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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2022
A Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna publico para conhecimento dos interessados que
serao realizadas inscrigoes para o Processo de Selegao Simplificado no ambito da
Administragao Publica Municipal visando o provimento dos cargos de profissionais
especificados conforme a tabela abaixo, para suprir necessidade de recursos humanos para o
funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, lotados nos
Servigos da Protegao Social Basica, no municipio de Jaguaripe, conforme parametros legais
na Norma Operacional Basica de Recursos Humanos - NOB-RH, Resolugao do Conselho
Nacional de Assistencia Social n. 09 de 15 de abril de 2014 e Resolugao n. 017 de 20 dejunho
de 2011, a LOAS n° 8.742/93, a Lei Municipal 712/2014 , Lei Organica Municipal e demais
leis que regem a especie, e em cumprimento as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas
dos Municipios - Estado da Bahia - TCM/BA, bem como as normas contidas neste Edital

1. Das Disposigoes Preliminares:
1.10 Processo Seletivo Simplificado sera regido por este Edital, pelas normas do Ministerio
da Cidadania e Legislagao em vigor.
1.2 O Processo Seletivo Simplificado objetiva a contratagao de pessoal, em carater
excepcional, de nivel superior e de nivel medio por periodo de ate 2(dois) anos, prorrogavel
na forma da Lei.
1.3 A selegao para os postos de trabalho de que trata este Edital sera realizada mediante
avaliagao objetiva de curriculos e demais documentos exigidos por este Edital, conforme
pontuagao estipulada no item 7.2.
1.4 Os postos de trabalho, jomada de trabalho, remuneragao e requisites basicos para
provimento dos cargos ora ofertados serao os descritos neste Edital, sem prejuizo da legislagao
aplicavel a especie.
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1.5 Os candidates que nao forem aprovados dentro do numero de vagas figurarao no cadastro
de reserva e poderao ser convocados de acordo com a necessidade da Administragao,
obedecendo-se a ordem de classificagao do cadastro de reserva.
1.5.1 O Cadastro de Reserva e o conjunto de candidates aprovados que tenham obtido
classificagao alem do numero de vagas oferecidas por fungao/carga horaria.
1.5.2 O candidate que nao for aprovado no numero de vagas e nem classificado no cadastro
reserva sera ELIMINADO.
2. Dos Requisites Basicos para Inscrigao e Contratagao:
2.1 Serao considerados inscritos e habilitados para contratagao, os candidates aprovados, que
preencherem aos seguintes requisites basicos:
2.1.1 Nacionalidade brasileira;
2.1.2 Gozo dos direitos politicos e comprovagao de quitagao com as obrigagoes eleitorais;
2.1.3 Comprovagao de quitagao com as obrigagoes militares (sexo masculino);
2.1.4 Idade minima de 18 anos;
2.1.5 Nivel de escolaridade compativel com o exercicio do cargo;
2.1.6 Habilitagao legal ao exercicio do cargo;
2.1.7 Prova documental regular das informagoes constantes da Ficha de Inscrigao e do
curriculo;
2.1.8 Ter aptidao fisica e mental para o exercicio das atribuigoes dos cargos e fungoes
propostos, comprovada por atestado medico;
2.1.9 Apresentar todos os documentos listados no item 4.3;
2.1.10 Apresentar Declaragao de exercicio de outro cargo, emprego ou fungao publica,
especificando, se for o caso;
2.1.11 Apresentar Declaragao firmada pelo candidate de nao haver sofrido, no exercicio
profissional ou de qualquer fungao publica, penalidade disciplinar por pratica de atos
desabonadores ou condenagao por crime ou contravengao.
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2.2 A falta de comprovaQao de qualquer um dos requisites especificados neste item impedira
a contratagao do candidate.

