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Processo Seletivo Simplificado 
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Programa Estação Juventude - Modalidade Complementar 

EDITAL Nº 0112020 

O PREFEITO MUNICIPAL OE ITAUEIRA, no uso de suas atribuições legais. através da 
COMISSÃO ORGANIZADORA E JULGADORA constitu lda pela Portaria n• 092/2018, para fins 
de realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO com base na Lei Municipal 414 de 
20 de Abril de 2011 , faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento que o Município de ltaueira - P I. por intermédio da Secretaria Municipal de 
Juventude, toma pública a abertura de Processo Seletivo Simplificado com v islas à seleção de 
posterior contratação. por prazo determinado. contratação imediata para desempenhar as 
funções de Assistentes e Oficineiros e, a fim de atuarem na unidade do Programa Estação da 
Juventude - Modalidade Complementar, em conformidade com o Convênio SICONV nº 
879752/2018, fi rmado com a União. por meio da Secretaria Nacional da Juventude da 
Secretaria Geral da Presidência da Repúbl ica - SNJ/SGIPR. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Para todos os efeitos o conhecimento prévio das normas contidas neste Edital é requisito 
essencial para a inscrição e participação em quaisquer das etapas do PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO. O candidato que por qualquer motivo deixar de atender às 
normas aqui estabelecidas será eliminado do certame. 

1.20 PROCESSO SIMPLIFICADO será regido por este edital e executado pela Comissão 
Organizadora e Julgadora. localizada na Casa de Cultura "Professora Dina Brandão" na 
Rua 07 de Setembro, 236, Centro, ltaueira Piaui, com horário de atendimento de segunda á 
sexta, das 09h00min ás 12h00min e das 14h00min às 16h00min: 

1.3As funções públicas temporárias serão de Assistente e Oficineiro, sendo o contrato de 
trabalho de 18 (dezoito) meses. de acordo com as diretri.zes do Programa Estação 
Juventude - Modalidade Complementar. 

1.4A carga horária exigida é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e será distribuída, de 
forma flexibilizada e diferenciada de segunda-feira a domingo e feriados. 

1.5 O desempenho das funções se dará na cidade de ltaueira Piauí, devendo o candidato 
contar com disponibilidade de horários para elaborar apostilas. palestras. reuniões e 
capacitações. 

1.6 Os prée-requisitos estabelecidos e funções oferecidas, estabelecidas em conformidade com 
as diretrizes do Programa Estação Juventude - Modalidade Complementar, bem como a 
Bolsa Auxílio correspondente, estão descritas no Quadro I deste edital 

1. 7Caso a quantidade de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados 
existentes na referida cidade, A COMISSÃO ORGANIZADORA E JULGADORA reserva-se 
o direito de realizar a aplicação da prova objetiva em 2 (dois) turnos, em duas datas 
diferentes e caso seja necessário no município mais próximo. 

QUADR.O01 
Funções, requisitos. números de vagas, jomada de trabalho e remuneração. 

Funções 

1- Oficineiro: 
1 nformática e 

Inclusão 
Digital 

2- Oficineiro: 
Arte e 

Fotografia 

Requisitos 

a) Ensino Médio Técnico Profissional da área 

(reconhecido pelo MEC). 

b) Experiência em sociais (governamentais 

ou não); 

e) Trabalhos com juventude de 15 a 29 anos: 

d) Conhecimento e domínio das ferramentas 

de informática: 

e) Disponibilidade para trabalhar em horários 

não comerciais. finais de semana e 

feriados de acordo com o planejamento do 

programa Estação Juventude. 

a) Escolaridade de nlvel médio ou superior 

(reconhecido pelo MEC), com habilidades e 
conhecimentos específicos em uma das 

modalidades, obtidos ou não via educação 

formal, que possam ser usados em formato 

de oficinas. 

b) Experiência em programas sociais 

(governamentais ou não): 

e) Trabalhos com juventude de 15 a 29 anos; 

d) Experiência na área a ser trabalhada; 

e) Conhecimento e domínio das ferramentas 

de informática; 

f) Disponibilidade para trabalhar em horários 

não comerciais, finais de semana e feriados 

de acordo com o planejamento do 

equipamento. 

N' 
v■g■• 

01 

01 

Jomadade 
trabalholhoras 

a) 44h 
b) Flex.ibiliUdo e 
diferenciado .,, Eslaçto 
Juv&.nlude 

e) Funciornlmento 
e:iuaç.lo Juventwo nos 
finais de ,ema"' t 
feriado. 

a) 44h 
b) Flexibilizado e 
dtte<enci- na E. J. 
e) FuncionamentQ E. 

J. nos fineia de 

semana e feriado 

Remune ,_..,. 

R$ 
9.55 

Hora
aula. 

R$ 
9,00 

Hora
aula. 

