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Secretaria de Assistência Social
Edital SEMAS n° 010/2021 - Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado
A Secretária Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste, e tendo em vista o
disposto no art. 3º da Lei Municipal nº 908/2013, torna público, para conhecimento dos
interessados, o Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021 –
Edital n° 001/2021, para contratação de Assistentes Sociais, em caráter temporário, visando
compor o quadro de profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da
Lei Municipal nº 908 de 24 de setembro de 2013, conforme classificação abaixo:

Pontuação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021
Função: Assistente Social

Nº de Inscrição
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16

Lidia Moreira Costa

30
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Elisângela Leandro dos
Santos

26
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22

Reiny Liz Abadia da Silva

16

4,04

20,04
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19

Vanuza da Silva Araújo

14

3,22

17,22

4°

15

Adriana Furtuosa da Silva

13

3,12

16,12

5°

10

Ivone Francisco da Silva

2

1,30

3,30

6°

Edital de Abertura n° 001/2021:
5. DO RESULTADO PRELIMINAR
5.1. O resultado preliminar será divulgado através de Edital Específico que será publicado no
Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul/ASSOMASUL, e disponibilizado
nos endereços eletrônicos, www.saogabriel.ms.gov.br e, facultativamente, em outros órgãos da
imprensa.
5.2. Caberá recurso à Comissão Organizadora do Processo Seletivo no prazo de 02 (dois) dias
úteis após a publicação do resultado.
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1. A classificação final dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da Pontuação

Final obtida no Processo Seletivo.
6.2. Havendo empate na classificação final serão utilizados os critérios de desempate na
seguinte ordem de equivalência:
a. Idade mais elevada, desde que o candidato tenha 60 (sessenta) anos ou mais conforme
determina o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003);
b. Maior pontuação no item Tempo de Serviço prestado no Poder Público em cargo ou
função descrita no ato de inscrição, no âmbito da Política de Assistência Social;
c. Maior pontuação no item Tempo de Serviço prestado no Poder Público em cargo ou
função descrita no ato de inscrição (qualquer política pública).
d. Maior tempo de serviço na Rede Socioassistencial do Município.
6.3. A classificação final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Prefeito
Municipal de São Gabriel do Oeste/ MS e divulgado através de Edital Específico que será
publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul/ASSOMASUL, e
disponibilizado nos endereços eletrônicos, www.saogabriel.ms.gov.br e, facultativamente, em
outros órgãos da imprensa.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. A contratação terá como fundamento legal o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
regulamentada pela Lei Municipal n. 908/2013 e será efetivada exclusivamente nas hipóteses
descritas nessa Lei.
7.2 O Contrato terá vigência de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período,
conforme a necessidade da administração pública, até o limite máximo de 02 (dois) anos.
7.2.1. O contrato de trabalho por prazo determinado poderá ser rescindido antecipadamente
desde que cessadas as situações excepcionais e de interesse público que justificaram a
contratação, sem direito à indenização.
7.2.2. O contratado poderá ter o contrato por prazo determinado rescindido a qualquer tempo
da vigência do contrato, quando não atender as necessidades da função, mediante pedido
fundamentado pela chefia imediata, assegurado o direito de defesa perante a Secretária
Municipal de Assistência Social.
7.3 A remuneração será equivalente ao valor inicial previsto para o cargo no qual se inscreveu
o candidato, conforme Tabela de Vencimentos e Remuneração do Plano de Cargos da
Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste.
7 .4 Quando da convocação o candidato deverá comparecer no local, data e horário
estabelecido e divulgado em edital próprio, portando o original e 1 (uma) fotocópia dos
seguintes documentos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
a.
j.

