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PSS – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2021 

EDITAL Nº 001 DO PSS Nº 003/2021 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

O Prefeito de Itati, no uso de suas atribuições, visando à contratação de pessoal, 
por prazo, amparado em excepcional interesse público, com fulcro no art. 37, IX, da 
Constituição da República, torna público a realização de Processo Seletivo Simplificado, 
doravante denominado PSS, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital e 
no Decreto nº 11/2018, para suprir vagas temporárias de contratação no Poder 
Executivo. 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O PSS será executado por intermédio de Comissão composta por servidores, 
designados através da Portaria nº 240/2021. 
1.2 Durante toda a realização do PSS, serão prestigiados, sem prejuízo de outros, os 
princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República. 
1.3 O extrato resumido do edital do PSS será publicado em órgão de imprensa de 
circulação regional e o Edital de abertura do PSS será publicado integralmente no painel 
de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site www.itati.rs.gov.br, sendo o 
período das inscrições de 20 à 26 de agosto de 2021. 
1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente PSS serão publicados no painel de 
publicações oficiais da Prefeitura e no site www.itati.rs.gov.br. 
1.5 O Processo Seletivo Simplificado consistirá em análise de currículos, conforme 
critérios definidos neste Edital. 
1.6 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 
1.7 A contratação será pelo prazo determinado por lei própria e regida pelo Regime 
Jurídico Estatutário. 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 
2.1 A função temporária de que trata este PSS correspondem ao exercício das funções 
dos cargos, vagas, carga horária e valor dos vencimentos conforme a tabela a seguir: 
 

Função Vagas 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vcto 
Mensal 

Tipo de 
Prova 

Taxa 

Médico Clínico Geral CR 8h R$ 1.084,96 Curricular R$ 100,00 

Professor de 
Matemática 

CR 25h R$ 2.121,62 Curricular R$ 100,00 

Professor de Língua 
Portuguesa 

CR 25h R$ 2.121,62 Curricular R$ 100,00 

Professor de Ciências 
Biológicas 

CR 25h R$ 2.121,62 Curricular R$ 100,00 

Professor de 
Artes 

CR 25h R$ 2.121,62 Curricular R$ 100,00 

Oficineiro de Práticas 
Pedagógicas 

CR 40h R$ 2.376,21 Curricular R$ 100,00 
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2.1.1 Além do vencimento o contratado fará jus às vantagens estabelecidas em lei 
própria e no Regime Jurídico dos Servidores Municipais Lei nº 044/2001. 
2.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e 
previdenciários. 
2.3 O nível de escolaridade e idade mínima e as atribuições das funções 
presentes neste PSS estão no Anexo IV deste Edital. 
 
3. INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições serão encaminhadas e recebidas pela Comissão designada, 
junto à sede do Município, conforme o Anexo I, no Protocolo Geral, sito à Rua 
Nestor Becker, s/nº, no período compreendido entre a data de 20 à 26 de agosto 
de 2021 no horário de expediente, das 07h30 até as 11h30 e das 13h até as 17h. 
3.2 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 
3.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação 
das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 
3.4 O candidato poderá se inscrever-se em mais de uma função, porém somente 
poderá firmar contrato com a Administração Pública se tiver compatibilidade de 
carga horária.  
 
4. DO VALOR DA INSCRIÇÃO 
4.1 O valor das taxas de inscrições serão: 

Para os cargos de nível superior R$ 100,00 

 
5. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
5.1 Para inscrever-se no PSS, o candidato deverá comparecer pessoalmente ao 
endereço, nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de 
procurador munido de instrumento público ou particular de mandato (com poderes 
específicos para realizar a sua inscrição no PSS), apresentando, em ambos os 
casos, os seguintes documentos: 
5.2 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pelo Setor de Protocolo (Anexo I), 
devidamente preenchida e assinada. 
5.3 Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteira ou 
cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas 
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por 
força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, 
as da OAB, CREA, CRM, CRC etc., Certificado de Reservista; Passaporte; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15). 
5.4 Certidão de quitação eleitoral. 
5.5 Comprovante de pagamento da inscrição nos termos do item “04”. 
5.6 Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo II do 
presente edital, acompanhado de cópia dos títulos (frente e verso) que 
comprovem as informações contidas no currículo. 