3- Oficineiro: 
Música 

4• Oficineiro: 
Futebol 

5· Oficineiro: 
Capoeira 

6- Oficineiro: 
Karaté 

7- Assistente 
Técnico/ 

Educador e 
Orientador. 

a) Ensino Médio (reconhecido pelo MEC). 

b) Experiência em programas sociais 

(governamentais ou não) : 

c) Trabalhos com juventude de 15 a 29 anos: 

d) Experiência na área a ser trabalhada; 

e) Conhecimento e domínio das ferramentas 

de informática; 

f) Disponibilidade para trabalhar em horários 

não comerciais, finais de semana e feriados 

de acordo com o planejamento do 

equipamento. 

a) Curso superior em Educação Física 

(reconhecido pelo MEC); 

b) Experiência em programas sociais 

(governamentais ou não) ; 

c) Trabalhos com juventude de 15 a 29 anos: 

d)Experiência na área a ser trabalhada; 

e) Conhecimento e domínio das ferramentas 

de informática; 

01 

f) Disponibilidade para trabalhar em horários 01 

não comerciais, finais de semana e feriados 

de acordo com o planejamento do 

equipamento. 

a) Ensino Médio (reconhecido pelo MEC); 

b) Experiência em programas sociaís 

(governamentais ou não): 

e) Trabalhos com juventude de 15 a 29 anos; 

d) Experiência na área a ser trabalhada: 

e) Conhecimento e domfnio das ferramentas de 

lnfonnática: 

f) Disponibilidade para trabalhar em horários 

não comerciais, finais de semana e feriados 

de acordo com o planejamento do 

equipamento. 

a) l:nsino Médio (reconhecdo pelo MEC); 

b) f:l(periência em programas sociais 

(govemamentais ou não): 

e) Trabalhos com juventude de 15 a 29 anos: 

d) Experiência na área a ser trabalhada; 

e) Conhecimento e domínio das ferramentas de 

informática; 

f) Disponibilidade para trabalhar em horários 

não oomerciais, finais de semana e feriados 

de acordo com o planejamento do 

equipamento. 

a) Curso superior nas áreas de Ciências 

Sociais e Humanas (reconhecido pelo MEC); 

b) Conhecimento e domínio das ferramentas 

01 

01 

de informática: 02 

e) Disponibilidade para trabalhar em horários 

não comerciais, finais de semana e feriados 

de acordo com o planejamento do Programa 

estação Juventude. 

a) 40 h 

b) Flexibilizado e 

dff8fenciadonaE.J. 

e) Funcionamento E. 

J. nos fiMis de 

semana e feriado 

a) 40 h 
b) Flexibilizado e 
dfferenclado na E. J. 
Funcionamento E. J. 

nos finais de semana 

e feriado. 

a)40h 

R$ 
8,00 
Hora
aula. 

R$ 
8,00 
Hora
aula. 

b) Flexibilizado e R$ 

dff8f&nciado na E. J. 

e) Funcionamento E. 

J. nos finais de 

semana e feriado. 

a) 40h 

b) Flexibilizado e 

diferendado na E_ J. 

e) Funcionamento E. 

J. nos finais de 

semana e feriado. 

a) 44h 

b) Flexibilizado e 

diferenciado na E. 

J. 

c) Funcionamento 

E. J. nos finais de 

semana e feriado 

6,00 

Hora

aula . 

R$ 
6,00 
Hora
aula. 

R$ 
10.00 
Hora
aula. 
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li. DAS ATRIBUIÇÕES 

ESTÂDQOOPUUI 
l'REF~ITURA M U/tl1C1'AJ. DEITA UEIRA 

GABINETE DO PREFEITO 

2.1- Oflclnelro Informática e Inclusão Digital 

2.1.1- Pré-requisito (eliminatório): 

a) Ensino Médio Técnico Profissional da área (reconhecido pelo MEC). 

b) Experiência em programas sociais (governamentais ou não): 

c) Trabalhos com juventude de 15 a 29 anos; 

d) Experiência na área a ser trabalhada; 

e) Conhecimento e domínio das ferramentas de informática; 

f) Disponibilidade para trabalhar em horários não cemerciais, finais de semana e feriados de 

acordo com o planejamento do equipamento. 

2.1.2- Atribuições e Responsabilidades: 

a) Identificar, mapear e articular Programas, Projetos. Ações e Serviços governamentais 

voltados para a inserção cidadã e produtiva dos jovens, no território e em seu entorno; 

b) Criar oportunidades e estratégias para geração de redes de comunicação de interesses 

diversos entre jovens; 

c) Propor estratégias de integração entre os programas locais para encaminhamentos de 

jovens; 

d) Estabelecer parcerias facilitadoras, bem como buscar cendições para o desenvolvimento 

dos projetos de vida (trajetórias) dos jovens: 

e) Receber, orientar, apresentar possibilidades (balcão de dados e informações) e 

encaminhar os jovens, na perspectiva de sua trajetória social e seu projeto de vida; 

f) Fazer inter1ocução junto à Coordenação Nacional do Programa Estação Juventude; 

g) Operar, pesquisar, atualizar e alimentar periodicamente o banco de dados (sistema de 

informação), na plataforma digital oferecida pelo Programa; 

h) Elabcrar relatório de execução do programa Estação Juventude local , quando solicitado. 

i) Possibilitar aos participantes conhecimentos técnicos cumprindo emenda e conteúdo 

programático do Curso para o desenvolvimento e automação de diversas tarefas escolares 

assim como atividades comuns nos escritórios. tais como: conhecer e operar o Sistema 

Operacional Windows, Editar, formatar, conigir, preparar textos em geral, criar gráficos e 

planilhas eletrônicas, navegar na internet, criar e mails pessoais e corporativos, a forma de 

acesso, de navegação, bate-papo, correio eletrónico, pesquisas e configuração de 

software. conhecer técnicas de criação e formatação de slides, materiais utilizados em 

palestras, reuniões. trabalhos escelares e afins. 