3. Da Divulgagao
3.1 A divulgagao oficial das etapas deste Processo Seletivo dar-se-a atraves do Diario Oficial
do Municipio, dos meios de comunicagao disponiveis e de uso comum no Municipio, e de
avisos afixados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS
4. Das Inscrigoes
4.1 As Inscrigoes para o Processo Seletivo Simplificado ocorrerao no periodo de 12 a 15 de
julho de 2022, de forma presencial pelo candidate, na sede da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social - SMDS, que fica situada na Rua Martinho Albuquerque, S/N,
Jaguaripe -Bahia.
4.2 Procedimentos de inscrigao:
4.2.1 Realizar a inscrigao na forma do Item 4.1 deste Edital, de confirmagao da inscrigao;
4.2.2 Preencher e entregar o Requerimento de Inscrigao, conforme modelo no Anexo III deste
Edital, bem como as Declaragoes constantes no item 2.1.10 e 2.1.11, constantes nos anexos V
e VI;
4.3 No ato da inscrigao, o candidate devera apresentar copia e original das documentagoes
abaixo discriminadas:
4.3.1 Carteira de Identidade;
4.3.2 CPF;
4.3.3 Titulo de Eleitor com comprovante da ultima votagao;
4.3.4 Carteira de Identidade Profissional;
4.3.5 Atestado de Antecedentes Criminais, fomecido pela Secretaria de Seguranga Publica
4.3.6 Curriculum Vitae com comprovagao das informagoes, abrangendo:
4.3.6.1. Comprovagao de Escolaridade de nivel medio.
3
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4.3.6.2. Comprovagao da Escolaridade equivalente;
4.3.6.3. Comprova9ao de Cursos de Especializa9ao, Atualiza9ao ou Aperfei9oamento;
4.3.6.4. No ato da inscri9ao o candidate recebera seu respective comprovante de inscri9ao,
devidamente assinado pelo atendente - conferidor. A inscri9ao so tera validade se o
comprovante estiver devidamente assinado.
4.3.6.5. A taxa de inscri9ao sera 02 pacotes de fralda descartavel geriatrica.
4.3.6.6. Experiencia na atua9ao do cargo pretendido, quando couber.

CARGOS

REQUISITOS

N° Vagas

Cadastre
Reserva

CARGA

horAria

VENCIMENTO

SEMANAL
Forma9ao Minima:
Nivel medio e
01
40 boras
R$ 1.212,00
01
experiencia
em
fun9ao congenere.
Atribui96es: Atuar nas praticas e vivencias cu turais, especial em artesanato de forma geral,
desenvolvidas como estrategias para se alcan9ar os objetivos especificos dos serv^os
socioassistenciais. Consistem em atividades complementares aos grupos e buscam estimular a
criatividade, propiciar o acesso dos usuarios aos servi9os publicos e sua participa9ao em eventos
e manifesta9des artisticas, culturais, de esporte e lazer, onde as oficinas sao estrategias para a
integra9ao dos eixos do servi90 com os temas abordados e contribuem para refor9ar a adesao e o
compromisso dos usuarios com o servi90. For meio do acesso dos usuarios a arte, a cultura, ao
esporte e ao lazer, busca-se ampliar as oportunidades para a sua inclusao social.

Oficineiro(a) de
Artesanato em
geral

CARGOS

REQUISITOS

N° Vagas

Cadastre
Reserva

CARGA
HORARIA
SEMANAL

VENCIMENTO

Forma9ao Minima:
Nivel Superior e
03
30 boras
R$ 2.300,00
03
experiencia
em
fun9ao congenere.
Atribui96es: Atuar de fonna preventiva para o desenvolvimento da Prote^ao Social Basica no
Sistema Unico de Assistencia Social, ofertado no Servi?© de Prote^o e Atendimento Integral a
Familia (PAIF) - principal servi90 para efetiva9ao da prote9ao social no Sistema Unico de
Assistencia Social, visto que e o primeiro contato das familias ou individuos com um espa90 onde
podem encontrar atividades de convivio, socializa9ao, infonna9oes e acesso aos direitos
socioassistenciais. E um servi?© continuado que deve ser desenvolvido exclusivamente pelo
CRAS