 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 

 
5.7 Para participação no Processo Seletivo, o interessado além de atender ao 
disposto no item “07”, deverá apresentar toda a documentação em envelope 
devidamente lacrado, não transparente, identificado, constando de um lado a 
primeira parte do Anexo I, devidamente preenchido e assinado e de outro lado a 
seguinte inscrição: 
 

AO MUNICÍPIO DE ITATI 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
CARGO PRETENDIDO: 

 
6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
6.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no painel de 
publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site www.itati.rs.gov.br, no prazo 
de 01 (um) dia, edital contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram 
suas inscrições homologadas. 
6.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão 
interpor recursos escritos no Protocolo Geral da prefeitura, no prazo de 02 (dois) 
dias mediante a apresentação das razões que ampararem a sua irresignação, nos 
termos do Anexo III. 
6.3 No prazo de 01 (um) dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá 
reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a 
constar no rol de inscrições homologadas, por meio nova publicação contendo os 
recursos deferidos e não deferidos. 
6.4 A lista final das inscrições homologadas será publicada na forma do item 6.1, 
no prazo de 02 (dois) dias, após a decisão e publicação do resultado dos 
recursos. 
 
7. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS 
7.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do 
Anexo II do presente Edital. 
7.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de cem pontos. 
7.3 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital e que 
forem expedidos até a data de sua publicação. 
7.4 Os diplomas de cursos de nível médio, superior ou pós graduação somente 
serão aceitos se devidamente registrados no MEC; 
7.5 A escolha dos documentos para cada item da prova de títulos é de inteira 
responsabilidade do candidato. À banca avaliadora cabe apenas analisar os 
títulos apresentados; 
7.6 Havendo alteração de nome, seja por casamento, por separação judicial, por 
divórcio ou por inserção de nome, o candidato deverá anexar a respectiva 
certidão, sob pena de desconsideração dos mesmos; 
7.7 Os documentos entregues não serão devolvidos, motivo pelo qual o candidato 
deverá providenciar cópias, sem rasuras, emendas ou entrelinhas e declara-los 
autênticos e verídicos, sob pena de responsabilização;  
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7.8 Caso haja dúvidas pela comissão, poderá haver a notificação do candidato 
para apresentação dos originais para a devida conferência; 
7.9 Os títulos originais deverão ser apresentados no ato da contratação, para a 
respectiva conferência;  
7.10 Não serão considerados para a prova de títulos, os documentos 
apresentados fora do prazo, local e horário estabelecidos neste Edital; 
7.11 Uma vez entregues os títulos não serão aceitos acréscimos de outros, salvo 
no caso de recurso, poderão ser encaminhados documentos que sirvam para 
esclarecer ou complementar os dados daqueles já fornecidos; 
7.12 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção 
dos títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação. 
Comprovada a culpa do mesmo, este será excluído do Processo Seletivo e será 
encaminhado cópias ao Ministério Público para apuração dos fatos;  
7.13 Nenhum título receberá dupla valoração. 
7.14 A pontuação referente ao tempo de experiência na função será computada 
pela fração de mês; 
7.15 Será considerado o tempo de experiência que for comprovado por pessoa 
jurídica, de direito público ou privado, ou registrado em Carteira de Trabalho ou 
certidão de tempo de serviço expedido por órgão público ou, ainda, contrato 
administrativo, aditivos, termo de rescisão, atestado, declaração do Imposto de 
Renda;  
7.16 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos 
títulos apresentados e/ou tempo de experiência, em uma escala de zero a cem 
pontos, conforme os seguintes critérios: 
 

7.16.1 Para os Cargos de MÉDICO CLÍNICO GERAL: 
 

Titulação 
Pontuação 

unitária 
Pontuação 

máxima 

Pós-graduação stricto-sensu (mestrado ou 
doutorado) na área de atuação 

na função ou cargo 
17 17 

Pós-graduação lato sensu (especialização com 
carga horária de no mínimo 360 horas) 

na área da saúde 
12 12 

Pós-graduação incompleta lato sensu 
(especialização com carga horária de no 

mínimo 360 horas) na área da saúde 
7 7 

Curso de aperfeiçoamento na área da saúde 
com duração de 40 horas ou mais 

(nos últimos 36 meses) 
5 20 

Curso de aperfeiçoamento, Congressos, 
Palestras, Simpósios e similares na área da 

saúde com duração de até 40 horas 
(nos últimos 36 meses) 

2 20 
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Experiência Profissional comprovada na área de 
atuação na função ou cargo específico do PSS 

(nos últimos 24 meses)  