2.2- Oficineiro - Arte e Fotografia 

2.2.1- Pré-requisito (eliminatório): 

a) Esoolaridade de nlvel médio ou superior (reconhecido pelo MEC). cem habilidades e 

conhecimentos específicos em uma das modalidades, obtidos ou não via educação formal, que 

possam ser usados em formato de oficinas: 

b) Experiência em programas sociais (governamentais ou não): 

e) Trabalhos com juventude de 15 a 29 anos: 

d) Experiência na área a ser trabalhada: 

e) Conhecimento e domínio das ferramentas de informática; 

f) Disponibilidade para trabalhar em horários não cemerciais, finais de semana e feriados de 

acordo cem o planejamento do equipamento. 

2.2.2- Atribuições e Responsabilidades: 

a) Identificar, mapear e articular Programas, Projetos, Ações e Serviços governamentais 

voltados para a inserção cidadã e produtiva dos jovens, no tenitório e em seu entorno: 

b) Criar oportunidades e estratégias para geração de redes de comun icação de Interesses 

diversos entre jovens: 

c) Propor estratégias de integração entre os programas locais para encaminhamentos de 

Jovens; 

d) Estabelecer parcerias facilitadoras, bem cerno buscar condições para o desenvolvimento 

dos projetos de vida (trajetórias) dos jovens; 

e) Receber, orientar, apresentar possibilidades (balcão de dados e informações) e encaminhar 

os jovens, na perspectiva de sua trajetória social e seu projeto de vida: 

f) Fazer inter1ocução junto à Coordenação Nacional do Programa Estação Juventude; 

g) Operar, pesquisar. atualizar e alimentar periodicamente o banco de dados (sistema de 

informação), na plataforma digital oferecida pelo Programa; 

h) Elaborar relatório de execução do programa Estação Juventude local, quando solicitado. 

2.3- Oficineiro - Música: 

2.3.1- Pré-requisito (eliminatório): 

a) Ensino Médio (recenhecido pelo MEC). 

b) Experiência em programas sociais (governamentais ou não); 

e) Trabalhos com juventude de 15 a 29 anos; 

d) Experiência na área a ser trabalhada; 

e) Conhecimento e domínio das ferramentas de informática; 

f) Disponibilidade para trabalhar em horários não comerciais, finais de semana e feriados de 

acordo cem o planejamento do equipamento. 

2.3.2- Atribuições e Responsabilidades: 

a) Identificar, mapear e articular Programas, Projetos, Ações e Serviços governamentais 

voltados para a inserção cidadã e produtiva dos jovens. no território e em seu entorno; 

b) Criar oportunidades e estratégias para geração de redes de comunicação de interesses 

diversos entre jovens; 

e) Propor estratégias de integração entre os programas locais para encaminhamentos de 

jovens; 

d) Estabelecer parcerias facilitadoras, bem como buscar condições para o desenvolvimento 

dos projetos de vida (trajetórias) dos jovens: 

e) Receber, orientar. apresentar possibilidades (balcão de dados e informações) e encaminhar 

os jovens, na perspectiva de sua trajetória social e seu projeto de vida: 

f) Fazer interlocução junto à Coordenação Nacional do Programa Estação Juventude; 

g) Operar. pesquisar, atualizar e alimentar periodicamente o bance de dados (sistema de 

informação), na plataforma digital oferecida pelo Programa; 

h) Elaborar relatório de execução do programa Estação Juventude local, quando solicitado. 

2.4- Oficineiro - Futebol: 

2.4.1- Pré-requisito (eliminatório) : 

a) Curso superior em Educação Física (reconhecido pelo MEC): 

b) Experiência em programas sociais (governamentais ou não): 

e) Trabalhos com juventude de 15 a 29 anos; 

d) Experiência na área a ser trabalhada; 

e) Conhecimento e domlnio das ferramentas de informática; 

f) Disponibilidade para trabalhar em horários não oomerciais, finais de semana e feriados de 

acordo com o planejamento do equipamento. 

2.4.2- Atribuições e Responsabilidades: 

a) Identificar, mapear e articular Programas, Projetos, Ações e Serviços governamentais 

voltados para a inserção cidadã e produtiva dos jovens, no território e em seu entorno; 

b) Criar oportunidades e estratégias para geração de redes de comunicação de interesses 

diversos entre jovens; 

e) Propor estratégias de integração entre os programas locais para encaminhamentos de 

jovens; 

d) Estabelecer parcerias facilitadoras, bem como buscar condições para o desenvolvimento 

dos projetos de vida (trajetórias) dos jovens; 

e) Receber, orientar, apresentar possibilidades (balcão de dados e informações) e encaminhar 

os jovens, na perspectiva de sua trajetória socíal e seu projeto de vida; 

f) Fazer interlocução junto à Coordenação Nacional do Programa Estação Juventude; 

g) Operar, pesquisar, atualizar e alimentar periodicamente o banco de dados (sistema de 

informação), na plataforma digital oferecida pelo Programa; 

h) Elaborar relatório de execução do programa Estação Juventude local, quando solicitado. 
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2.5- Oficineiro- Capoeira: 

2.5.1. Pré-requisito (eliminatório): 

ESfÀDfJ[)(JPUUI 
l'REFEITVRA ,'IUNICll'Al. DE JTA UEIRA 

GABJNETE DO PREFEITO 

a) Ensino Médio (reconhecido pelo MEC). 

b) Experiência em programas sociais (govemamentais ou não); 

c)Trabalhos com íuventude de 15 a 29 anos; 

d) Experiência na área a ser trabalhada: 

e) Conhecimento e domínio das ferramentas de informática; 

!)Disponibilidade para trabalhar em horários não comerciais, finais de semana e feriados de 

acordo com o planejamento do equipamento. 