Cédula de Identidade /RG;
CPF (regularizado);
Título de Eleitor com domicílio em São Gabriel do Oeste, conforme Lei Municipal;
Comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição;
CTPS – Carteira de Trabalho Profissional (foto e qualificação civil);
PIS/PASEP;
Certidão de nascimento ou casamento;
Certidão de nascimento do(s) filho(s);
Cartão de vacina do(s) filho(s) (para menores de 14 anos);
Declaração da escola, para provar que está matriculado (para menores de 14 anos)
(guia original, não precisa cópia);

k. Comprovante de residência (conta de água, energia ou telefone fixo);
ax.1 (uma) foto 3x4 recente e colorida;
all.Certificado militar se homem (até 31/dezembro do ano em que completar 45 anos – Art.
5º Lei 4375/64);
n. Comprovante de escolaridade exigida para exercício do cargo ou função;
o. Comprovante do tipo sanguíneo;
p. Número de conta bancária no banco determinado pela Prefeitura Municipal;
q. Exame admissional;
r. Telefone para contato;
s. E-mail;
7.5. Não poderá ser contratado o candidato que :
a) não possua os requisitos para a contratação;
b) não tenha interesse pelas vagas ofertadas ou não possa assumi-las por
incompatibilidade de horário com outra atividade ou outro cargo deverá assinar
documento da desistência.
c) ser novamente contratado, antes de decorrido o mesmo período de duração do
contrato anterior, de acordo com o inciso II, artigo 11 da Lei Municipal n° 908/2013.
7 .6 Na ocorrência das hipóteses do item 7.5, será convocado o próximo candidato, conforme a
ordem de classificação final do processo seletivo.
7.6.1 O candidato convocado que não comparecer para apresentação dos documentos ou
assinatura no contrato no prazo de 03 (três) dias após a convocação ou manifeste ausência de
interesse na contratação, será reclassificado para o final da lista de classificados.
7.7. Serão aceitos apenas os documentos entregues pessoalmente ou por meio de procurador.
O procurador poderá ser constituído por meio de procuração particular, desde que com
reconhecimento de firma em cartório.
7.8 No ato de sua contratação, o candidato deve preencher Ficha com Declaração de Acúmulo
de Cargo, disponível no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São
Gabriel do Oeste e, havendo a possibilidade de acumulação de cargos, a compatibilidade de
horário entre a vaga ofertada com outra atividade é de inteira responsabilidade do contratado.
7.9. As atribuições das funções serão conforme estabelecidas no Plano de Cargos e Carreiras
do Poder Executivo do Município de São Gabriel do Oeste.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 O candidato que tiver seu contrato de substituição temporária, findado em decorrência do
retorno do servidor efetivo, volta automaticamente para o banco de dados sendo reclassificado
no final da lista de classificação.
8.2 Caso o servidor efetivo em licença ou afastamento legal, prorrogue ou entre em nova
licença, será prorrogado o contrato do substituto.
8.3. O candidato temporariamente contratado para preenchimento de cargo vago, terá o
contrato rescindido antecipadamente após a posse do servidor aprovado em concurso público,
sem direito à indenização de qualquer natureza, e retornará para o banco de dados sendo
reclassificado no final da lista de classificação.
8.4 Comprovada, a qualquer tempo, a irregularidade ou falsidade nos documentos

apresentados, o candidato será excluído do Processo Seletivo Simplificado, rescindido o
contrato e expedido comunicado ao Ministério Público.
8.5 O candidato não será contratado se tiver se enquadrado em quaisquer das situações
abaixo:
I. Nos últimos dois anos:
a) Demissão ou Exoneração do Serviço Público, após Processo Administrativo, comprovada
culpa;
b) Rescisão Contratual, após Sindicância;
II. Nos últimos 5 (cinco) anos:
a) Condenação criminal transitada em julgado.
8.6 As cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas.
8.7. O Processo Seletivo Simplificado, disciplinado por este Edital, terá a validade de um ano a
contar de sua homologação, podendo ser prorrogado pelo período máximo de um ano.
8.8. Não havendo candidatos disponíveis para contratação na lista do Processo Seletivo
Simplificado, a SEMAS irá convocar outros interessados, independente de seleção, de forma a
garantir o interesse público e a continuidade dos serviços.
8.9. O presente edital poderá ser impugnado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua
publicação.
8.10. Os casos omissos serão resolvidos Pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Simplificado.
São Gabriel do Oeste-MS, 18 de fevereiro de 2021
Rosane Moccelin de Arruda
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto “P” 024/2017
Matéria enviada por Juciley Pereira Magalhães