01 ponto 
(por mês de 

atuação) 
24 

 

 
7.16.2 Para os Cargos de PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE 
LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E 
PROFESSOR DE ARTES: 
 

Titulação 
Pontuação 

unitária 
Pontuação 

máxima 

Pós-graduação stricto-sensu (mestrado ou 
doutorado) na área de Educação 

14 14 

Pós-graduação lato sensu (especialização com 
carga horária de no mínimo 360 horas) na área 

da educação 
10 20 

Pós-graduação incompleta lato sensu, com 
apresentação do atestado de frequência 

(especialização com carga horária de no mínimo 
360 horas) na área da educação  

07 07 

Cursos Presenciais de aperfeiçoamento na área 
da educação (nos últimos 24 meses)  

05 05 

Curso a Distância de aperfeiçoamento, 
Congressos, Palestras, Simpósios e similares na 

área da educação (nos últimos 24 meses)  
05 30 

Experiência Profissional comprovada na área de 
atuação na função, com carga horária de no 
mínimo 20h semanal (nos últimos 24 meses)  

01 ponto 
(por mês de 

atuação) 
24 

 
7.16.3 Para o Cargo de OFICINEIRO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS; 
 

 
Titulação 

Pontuação 
unitária 

Pontuação 
máxima 

Cursos Presenciais de aperfeiçoamento na área 
da educação (nos últimos 24 meses) 

05 15 

Curso a Distância de aperfeiçoamento, 
Congressos, Palestras, Simpósios e similares na 

área da educação (nos últimos 24 meses) 

 

06 
 

36 

Curso de aperfeiçoamento na área da educação 
com ênfase no ensino remoto com duração de 

180 horas (nos últimos 24 meses) 

 

15 
 

15 

Curso de Comunicação com ênfase em 
acessibilidade na área da educação com 

duração de até 20 horas (nos últimos 24 meses) 

 

10 
 

10 
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Experiência Profissional comprovada na área de 
atuação na função, com carga horária de no 
mínimo 20h semanal (nos últimos 24 meses) 

01 ponto 
(por mês de 

atuação) 

 

24 

 

 
 
8. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
PRELIMINAR 
8.1 No prazo de até 05 (cinco) dias, a Comissão deverá proceder à análise dos 
currículos. 
8.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado 
preliminar será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura e no site 
www.itati.rs.gov.br, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem 
recursos, nos termos estabelecidos neste Edital. 
 
9. RECURSOS 
9.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso realizado no 
Protocolo Geral (Anexo II) da Prefeitura endereçado à Comissão, uma única vez, 
no prazo de 02 (dois) dias. 
9.2 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do 
pedido recursal. 
9.3 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da 
Comissão, permitindo-se anotações. 
9.4 Havendo reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do 
candidato passará a constar no rol de selecionados. 
 
10. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 
10.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por 
dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, 
sucessivamente, o candidato que: 
I – Tiver obtido a maior nota no título de graduação; 
II – Tiver obtido a maior pontuação em Cursos, Seminários, congressos, 
treinamentos; 
III – Sorteio em ato público. 
10.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, 
na presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por 
telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da 
ciência do interessado. 
10.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após análise dos 
recursos e antes da publicação da lista final dos selecionados. 
 
11. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 
11.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu 
julgamento, a Comissão encaminhará o PSS ao Prefeito Municipal para 
homologação. 
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11.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral 
dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do 
PSS. 
 
12. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
12.1 Homologado o resultado final do PSS e autorizada à contratação pelo 
Prefeito, os candidatos serão chamados de acordo com as necessidades 
temporárias previstas em leis específicas. 
12.2 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei. 
12.3 Ter idade mínima de 18 anos. 
12.4 Comprovar escolaridade ou titulação mínima exigida para o cargo. 
12.5 Apresentar atestado médico admissional do trabalho. 
12.6 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado 
pelo Município. 
12.7 A convocação do candidato classificado será realizada por meio de Edital 
publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e pelo site 
www.itati.rs.gov.br. 
12.8 Não comparecendo o candidato convocado no prazo de até 05 (cinco) dias 
ou verificando-se o não atendimento das condições exigidas para a contratação, 
serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem classificatória 
crescente. 
12.9 O prazo de validade do presente PSS será até 31 de dezembro de 2021. 
12.10 No período de validade do PSS, em havendo a rescisão contratual, poderá 
ser chamada para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos 
classificados observados a ordem classificatória. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 
classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 
13.2 Os candidatos classificados deverão manter atualizados os seus endereços. 
13.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse 
público, poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no 
edital, conforme dispuser a legislação local. 
13.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 
designada. 
 