2.5.2- Atribuições e Responsabilidades: 

a) Identificar, mapear e articular Programas, Projetos, Ações e Serviços governamentais 

voltados para a inserção cidadã e produtiva dos jovens, no território e em seu entorno; 

b) Criar oportunidades e estratégias para geração de redes de comunicação de interesses 

diversos entre jovens; 

c) Propor estratégias de integração entre os programas locais para encaminhamentos de 

jovens; 

d) Estabelecer parcerias facilitadoras, bem como buscar condições para o desenvolvimento 

dos projetos de vida (trajetórias) dos jovens: 

e) Receber, orientar, apresentar possibilidades (balcão de dados e informações) e encaminhar 

os jovens, na perspectiva de sua trajetória social e seu projeto de vida; 

f) Fazer interlocução junto à Coordenação Nacional do Programa Estação Juventude; 

g) Operar, pesquisar, atualizar e alimentar periodicamente o banco de dados (sistema de 

informação), na plataforma digital oferecida pelo Programa; 

h) Elaborar relatório de execução do programa Estação Juventude local. quando solicitado. 

2.6- Oficineiro - Karatê 

2.6.1. Pré-requisito (eliminatório): 

a) Ensino Médio (reconhecido pelo MEC). 

b) Experiência em programas sociais (governamentais ou não); 

e) Trabalhos com juventude de 15 a 29 anos; 

d) Experiência na área a ser trabalhada; 

e) Conhecimento e domínio das ferramentas de informática; 

f) Disponibilidade para trabalhar em horários não comerciais, finais de semana e feriados de 

acordo com o planejamento do equipamento. 

2.6.2. Atribuições e Responsabilidades: 

a) Identificar, mapear e articular Programas, Projetos, Ações e Serviços governamentais 

voltados para a inserção cidadã e produtiva dos jovens, no território e em seu entorno; 

b) Criar oportunidades e estratégias para geração de redes de comunicação de interesses 

diversos entre jovens; 

e) Propor estratégias de integração entre os programas locais para encaminhamentos de 

jovens; 

d) Estabelecer parcerias facilitadoras, bem como buscar condições para o desenvolvimento 

dos projetos de vida (trajetórias) dos jovens; 

e) Receber, orientar. apresentar possibilidades (balcão de dados e informações) e encaminhar 

os jovens, na perspectiva de sua trajetória socia l e seu projeto de vida; 

f) Fazer interlocução junto à Coordenação Nacional do Programa Estação Juventude; 

g) Operar, pesquisar, atualizar e alimentar periodicamente o banco de dados (sistema de 

informação), na plataforma digital oferecida pelo Programa; 

h) Elaborar relatório de execução do programa Estação Juventude local. quando solicitado. 

2. 7- Assistente 

2. 7 .1- Pré-requis~os (eliminatório): 

a) Curso superior nas keas de Ciências Sociais e Humanas reconhecido pelo MEC; 

b) Conhecimento e domínio das ferramentas de informática; 

e) Disponibilidade para trabalhar em horários· não comerciais, finais de semana e feriados, de 

acordo com o planejamento do equipamento. 

2. 7.2-Atribuições e Responsabilidades: 

a) Auxiliar e dar suporte ao gestor local, no desenvolvimento das a!Mdades da Estação 

Juventude; 

b) Operar, pesquisar, atualizar e alimentar periodicamente o banco de dados (sistema de 

informação), na plataforma digital oferecida pelo Programa; 

e) Subsidiar com dados e informações e elaboração do relatório de execução do Programa 

Estação Juventude local. 

11 . DAS INSCRIÇÕES: 

3.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste Edital de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, 

em relação às quais não poderá alegar desconhecimento; 

3.2. As inscrições serão GRATUITAS é realizadas pela comissão organizadora na sede 

da Casa de Cultura 'Professora Dina Brandão" na rua 07 de Setembro, 236, Centro, 

ltaueira Piauí, com horário de atendimento de segunda à sexta, das 09h00min às 

12h00min e das 14h00min às 16h00min no período de 03 a 07 de Fevereiro de 2020. 

3.3 Os procedimentos para inscrição obedecerão às seguintes regras: 

a) Preenchimento da ficha de inscrição, conforme modelo do Anexo I; 

b) Apresentação dos originais de RG, CPF, título de eleitor; 

c) Reservista (sexo masculino) 

d) Entrega do Curriculum Vitae. 

3.4 No ato da inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, indicar na ficha de 

insCl'ição, a opção de função, conforme o QUADRO 1. Efetivada a inscrição, não serão 

aceitos pedidos para alteração dos cargos. 

3.5 O candidato que efetuar mais de uma inscrição terá a primeira delas cancelada; não 

sendo possível definir qual foi efetuada primeiro, as duas serão canceladas. 

