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EDITAL Nº 04/2021 – Rev. 02 de 26/11/2021 
CADASTRO PARA CONTRATAÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER E AUXILIAR 
DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE, no uso de suas atribuições legais, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contra-
tação temporária de 01 (um) Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer para atuar no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos do CRAS e 02 (dois) Auxiliares de Serviços Administrativos e Gerais.   

O processo seletivo terá vigência de 12 meses, prorrogável uma vez por igual período a vontade do Muni-
cípio. 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. Poderão participar do processo seletivo: 

1.1.1. Ter idade de 18 (dezoito) anos completos na data de contratação; 
1.1.2. Possuir formação exigida no “capítulo 5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO”; 
1.1.3. Ter capacidade técnica e física para exercer a função; 
1.1.4. Brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país; 
1.1.5. Que não tenha sido exonerado a bem do serviço público; 
1.1.6. Estar em dia com as obrigações eleitorais e das obrigações militares, quando do sexo masculino. 

1.1.6.1. A não comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 1.1 e demais 
que vierem a ser estabelecidos neste edital, impedirá a contratação do/a candidato/a. 

2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. Antes de efetuar a inscrição, o profissional deverá conhecer o edital e certificar-se de que preen-
che todos os requisitos exigidos. 
2.2. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição com dados pessoais e escolares válidos e en-
tregá-la devidamente assinada, no mesmo local, com a devida documentação. 
2.3. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato. 
2.4.  A Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce poderá a qualquer tempo, verificar as informações for-
necidas no ato da inscrição, e tomarão as medidas judiciais cabíveis, podendo o candidato em caso de in-
formações falsas ou inverídicas ser desclassificado do presente processo, ser acionado judicialmente e ain-
da, desligado, caso eventualmente tenha sido aprovado e contratado. 
2.5. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
2.6. Os candidatos deverão realizar a inscrição na Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce, Secretaria de 
Administração de Recursos Humanos, no horário de 11 às 17 horas, entre os dias 24 de novembro a 30 de 
novembro 2021. 
2.7. Não será aceito a entrega de ficha de inscrição fora do prazo e horário determinados no edital. 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATO 
3.1. Cópia reprográfica: 

3.1.1. Comprovante de escolaridade. 
3.1.2. 1 foto 3x4 
3.1.3. Comprovante de residência atualizado; 
3.1.4. CPF; 
3.1.5. Identidade; 
3.1.6. Certidão de Nascimento, se solteiro, ou de casamento, se casado; 
3.1.7. Título de eleitor; 
3.1.8. Comprovante de quitação eleitoral; 
3.1.9. Certificado Militar (reservista) (somente para os homens); 
3.1.10. Declaração de não acumulo de cargo; 
3.1.11. Declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio; 
3.1.12. Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais (Lei Geral de Proteção de Dados) 
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4. DA COMISSÃO (conforme Portaria nº 4.238 de 23 de novembro de 2021) 
4.1. Para efeito de seleção e classificação dos candidatos, segundo os critérios previstos na Lei, será 
constituída comissão integrada por: 

4.1.1. Um representante no cargo de Gestão do Departamento de Assistência Social; 
4.1.2. Dois representantes dos funcionários do Departamento de Assistência Social e CRAS; 
4.1.3. Dois representantes da Equipe Administrativa da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce. 

4.2. A comissão terá o prazo de até 02 (dois) dias, imediatamente após o encerramento das inscrições, 
para a seleção e classificação dos candidatos. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO  
5.1. Facilitador de Oficinas de Esportes e Lazer: 

5.1.1. Ensino Médio completo;  
5.1.2. Trato e cortesia, responsabilidade; 
5.1.3. Capacidade física.  

5.2. Auxiliar de Serviços Administrativos e Gerais: 
5.2.1. Ensino Fundamental;  
5.2.2. Trato e cortesia, responsabilidade; 
5.2.3. Capacidade física.  

6. ATRIBUIÇÕES  
6.1. Compete ao Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer ministrar aulas teóricas e práticas; desen-
volver coletivamente atividades esportivas e culturais; estimular e desenvolver potencial criativo das crian-
ças, adolescentes, aplicando técnicas do esporte, assim como suas regras; planejar; executar e avaliar o 
acompanhamento físico das crianças, adolescentes no desempenho de cada modalidade esportiva, regis-
trar a frequência dos alunos. Elaborar o planejamento das oficinas e torneios com outras localidades, vi-
sando a integração das crianças e jovens. 

