscrição será feita pessoalmente pelo 

candidato, ou por procuração, desde que a firma do outorgante tenha sido 
reconhecida em cartório e que haja apresentação dos documentos indispensáveis à 
inscrição. Não serão aceitas inscrições por correspondência, nem condicional. 

 
4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

O processo seletivo público constará de valoração dos 
seguintes critérios: 

a) Participação em congresso, simpósio ou similares na área 
de Assistência Social, dos últimos 05 anos com carga horária mínima de 20 horas: 
0,5 ponto; 

b) Certificado/Diploma de Especialização na área de 
Assistência Social: 1,0 ponto; 
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c) Certificado/Diploma de Mestrado na área de Assistência 
Social: 2,0 pontos; 

d) Certificado/Diploma de Doutorado na área de Assistência 
Social: 3,0 pontos. 

 
5. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E PRAZOS PARA RECURSOS: 

O resultado do processo seletivo público será divulgado em 
edital no dia 18 de outubro de 2013, tendo o candidato 01 (um) dia útil para entrar 
com recurso junto à Secretaria Geral. 

 
6. DA CLASSIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS: 

Em caso de empate na nota final, será realizado sorteio. 
6.1- Ficam advertidos os candidatos de que, em caso de 

admissão, a posse a cada um só será efetivada se exibir prova de: 
a) ter boa saúde, verificada segundo as normas adotadas pelo 

Município; 
b) apresentar declaração de que não exerce outro cargo ou 

emprego público e de que não é aposentado em cargo ou emprego público.  
Na hipótese de exercer cargo ou emprego público, declarar 

qual é, e onde o exerce. E no caso de ser aposentado(a), declarar por qual cargo ou 
emprego se aposentou, e órgão previdenciário pelo qual percebe o provento.  
 

Getúlio Vargas, 14 de outubro de 2013. 
 
 
 
MAURICIO SOLIGO, 

Prefeito Municipal em exercício. 