3.6 A qualquer tempo poder-se-á eliminar o candidato do Processo Seletivo Simplificado, 

desde que verificadas falsidades de declarações ou irregularidades nos documentos. 

3.7 O candidato que deixar de preencher quaisquer dos campos da ficha de inscrição 

terá automaticamente sua inscrição invalidada e, consequentemente, não participará 

do Processo de Seleção. 

3.8 Não serão aceitos pedidos de inscrição com documentos incompletos nem em 

caráter condicional. 

3.9 Ao preencher o formulário de inscrição é vedada qualquer alteração posterior. 
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ESTÂDQOOPUUI 
l'REF~ITURA MU/tl1C1'AJ. DEITA UEIRA 

GABINETE DO PREFEI TO 

Ili. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: 

4.1 A Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo do Programa Estação 

Juventude - Modalidade Complementar será responsável pelo planejamento, 

elaboração e validação do edital, inscrição, geração do banco dos dados dos 

candidatos. elaboração das provas, aplicação e correção das provas, recebimento, 

julgamento e divulgação dos recursos e emissão de listas com resultado final dos 

candidatos que atenderem aos requisitos técnicos e administrativos exigidos pelo 

Programa Estação Juventude, de acordo com as Etapas classificatórias e eliminatórias. 

4.2 O Processo Seletivo Simplificado será realizado em 02(duas) fases: 

a) Primeira Fase: Aplicação de Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório; 

b) Segunda Fase: Análise de Curriculum Vitae. 

V. DAS CONDIÇOES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS. 

5.1 As provas serão aplicadas na cidade de ITAUEIRA - PI. 

5.2 O presente certame é composto de uma prova objetiva escrita que consta de 20 (Vinte) 

questões para todos os níveis, sendo prova de múltipla escolha com 04 (quatro) 

alternativas diferentes em que somente uma é correta, de caráter eliminatório e ciassificatório 

de acordo o conteúdo programático presente no Anexo Ili deste Edital. 

5.2.1. A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas e está prevista para o dia 15.02.2020, 

no horário de 09h (nove horas) às 12h (doze horas). 

5.2.2. Caso seja necessária a aplicação de provas em 2 (dois) turnos, possibilidade prevista no 

item 1.7 deste Edital, o turno da tarde será realizado no mesmo dia previsto no item anterior, no 

horário de 14h (quatorze) horas às 17h (dezessete) horas. 

5.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a rea lização das provas com 

antecedência de 01 (uma) hora do horário determinado para o inicio das provas, sendo que 

não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem após o horário 

determinado para o início dos exames. 

5.4. O candidato deverá comparecer ao local da prova na data prevista neste Edital munido de 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, documento de 

identificação original com foto e comprovante de inscrição. 

5.5. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteiras funcionais sem 

valor de identidade nem documentos ilegíveis; não identificáveis e/ou danificados. 

5.6. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 

de documento. 

5. 7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, o 

documento de identificação original com foto, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá 

apresentar Boletim de Ocorrência de órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias e 

outro documento de identificação com foto conforme elencado no subitem 5.4. e 5.5. 

5.8. Se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar nas Listas de Presença. mas 

este apresente o comprovante de inscrição, o mesmo poderá participar do certame, devendo 

tal fato ser registrado em Ata de Ocorrência da Safa. 

5.8.1. Em caso de eventuais erros verificados quanto ao nome do candidato, sexo, data de 

nascimento, endereço e número do documento de identidade, as correções serão feitas 

imediatamente no dia das provas e deverão ser registradas em Ata de Ocorrência de Sala. 

5.9. Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portarem boné e 

utilizarem aparelhos celulares ou similares, calculadoras ou similares, wafkman, ipods, 

receptores ou similares, relógios, livros. anotações, impressos ou quaisquer outros materiais de 

consulta, bem como a comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato 

que descumprir essa determinação. 

5.10. Será EXCLUIDO da seleção o candidato que: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 

b) Não comparecer à prova objetiva, seja qual for o motívo alegado; 

e) Não apresentar o documento de identidade exigido; 

d) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, ou antes de decorrida 1 (uma) hora 

do início da mesma; 

e) Durante a realização da prova for surpreendido em comunicação com outro candidato, bem 

como utilizar-se de livros, notas ou impressos não permitidos, inclusive textos copiados de 

páginas da Internet; 

f} Lançar mão de qualquer meio ilícito para a execução da prova objetiva; 

g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos estabelecidos pela Comissão Executiva 

do Certame: 

h) Desobedecer ás instruções dos supervisores e fiscais do processo durante a realização da 

prova objetiva; 

i) Marcar o cartão-resposta nos campos referentes à inscrição e cargo; 

j) Não assinar o cartão-resposta; 

5.11 . Esgotado o tempo, o candidato deverá devolver o Cartão Resposta, devidamente 

preenchido, e o Caderno de Questões. Somente o Cartão Resposta será considerado para 

efeito de correção de prova. 

5.11. 1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de 

aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

5.12. Será atribuída nota ZERO à questão da prova que contiver mais de uma resposta 

assinalada ou não for transcrita do caderno de prova para o Cartão Resposta. 

5.13. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para as provas escritas objetivas de 

conhecimentos gerais e específicos. nem substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do 

candidato, seja qual for o motivo alegado. 