Assistente
Social
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CARGOS

REQUISITOS

N° Vagas

Cadastre
Reserva

CARGA
HORARIA
SEMANAL

VENCIMENTO

Formagao Minima:
Nivel Superior e
Psicologa
02
40 boras
R$ 2.200,00
02
experiencia
em
fungao congenere.
Atribuigoes: Trabalhar de modo integrado a perspectiva interdisciplinar, em especial nas interfaces
entre a Psicologia e o Servigo Social, buscando a interagao de saberes e a complementagao de agoes,
com vistas a maior resolutividade dos servigos oferecidos;
Atuar de fonna preventiva para o desenvolvimento da Protegao Social Basica no Sistema LInico de
Assistencia Social, ofertado no Servigo de Protegao e Atendimento Integral a Famflia (PAIF) principal servigo para efetivagao da protegao social no Sistema Unico de Assistencia Social, visto que
e o primeiro contato das familias ou individuos com um espago onde podem encontrar atividades de
convivio, socializagao, informagoes e acesso aos direitos socioassistenciais. E um servigo continuado
que deve ser desenvolvido exclusivamente pelo CRAS,________________________________
6. Da Selegao
6.1 O processo seletivo constara de avaliagao objetiva dos curriculos e demais documentos
exigidos por este Edital.
6.1.1 O presente processo seletivo sera realizado com o apoio da Assessoria Juridica do
Municipio e acompanhado pela Comissao Organizadora do REDA, nomeado pelo prefeito e
publicado no Diario Oficial.
7. Da ClassiFicagao Final:
7.1 Do somatorio dos pontos obtidos na analise do curriculo so serao classificados os
candidates para cada vaga existente por categoria profissional, conforme pontuagao obtida nas
etapas de selegao.
7.2 Os titulos deverao ser apresentados em copias legiveis, anexados a ficha de inscrigao do
candidate conforme anexo III, juntamente com o curriculum vitae, bem como as Declaragoes
constantes no item 2.1.10 e 2.1.11; para que sejam posteriormente avaliados e devidamente
pontuados atribuindo um total maximo de 25 (vinte e cinco) pontos conforme valores abaixo:
a) Curso de atualizagao nas areas afins - 01 (um) ponto cada - Maximo de 5 (cinco) pontos;
5
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b) Certificado de graduagao - l(um) ponto cada, considerado para cargos de nivel medioMaximo de 1 (um) ponto;
b) Certificado de Pos-Graduagao nas areas afins reconhecido pela Legislagao Federal - 02
(dois) pontos - Maximo de 02 (dois) pontos;
c) Mestrado nas areas afins - 03 (tres) pontos - Maximo de 03 (tres) pontos;
d) Doutorado nas areas afins - 04 (quatro) pontos - Maximo de 04 (cinco) pontos;
e) Tempo de exercicio na fungao - 01 (um) ponto por ano - Maximo de 10 (dez) pontos, que
devera ser comprovado nos termos que se seguem:
e. 1) Tempo de exercicio na fungao devera ser comprovado atraves de registro em Carteira de
Trabalho e Previdencia Social - Caso nao conste na carteira de trabalho a data do termino do