6.2. Compete ao Auxiliar de Serviços Administrativos e Gerais Executar serviços de limpeza em geral 
(pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins); Utilização de produtos de limpeza; Transporte de 
móveis e objetos em geral quando necessário; Serviços de carga e descarga de materiais pertinentes ao 
CRAS; Serviços de copa e cozinha, preparar e servir café e lanches para os usuários das oficinas, adultos e 
crianças, higienizar utensílios de cozinha, etc.); Preparar almoço ou jantar nas datas comemorativas para 
confraternizações dos alunos do SCFV,  Serviços de lavanderia (lavar panos de prato e toalhas utilizados no 
dia a dia e  eventos realizados); Limpar diariamente todas as salas(limpar, passar pano, tirar pó e tirar o li-
xo) Lavar os banheiros, inclusive os de uso coletivo, limpar a quadra para execução das oficinas, manter 
sempre organizada a cozinha, o salão e salas de atividades. Controlar os estoques para não deixar faltar 
alimentos para as oficinas. Controlar o estoque de entrada e saída de produtos para manutenção local 
(produtos de limpeza, etc.). Organizar os materiais utilizados nas oficinas, zelar pela conservação dos bens 

patrimoniais que guarnecem o local. Executar tarefas junto a Secretaria de Assistência Social; − Efetuar ou-
tras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

7. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
7.1. Os candidatos inscritos para a vaga Facilitador de Oficinas de Esportes e Lazer serão classificados 
de acordo com a pontuação obtida. 

Critério Ponto Pontuação máxima 

Experiência em carteira 1 ponto por ano 6 pontos 

Certificado de Escolaridade acima do 
exigido/Conhecimento de informática 

1 ponto por curso 10 pontos 

Certificado de cursos voltados para as 
atividades  que serão desenvolvidas 

3 pontos por certificado 12 pontos 
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7.2. Os candidatos inscritos para a vaga Auxiliar de Serviços Administrativos e Gerais serão classificados de 
acordo com a pontuação obtida. 

Critério Ponto Pontuação máxima 
Experiência em serviço público 

e privado, devidamente 
comprovado 

3 ponto por ano 120 pontos 

Certificado de cursos voltados 
para as atividades  que serão 

desenvolvidas 
3 pontos por certificado 18 pontos 

8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
8.1. Em caso de igualdade na titulação apresentada, terá preferência sucessivamente, o candidato que 
comprovar maior idade. 
8.2. Persistindo o empate, será realizado sorteio perante a comissão. 

9. DA CLASSIFICAÇÃO 
9.1. A classificação final dos candidatos inscritos e selecionados, segundo os critérios estabelecidos 
neste Edital, será publicada na Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce. 
9.2. A chamada para a contratação será de acordo com a necessidade e demanda. 

10. QUADRO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E LOCAIS DE TRABALHO 

CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA LOCAL DE TRABALHO REMUNERAÇÃO 
Facilitador de Oficinas 

de Esportes e Lazer 
1 (uma) 30 horas semanais  Distrito de Vitorinos e região R$ 1.107,70 

Auxiliar de Serviços 
Administrativos e Gerais 

2 (dois) 40 horas semanais Sede da Assistência Social R$ 1.107,70 

11. DA ADMISSÃO DOS CANDIDATOS 
11.1. Constatada a necessidade de suprimento de vaga, em caráter temporário, a Secretaria de Admi-
nistração de Recursos Humanos providenciará o provimento, atendendo aos seguintes procedimentos: 

11.1.1.1. Providenciar a notificação do melhor classificado no cadastro vigente, mediante entrega 
de correspondência expressa, com comprovante de recebimento, para manifestação quanto à 
aceitação da vaga, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, devendo neste prazo o can-
didato entregar os devidos documentos exigidos para contratação, assim como comprovantes 
de inscrição em cursos de graduação. 

11.1.1.2. Esgotado o prazo de que trata o item anterior, sem que tenha havido manifestação favo-
rável, a Secretaria realizará divulgação da vaga existente no Município; 

11.1.1.3. Na hipótese do item anterior, a Secretaria deverá admitir o candidato melhor classificado 
dentre os que se manifestaram pela aceitação da vaga; 

11.1.1.4. O candidato pertencente ao cadastro em que houver o chamamento e não se manifestar, 
nos prazos estabelecidos, terá a vaga proposta como não aceita. 

11.1.1.5. No ato da contratação o candidato deverá apresentar todos os documentos originais para 
conferência. 

Alto Rio Doce, 23 de novembro de 2021 

 

 

Victor de Paiva Lopes 
Prefeito Municipal 

Alto Rio Doce  
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FICHA DE INSCRIÇÃO n.º ____/________ 
EDITAL 004/2021 

 
 

CARGO:________________________________  
 

NOME:  ____________________________________________________  
 

DATA DE NASCIMENTO: ___/___/______ IDADE: ___________________________  
 

IDENTIDADE: ______________________CPF: _________________________________  
 

END. RUA: ________________________________________ N°: _____________________   
 

BAIRRO:________________________________ CIDADE: ________________________  
 

CEP: ________________ E MAIL:  ____________________________________  
 

PONTUAÇÃO: ______________  
 
 
 
 
 

ALTO RIO DOCE, _______DE_____________DE 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 
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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 004/2021 
CADASTRO PARA CONTRATAÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER E AUXILIAR 
DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE, no uso de suas atribuições legais, com sustentação no 
item 7, que regulamenta os CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO a seguinte alteração no referido edital: 

ONDE SE LÊ: 

 

 

LEIA-SE: 

 

 

 

Alto Rio Doce, 26 de novembro de 2021 

 

 

 

 

Victor de Paiva Lopes 
Prefeito Municipal 

Alto Rio Doce  

 