5.13.1. Será eliminado o candidato que rubricar abreviar nome, ou assinar com letra de forma o 

cartão - resposta. 

5.13.2. Na correção do cartão - resposta. Será atribufda nota zero às questões rasuradas, com 

mais de uma opção assinalada e aquelas marcadas de forma incorreta, além do local de 

marcação ou em branco. O preenchimento do cartão - resposta deve se processar na forma do 

modelo descrito na capa da prova. 

5.13.3. Qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, ou 

mesmo que não esteja ela prevista no conteúdo programático, deverá ser arguida em sede de 

Recurso, no prazo estabelecido neste Edital. 

5.14. No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação de provas e/ou pela Comissão responsável, informações referentes ao conteúdo das 

provas. 

5.15. Mediante eventual necessidade de o candidato ausentar-se da sala no decorrer da prova, 

será acompanhado por um fiscal. 

5.16. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 

levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 

responsável pela guarda da criança, não sendo admitido o ingresso de qualquer outra pessoa. 

5.17. Não será concedido tempo adicional para execução da prova escrita à candidata devido 

ao tempo despendido com a amamentação. A candidata poderá levar crianças sob sua 

responsabilidade apenas no caso de amamentação. 

5.18. A COMISSÃO ORGANIZADORA E JULGADORA não se responsabilizará por perdas ou 

extravias de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 

provas, nem por danos neles causados. 

5.19. Em hipótese alguma haverá vista ou revisão de provas, facultada, no entanto, a 

interposição de recursos contra o resultado do gabarito da prova objetiva. 

5.20. Qualquer alteração no Cronograma de Execução do Teste Seletívo - Anexo V será 

divulgada no mural da Prefe~ura Municipal de ltaueira, avenida Getúlio Vargas, 303 bem como 

a relação das notas da prova objetiva em ordem de classificação dos candidatos. 
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VI. OA ESTRUTURA OAS PROVAS OBJETIVAS. 

6.1. As provas para os cargos contemplado neste Teste Seletivo obedecerão à seguinte 

estrutura: 

a) 10 questões da Disciplina Língua Portuguesa; 

b) 10 questões de Matemática Básica; 

6.2 As provas serão realizadas na cidade de ITAUEIRA - PI. considerando o horário local do 

município, terão a duração de 3 (três) horas e serão aplicadas na data provável de 15 de 

Fevereiro de 2020, conforme informações a seguir: 

DATA DE DIVULGAÇÃO DE DATA DE APLICAÇÃO DE CIDADE DE PROVA 

LOCAIS DE PROVA PROVA 

12 de Fevereiro 2020 15 de Fevereiro de 2020 ltauelra Plaul 

6.3. O conteúdo programático das provas referente às áreas de conhecimento está disposto no 

anexo 111 deste edital. 

6.4. Ao candidato só será permitida a participação na prova, na respectiva data, horário e local 

divulgados no mural da Prefeitura Municipal de ltaueira, avenida Getúlio Vargas, 303. 

6.5. Será vedada a realização da prova fora do local designado. 

6.6. Os locais e os horários de realização das provas serão divulgados na Prefeitura Municipal 

de ltaueira na Avenida Getúlio Vergas, 303 conforme data prevista no cronograma deste edital. 

6. 7. Os gabaritos preliminares referentes às provas objetivas serão divulgados em até 48h 

(quarenta e oito horas) após a realização das provas no mural da Prefeitura Municipal de 

ltaueira avenida Getúlio Vargas, 303. 

VII. DA ANÁLISE CURRICULAR. 

7.1 Anàlise curricular de caráter eliminatório e classificatório compreende: 

a) A investigação da veracidade das informações contidas nos currículos e na 

documentação apresentada; 

b) A atribuição de pontuação pelos títulos 'apresentados. que será realizada com base nos 

critérios definidos nos quadros abaixo, indicados e devidamente comprovados pelo 

candidato. 

7.2Os critérios a serem avaliados ha anàlise curricular para as funções do Programa estão 

definidas no QUADRO li. abaixo: 

QUADRO li - ANÁLISE CURRICULAR PARA OS CARGOS A SER EXERCIDO NO 

PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE - MODALIDADE COMPLEMENTAR. 

TITULO 

Atuação em projetos sociais 

devidamente comprovadas nos últimos 

0S(cinco) anos. 

Atuação com Juventude 

Atuação como educador social e/ou 

orientador educacional para o trabalho 

ou similar. 

Curso básico de informética. 

Total méximo de pontos na análise 

curricular 

QUANT. 

MÁXIMA DE 

TITULOSA 

SEREM 

CONSIDERAD 

os. 

03 

02 

03 

02 

VALOR 

UNITARIO DOS VALORMÁX. 

PONTOS DE PONTOS 

ATRIBUIDOS A SEREM 

POR ATRIBUIDOS. 

ANOS!TITULOS. 