contrato, o candidate devera apresentar documento complementar indicando que esta em
atividade (declaragao e/ou contracheque do mes anterior a inscrigao no Processo Seletivo
Simplificado).
e.2) Declaragao comprobatoria de tempo de servigo, firmada por instituigao, emitida em papel
timbrado com autenticagao, contendo descrigao das atividades, e, ainda, dia, mes e ano de
inicio e tennino da atividade.
e.3 Para efeito de experiencia profissional considera-se 1 (um) semestre o periodo complete
de 6 (seis) meses, desprezando fragoes de dias/meses porventura existentes, devidamente
registradas em carteira de trabalho e/ou declaragao do empregador.
e.4. Caso haja duas experiencias professionals concomitantes (mesmo dia, mes e ano), sera
considerada apenas uma vez.
8. Da Aprovagao e Classificagao
8.1 - Somente sera considerado aprovado, classificado e habilitados para contratagao no
presente Processo Seletivo, o candidate que atender as condigoes previstas no item 2.1
8.1.1 - Havendo empate na totalizagao dos pontos, entre dois ou mais candidates, tera
preferencia o candidate mais idoso.
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8.2 - Em hipotese alguma havera classificagao de candidates considerados reprovados no
presente processo seletivo.
9. Dos Recursos:
9.1 A entrega de recursos questionando os resultados devera ser apresentada por escrito na
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social em ate 02 (dias) uteis apos a publicagao
do resultado.
9.2 Os recursos serao analisados e julgados em ate 72 boras apos recebimento dos mesmos
pela Comissao Organizadora do Processo Seletivo Simplificado.
9.3 Sera aceito apenas urn recurso para cada situagao, observando-se o prazo para tal, devendo
este conter toda argumentagao que o candidate pretende apresentar.
9.4 Serao indeferidos, sumariamente, todos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido.
9.5 Os recursos, uma vez analisados pela Comissao Organizadora do Processo Seletivo
Simplificado, receberao decisao terminativa e serao divulgados constituindo-se em unica
instancia.
9.6 Havendo alteragao de resultado proveniente de deferimento de qualquer recurso, havera
nova e definitiva publicagao dos resultados nos mesmos meios de publicagao originarios.
9.7 Contra o resultado final do Processo Seletivo nao cabera recurso.
10. Da Homologagao
10.1 O resultado final do presente Processo Seletivo sera homologado pelo Prefeito Municipal
e o Decreto de Homologagao sera publicado no Diario Oficial do Municipio, nos meios de
comunicagao disponiveis e de uso comum no Municipio e em Quadro de Avisos afixado na
Secretaria Municipal da Desenvolvimento Social do Municipio.
11. Da Contratagao
11.1 Apos resultado final e obedecida a ordem de classificagao, os selecionados serao
contratados temporariamente a partir das necessidades da Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Social.