 

Gabinete do Prefeito de Itati, 18 de agosto de 2021. 
 
 
 

Flori Werb 
Prefeito 
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COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Neoli da Silva Rodrigues 
Vagner Mauer Torres 

Claudinea Gross Hoffmann 
Eliane Neubert Tresbach 

Miriam Sparremberger de Oliveira 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Madalena Trisch Rapack 
Secretária da Administração e Fazenda 
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ANEXO IV 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DAS CATEGORIAS 
FUNCIONAIS E ATRIBUIÇÕES 

 
 

MÉDICO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Atender a pacientes que procuram a unidade sanitária, 
procedendo no exame em clínica geral usando os instrumentos adequados; 
avaliar as condições de saúde e estabelecer diagnóstico nos âmbitos somáticos, 
psicológicos e sociais, solicitar e interpretar exames de laboratório e outros que o 
caso requeira; prestar atendimento a nível ambulatorial, estabelecer o plano 
médico-terapêutico-profilático orientando os pacientes, prescrevendo 
medicamentos, dietas e demais terapêuticas apropriadas a cada paciente; dar 
ênfase à prevenção de doenças; desenvolver atividades curativas e 
reabilitadoras, integrar equipe multiprofissional de saúde; controlar a pressão 
arterial; dar orientação médica; preencher fichas médicas dos pacientes; dar 
orientação relativa à nutrição e higiene; prestar o devido atendimento aos 
pacientes encaminhado-os para outras especialidades médicas quando 
necessário; prescrever tratamento adequado; participar de programas voltados 
para a saúde pública; exercer censura sobre produtos médicos, de acordo com 
sua capacidade técnica; participar de juntas médicas; solicitar o concurso de 
outros médicos especializados em casos que requeriam esta providência; 
executar outras tarefas semelhantes. 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Superior Completo. 

b) Habilitação funcional: Habilitação legal para o exercício da função. 
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PROFESSOR 
Atribuições: 
 
a) Descrição sintética: Participar do processo de planejamento e elaboração da 
proposta pedagógica da escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as 
operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o 
aprimoramento da qualidade do ensino. 
 
b) Descrição analítica: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua 
classe; zelar pela aprendizagem do aluno; realizar o controle da frequência dos 
alunos; estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de 
observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho 
integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da 
escola com as famílias e a comunidade; participar de cursos de formação e 
treinamentos; participar da elaboração e execução do projeto político-pedagógico; 
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a 
educação; participar de reuniões administrativas, e de planejamento; zelar pelo 
patrimônio público, e pelo material que lhe for disponibilizado; executar todas as 
demais tarefas inerentes as suas atribuições, objetivando o respectivo 
desenvolvimento a contento; participar ativamente do calendário escolar e das 
atividades promovidas no município.    
 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas 
 
Requisitos para preenchimento do cargo: 
a) Idade mínima de 18 anos. 
b) Formação: para a docência nas Séries ou Anos Finais do Ensino Fundamental: 
curso superior em licenciatura plena, específico para as disciplinas respectivas ou 
formação superior em área correspondente e formação pedagógica, nos termos 
do artigo 63 da LDB e demais legislações vigentes. 
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OFICINEIRO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 

Atribuições: 
 
a) Descrição sintética: Participar do processo de planejamento e elaboração da 
proposta pedagógica da escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as 
operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o 
aprimoramento da qualidade do ensino. 
 
b) Descrição analítica: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua 
classe; zelar pela aprendizagem do aluno; realizar o controle da frequência dos 
alunos; estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de 
observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho 
integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da 
escola com as famílias e a comunidade; participar de cursos de formação e 
treinamentos; participar da elaboração e execução do projeto político-pedagógico; 
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a 
educação; participar de reuniões administrativas, e de planejamento; zelar pelo 
patrimônio público, e pelo material que lhe for disponibilizado; executar todas as 
demais tarefas inerentes as suas atribuições, objetivando o respectivo 
desenvolvimento a contento; participar ativamente do calendário escolar e das 
atividades promovidas no município.    
 
Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas 
 
Requisitos para preenchimento do cargo: 
a) Idade mínima de 18 anos. 
b) Formação: Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia 
 
 
 
 
 
 