01 03 

01 02 

01 03 

01 02 

1 
1 

1 

V" llh(;l;/RM,t- .,, 

7.3Para comprovar a experiência profissional e a atuação em projetos esportivos o candidato 

deverá apresentar: 

a) Contrato de Trabalho registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, 

atos de nomeação/exoneração Junto a órgilos públicos. declaração de prestação de 

serviços, em papel timbrado, deVidamente assinado pelo setor de Recursos Humanos do 

órgilo e, na ausência deste setor, deverá estar assinado pelo dirigente máximo da 

unidade executora, com a descrição das atividades desenvolvidas. confirmando-se o 

exercido de atribuições assemelhadas àquelas da função pleiteada. 

b) Cópia autenticada de Contrato de Prestação de Serviços ou recibo de pagamento de 

autõnomo (RPA), ou declaração original do Contratante em papel timbrado, com data e 

assinatura do responsável pela emissão, em que se informe o período, com data 

completa de inicio e fim, se for o caso, com descrição das atividades desenvolvidas, 

confirmando-se o exercício de atribuíções assemelhadas àquelas da função pleijeada 

(todos os originais com cópias ou cópias autenticadas em Cartório). 

7.4Para a comprovação da participação em cursos. o candidato deverá entregar Certificado, 

Declaração ou Certificado de Entidade Promotora do curso que tenha participado onde 

conste, obrigatoriamente, o tema ou assunto do curso, as disciplinas ministradas ou o 

currículo bàsico, com data e assinatura do responsável pela emissão (todos os originais 

com cópia ou cópia autenticada em Cartório). 

7.5Serilo analisados os currículos referentes à segunda etapa (ANÁLISE), 03(três) vezes o 

número de candidatos proporcional ao número de vagas constantes no QUADRO I do 

presente Edital. 

7.60s candidatos não aproveitados inicialmente formarão cadastro de reserva, que se destina 

a Muras contratações que se fizerem necessárias, de acordo com as necessidades do 

Programa Estação Juventude - Modalidade Complementar. 

7. 7 Em caso de empate na nota final do presente processo de seleção terá preferência o 

candidato que. na seguinte ordem: 

a) Maior idade; 

b) Obtiver maior nota na contagem de títulos. 

7.8 Persistindo o empate, o candidato que obtiver maior pontuação em língua portuguesa será 

aprovado. 

A Publicação do Resultado Final e Definitivo para Homologação que rege o Resultado da 

Prova Objetiva e Análise curricular será divulgado dia 21.02.2020 divulgados no mural da 

Prefeitura Municipal de ltaueira, avenida Getúlio Vargas, 303, conforme anexo V 

VIII . DOS RECURSOS: 

8.1 O candidato poderá interpor recursos, exdusivamente. no primeiro dia útil após a 

divulgação do resultado da etapa correspondente. 

8.2 O recurso será dirigido, mediante instrumento escrito e protocolado, à Comissão 

Executara, no horário de 08:30 às 12:00, no setor de protocolo na sede da prefeitura Municipal 

de ltaueira. Av. Getúlio Vargas, 303, ltaueira-PI conforme modelo do Anexo li. 

IX. DA CONTRATAÇÃO 

9.1 Os candidatos aprovados serão contratados, observando-se a ordem de classificação e o 

número de vagas constantes no quadro de vagas do QUADRO I deste Edttal. bem como a 

liberação do recurso e ordem de inicio por parte da Secretaria Nacional de Juventude. 

9.2 Silo requisitos para a contratação: 

a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal; 

b) Conhecer, atender e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital; 

c) Ter, à data de contratação, idade mínima de 18(dezoito) anos de idade; 

d) Gozar de boa saúde física e mente!, comprovado através de Atestado de Capacidade 

Laborativa; 

e) Ter habilitação especifica para o exercício da função, de acordo com o QUADRO 1 

deste Ed~I; 

f) Estar o candidato masculino em regular situação perante o Serviço Militar; 

g) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

h) Nilo ter qualquer restrição de ordem criminal que impeça o livre exercício de seus. 

direitos. 

9.3 Por ocasião da contratação, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos, 

mediante cópias e respectivos originais: 
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• Certificado de conclusão do curso de acordo com o cargo ao qual concorreu, RG, CPF, 

Título de Elettor, comprovação de quitação eleitoral, comprovante de residência, certidão 

de antecedentes criminais da Comarca onde tenha residido nos últimos 05(cinco) anos e 

quitação militar, no caso de candidatos do sexo masculino. 

• O candidato firmará Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função público. 

Na hipótese de acúmulo legal contemplàdo no art. 37, inciso XVI da Constituição Federal, 

o limlte máximo de carga horária acumulada não poderá ser superior a 60 (sessenta) 

horas semanais, respeitada a compatibilidade de horário entre os cargos legalmente 

acumuláveis. 

• Os profissionais serão contratados por tempo determinado, de acordo com a duração do 

Programa Estação Juventude, objeto do Convênio SICONV nº 879752/2018. 

• A contratação estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da 

Secretaria Nacional de Juventude, bem como à ordem de início concedida pela mesma. 

• A classificação do candidato assegurará apenas a expectativa do direito à contratação, 

ficando a concretização desse ato condicionada às disposições legais pertinentes, ao 

exclusivo interesse e oportunidade da Coordenadoria Municipal da Juventude, à 

existência de vagas, repassasse dos recursos por parte da Secretaria Nacional da 

Juventude, ordem de início para execução do Programa Estação Juventude e à rigorosa 

observância da ordem de classificação e ao prazo de validade deste Processo Seletivo. 

