PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA
Praça Tenente Portela, nº 23 - Centro - CEP 98500-000
Fone: (55) 3551-3400

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2020
EDITAL Nº 002, 22 DE ABRIL DE 2020.
TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO EDITAL Nº
001/2020, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº 006/2020 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE CUIDADOR RESIDENTE, AUTORIZADO PELA
LEI MUNICIPAL N.º 2.654, DE 18 DE MARÇO DE
2020.
CLAIRTON CARBONI, Prefeito de Tenente Portela – RS, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, com a autorização da Lei Municipal nº 2.654, de 18 de
março de 2020, que declara situação de caráter excepcional previsto no art. 37, inc. IX, da CF/88
e autoriza contratação temporária para o cargo de Cuidador Residente, e
Considerando o Edital nº 001, de 06 de abril de 2020, do Processo Seletivo
Simplificado nº 006/2020, que torna pública o Processo Seletivo Simplificado para contratação
temporária, por excepcional interesse público, para o cargo de Cuidador Residente;
Considerando que no item 4.7, do sobredito Edital, que estabelece os critérios
para análise do currículo dos candidatos ao cargo de Cuidador Residente, constou
equivocadamente os critérios para análise para o cargo de Médico;
Considerando que no dia 20 de abril de 2020 não houve a publicação da
homologação das inscrições e divulgação do resultado preliminar da prova de títulos do sobredito
Edital, em virtude do Decreto Executivo nº 131, de 16 de abril de 2020, ter declarado ponto
facultativo nas repartições públicas no dia 20/04/2020, véspera do Feriado do Dia de Tiradentes;
RESOLVE
Art. 1º Fica alterada a redação do o item 3.1 e item 4.7, do Edital nº 001, de 06 de
abril de 2020, do Processo Seletivo Simplificado nº 006/2020, que passa a viger com a seguinte
redação:
.................
3.1. O Cronograma de execução do Processo Seletivo se dará da seguinte forma:
Publicação do edital no site do Município,
disponível em www.tenenteportela.rs.gov.br/concursos

08/04/2020
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Período de reabertura das inscrições

22/04/2020 a 26/04/2020

Homologação das inscrições e divulgação do resultado preliminar
27/04/2020
da Prova de Títulos
Prazo para interposição de recursos

28/04/2020

Realização do sorteio em caso de empate na prova de títulos

28/04/2020

Publicação do resultado final do Processo Seletivo

29/04/2020

...................
4.7. Os currículos dos candidatos ao cargo/função de Cuidador Residente serão avaliados pela
Comissão Organizadora de acordo com os critérios da tabela abaixo:
PONTUAÇÃO
MÁXIMA

ITENS
1. Doutorado na área de atuação (limitado a 01)

30,00

2. Mestrado na área de atuação (limitado a 01)

25,00

3. Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) na área de atuação, com
duração mínima de 360 horas(limitado a 01)

20,00

4. Curso de Ensino Superior Completo na área de atuação

15,00

5. Certificado de conclusão de curso tecnólogo na área de atuação

10,00

6. Cursos, Seminários, Simpósio, Eventos, Jornadas, Palestras, Congressos,
Formação Continuada e afins desde que na área de atuação e datados dos
últimos cinco anos, contados da data de encerramento das inscrições, sendo
pontuados somente certificado/título com carga horária igual ou superior a
20horas – na proporção de 5,00 pontos cada (máximo de 03
certificados/títulos).

15,00

7.Experiência profissional na área de
atuação *

Até 01 (um) ano

10

A partir de 01 (um) ano até 03
(três) anos

20

A partir dos 03 (três) anos

30

OBSERVAÇÕES:
- Certificados/títulos sem conteúdo especificado não serão pontuados, caso não se possa
aferir a relação com a função.
- Não serão pontuados boletim de matrícula, histórico escolar ou qualquer outra forma de
documento, que não seja documento legalmente expedido por órgão oficial.
- Cursos com carga horária definida em dias ou meses serão considerados na seguinte
proporção: 01 dia: 08 horas - 01 mês: 80 horas.
- Cursos sem carga horária definida não receberão pontuação.
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- *A experiência profissional deverá ser comprovada através da CTPS (Carteira de Trabalho),
Certidão ou Declaração original (ou autenticada) do órgão expedidor.
......................
Art. 2º Face a alteração dos critérios para análise dos currículos para o cargo de
Cuidador Residente de que trata o art. 1º, deste Edital, que altera o item 4.7, do Edital nº 001, de
06 de abril de 2020, do Processo Seletivo Simplificado nº 006/2020, fica reaberto o prazo para
novas inscrições, que serão realizadas no período de 22 a 26 de abril de 2020, nos termos das
especificações contidas no sobredito Edital.
Art. 3º Face a alteração dos critérios para análise dos currículos para o cargo de
Cuidador Residente de que trata o art. 1º, deste Edital, que altera o item 4.7, do Edital nº 001, de
06 de abril de 2020, do Processo Seletivo Simplificado nº 006/2020, os candidatos que já
realizaram sua inscrição poderão apresentar documentação de complementação dos títulos até
dia 26/04/2020, através do envio eletrônico, nos termos das especificações contidas no Edital,
com a devida identificação.

Gabinete do Prefeito de Tenente Portela/RS, aos 22 dias do mês de abril de 2020.

CLAIRTON CARBONI
Prefeito de Tenente Portela/RS
Registre-se e Publique-se
Em 22 de abril de 2020.
Adriane Cristina Schossler Morais
Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