9 DISPOSIÇÕES FINAIS: 

• A inexistência, omissão e/ou irregularidades das informações e documentos, mesmo que 

verificadas posteriormente, acarretarão em nulidade da inscrição e desclassificação do 

candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

• Os casos omissos serão resolvi.dos pela COMISSÃO ORGANIZADORA E 

JULGADORA2018 do Seletivo Simplificado do Projeto Estação Juventude - Modalidade 

Complementar a>nstituida pela Portaria n" 092/2018. 

ltaueira - PI, 24 de Janeiro de 2020. 

Presidente da Comissão Organizadora e Julgadora 

Portaria nº 92/2018 

Prefeito Municipal 

ANEXO! 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA ESTAÇÃO 

JUVENTUDE - MODALIDADE COMPLEMENTAR NO MUNICÍPIO DE ITAUEIRA.PI. 

INSCRIÇÃO Nº ________ _ 

MARCA UM (X) NA OPÇÃO QUE DESEJA CONCORRER. (OBRIGATÓRIO) 

( ) OFICINEIRO 

( ) ASSISTENTE 
Nome do Candidato: ___________________ _ 

Sexo: M() F() Estado Civil: Data de Nascimento: __ / __ / __ 

Naturalidade: _________ Nacionalidade: 

RG: Órgão Emissor:_ UF:_ Data de Emissão: __ / __ / __ _ 

CPF: PIS/PASEP:. __________ _ 

Título Eleitoral: Zona: __ Seção: _______ _ 

Cart. Reservista: Série: Região: 
Endereço:. ______________________ _ 

Bairro: __________ Cidade: _________ _ 

UF: __ CEP:. _______ Telefones.:_----------
Nome do Pai: _____________________ _ 

Nome da Mãe:. ____________________ _ 

Outro vinculo empregatício: Sim ( ) Não ( ) 
Local: ________ ______________ _ 

Função: _____________________ _ 

Tempo de serviço: _ _____ _ 

ASSINATURA: 
Candidato:. _____ ___ _ 

ltaueira - PI. __ de ______ de 20_ 

Os seguintes títulos encontram-se em meu CURRICULUM VITAE: 

Em: __ / 

Assinatura do Candidato 

Em: __ , 

Assinatura do Recebedor 
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PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE- MODALIDADE COMPLEMENTAR. 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO:. _____ INSCRIÇÃO Nº ____ _ 

NOME DO CANDIDATO:. _____________ _ 

RECEBIDO EM: 

Assinatura do Recebedor 

PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE- MODALIDADE COMPLEMENTAR 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ANEXO li 

FORMULAÇÃO PARE RECURSO 

Nome do Candidato: ________________________ _ 

Nºde lnscrição:. _ _______________ CPF:. ______ _ 

Ao Presidente da Comissão Exe<:lllora: 

Como candidato(a) ao Processo Seletivo para o cargo de: 

Solici to a revisão de minha pontuação na Avaliação Curriwar, com apoio nos segui1tes argumentos: 

llaueira- PI, __ de _____ de 2020 

Assinatura do Candidato 

Atenção: 

1. Preencher o recurso com letra legível; apresentar argumentação clara e concisa; preenchei' o rectXSo em 

02(duas) vias, das quais 01(uma) será retida e oulra pennanecerá com o candidato, sendo atestada a en~a. 

PORTVGUtS (10 QUESTÕESI 

• lntepretação de Texto; 

• Classe de palavras; 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ANEXO Ili 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

• Sinônimos e Antônimos. 

MATEMÁTICA (10 QUESTÕESI 

• Raciocínio Lógico; 

• Problemas envolvendo as quatro operações; 

• Razões e proporções; 

• Porcentagem. 

PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE- MODALIDADE COMPLEMENTAR 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ANEXO IV 

DedaraçAo de Disponibilidade de Horários 
Eu, _________________________ _ 

Residente -------------------~Bairro ______ ~ 
CPF _______ ~ RG. _________ declaro que disponho de tempo para me 

dedicar ao Cargo de pa-a trabahlr em honlrios não comerciais, 

finais de semana e feriados. 

ITEM 

01 

02 

03 

cu 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Haueira -PI,~ de ______ de 2020. 

Assinatura do (a) Candidalo(a) 

PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUOE - MODALIDADE COMPLEMENTAR 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ANEXO V 

Cronog,..me de Exec:uçao do Proc:e..a Seletivo Slmpllflc:ado 

EVENTOS DATAS 

LANÇAMENTO 00 EDITAL E PUBLICAÇÃO 28.01.2020 

PERIODO OE INSCRIÇÃO 29.0 1.2020 A 05.02.2020 

Divulgação da relação provisória dos candiclllloa inacrilos 07.02.2020 

(inocriçõea deferidas) e formulário próprio para recuroo contra o 

referido r11sultedo. (Para todoa os cargos) 

Olvulgaç8o da relação definitiva dos candidatos lnacrilos 12.02.2020 

Endereços e locaia de aplicaç6o da prova ap6a •-dos 12.02.2020 

recu,- de lndeferimemo de lnscriçlto, concorrtncla e 

endereço das eacolas. 

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 15.02.2020 

Divulgaçllo do gabarito p,eliminar du provaa ot,jetivu. 17.02.2020 

Prazo para recurso contra gabarito preliminar das prov• 18.02.2020 

Objetivas; 

20.02.2020 

Divulgação do reaullado dos julgamentos dos recu,- contra oa 

gabaritos das provu objetivas . 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DEFINITIVO PARA 21 .02.2020 

HOMOLOGAÇÃO 
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