7
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11.2 Os selecionados passarao por um periodo probatorio de avaliagao de 90 noventa dias
para a verificagao da sua adequagao as fungoes, periodo em que cabera ao superior imediato
o registro de inadequagao do contratado, atraves de relatorio tecnico, importando seu silencio
em aprovagao tacita.
11.3 Apos a Homologagao do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, a Secretaria
Municipal do Desenvolvimento Social

convocara os candidatos habilitados, atraves de

Edital de convocagao especifico, por ordem rigorosa de pontuagao e classificagao final e
necessidade do Municipio, para entrega da documentagao necessaria.
11.4 No ato da contratagao, os candidatos selecionados deverao apresentar duas copias dos
seguintes documentos acompanhados dos originais para autenticagao:
•Cedula de Identidade;
•CPF;
•Titulo de Eleitor com comprovante da ultima votagao;
•PIS/PASEP;
•CTPS (se nao tiver PIS ou PASEP);
•Comprovante de Escolaridade, de acordo com o cargo pleiteado;
•Comprovante de residencia;
•Duas fotos 3X4;
•Atestado de Saude Ocupacional - ASO, expedido por Medico do Trabalho ou Servigo Medico
Especializado em Medicina Ocupacional. (Juntamente com o Atestado de Saude Ocupacional
- ASO, o candidate selecionado devera entregar copia dos exames apresentados quando da
realizagao da avaliagao medica).
11.5 Os candidatos selecionados serao contratados por tempo determinado, mediante Contrato
publico nos termos do art.37, inciso IX da Constituigao Federal e Lei Municipal n° 712/2014
e regidos, no que couber, pelo Regime Juridico dos Servidores Publicos, Lei n° 475/95.
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11.60 contrato admini strati vo de trabalho tera validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo
ser prorrogado por igual periodo desde que as agoes de execugao do programa venham a exigir
e que exista recurso orgamentario.
11.7 Podera a Administragao, desde que assim justifique o interesse publico e uma vez cessada
a necessidade do servigo contratado, rescindir, a qualquer tempo, o contrato firmado,
respeitado o procedimento estabelecido na Lei Federal n° 9.784/99 e, no que couber, Estatuto
dos Servidores Municipals, Lei n° 475/95, sem que isso importe em indenizagao a qualquer
titulo em favor do Contratado.
11.8 O candidate que, na data da contratagao, nao reunir os requisites enumerados acima,
perdera o direito ao ingresso na referida fungao temporaria.
12. Da Validade do Processo Seletivo
13.1 O Processo Seletivo tera validade de ate 02 (dois anos), a contar da data de sua
publicagao, admitida prorrogagao por igual periodo.
13. Da Dotagao Orgamentaria
As despesas decorrentes das contratagoes deste processo seletivo correrao a conta das
seguintes dotagoes orgamentaria:
PODER: 02 - PODER EXECUTIVO
ORGAO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
SECRETARIA: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
UNIDADE: 11.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO/ATIV1DADE: 2033 - GESTAO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DOS
PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL
EMENENTO: 319004 - CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 0000
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14. Disposi<;oes Finais

■frrat.

m

. i-

14.1 Em qualquer momento do Processo Seletivo ou apos a realiza9ao do mesmo, caso sejam
detectadas omissoes ou inverdades nas informa9oes do Curriculo ou do descumprimento dos
pre-requisitos estabelecidos para inscri9ao, o candidate sera automaticamente eliminado do
processo ou tera seu contrato sumariamente cancelado, sem prejuizo das a9oes de natureza
civel e criminal cabiveis.
14.2 A inscr^ao do candidate importara em declara9ao de previo conhecimento e aceita9ao
das instances e conduces contidas no presente Edital.
14.3 Na desistencia ou elimina9ao de algum candidate aprovado dentro do niimero de vagas,
estas serao preenchidas pelos demais candidates, observando-se a ordem de classifica9ao.
14.4 Este edital entrara em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as disposi9des em
contrario.
14.5 Os casos omissos neste Edital serao resolvidos pela Equipe de Acompanhamento do
Processo Seletivo Simplificado.
14.6 Os itens deste Edital e de seus respectivos anexos poderao sofrer eventuais altera9oes,
atualiza9oes ou acrescimos, enquanto nao consumada a providencia do evento que Ihes disser
respeito, circunstancia que sera mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Diario
Oficial do Municipio e Quadro de Avisos da Secretaria da Desenvolvimento Social do
Municipio.

Jaguaripe, 11 de julho de 2022.

HERACLITOBOCHA ARANDA!
Prefeito
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MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORARIO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE Jaguaripe (BA). Pessoa Juridica de Direito
Publico Intemo, com sede na xxxxxxxxxxxxxxx, n° xx, inscrito no CNPJ sob o n°
xxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pela seu Prefeito Municipal, Sr. Heraclito
Rocha Arandas.
CONTRATADO (A): _______________
profissao, inscrito no Registro Geral sob o
Pessoas Fisicas sob o n° ________

nacionalidade, estado civil,
_____ - SSP/BA e Cadastre de
, residente e domiciliado a

) do

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Servigos como (
conforme Edital do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DA JORNADA -__ (
CLAUSULA

LOCAL

TERCEIRA

.) horas semanais.

DE

TRABALHO

Municipio de Jaguaripe, Estado da Bahia.

O
CLAUSULA QUARTA
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO a importancia de R$.
) mensalmente, mediante credito em conta bancaria ou outro meio legal apropriado,
como remuneragao pelos servigos descritos na clausula primeira, ate o quinto dia
util, apos o mes trabalhado.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO - O presente contrato tera como inicio de sua
., podendo ser prorrogado
vigencia a data assinatura e vigorara ate o dia
uma unica vez, a criterio do Municipio e nos termos da Lei.
CLAUSULA SEXTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA - As despesas decorrentes
do presente contrato correrao a conta da seguinte dotagao do orgamento vigente:
UNIDADE ORQAMENTARIA:______
ATIVIDADE:

ELEMENTO:_____
CLAUSULA SETIMA - DOS DEVERES DO (A) CONTRATADO (A):
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a)

Observar fielmente as clausulas estipuladas por forga deste instrumento;

b)

Responsabilizar-se, pessoalmente, pela execugao dos servigos, objeto
deste contrato;

c)

Acatar as ordens e fiscalizagao da Administragao.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAgOES DO CONTRATANTE:
a) Fornecer as ferramentas e equipamentos, inclusive de protegao individual,
quando couber;
b) Efetuar os descontos legais e respectivos recolhimentos a quern de direito,
dos impostos e contribuigoes devidos, sobre o valor de cada mensalidade e
pagar ao (a) CONTRATADO (a) a importancia liquida restante, nas datas
aprazadas acima.
CLASULA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL - O presente contrato podera
ser rescindido pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, se houver infragao as
normas legais e as clausulas deste pacto, sem prejuizo de apuragao de
responsabilidade.
§ 1 0 - Na hipotese da realizagao de concurso publico, havendo nomeagao para
preenchimento do cargo objeto deste ajuste ou de licitagao e contratagao de empresa
para realizagao dos servigos aqui pactuados, o presente contrato restara desfeito,
sem previo aviso ou pagamento de qualquer indenizagao ao CONTRATADO (a),
sendo devidos, apenas, os dias trabalhados.
§ 2 0 - O CONTRATANTE podera, a qualquer tempo e a seu criterio, excetuando-se
as possibilidades supra narradas, rescindir o presente contrato, devendo, entretanto,
avisar ao CONTRATADO de sua intengao com antecedencia minima de 30 (trinta)
dias.
CLAUSULA DECIMA - DA LEGISLAQAO APLICAVEL - Este Contrato tern apoio
no inciso IX, Art. 37, da Constituigao Federal de 1988, na Lei Municipal LEI N^.
0739/2013 e nas Leis Federais n° 8.666/93, n° 8.883/94 e alteragoes posteriores no
que couberem, sendo regido pelas normas nele contidas, ciente o (a)
CONTRATADO (a), de que este pacto nao induz relagao definitiva de emprego com
o Municipio.
As partes elegem o foro da Comarca de Jaguaripe-BA, para dirimir quaisquer duvidas
decorrentes deste ajuste, renunciando a qualquer outro, por mais especial que seja.
Por estarem plenamente de acordo com as condigoes estabelecidas, assinam o
presente Instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e forma, na presenga das 02
(duas) testemunhas, abaixo.
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CONTRATANTE

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:

1.

2.
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ANEXO II
Locals de divulgagao das etapas do Processo Seletivo:
1. Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, localizada na Rua Martinho

Albuquerque, S/n - Centro;
2. Prefeitura Municipal de Jaguaripe, localizada na Praga Historica, 01- Sede, Centro;
3. Diario Oficial do Municipio;

PUBL fOAOO
EM

It /
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ANEXO III
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - N2

1 q^z-’JpjLL
ce J.

003/2022
PA

REQUERIMENTO DE INSCRICAO

CTl.

CARGO:
DADOS PESSOAIS
NOME:
ENDERECO:
CIDADE

BAIRRO
TELEFONE: (

E-MAIL:

)

CPF:

DATA NASCIMENTO:

RG:

NATO RALI DADE:

J/

DOCUMENTACAO APRESENTADA
Curriculum Vitae e respectivas comprovagoes;
Documento de Identidade;
CPF;
Titulo de Eieitor com comprovante da ultima vota?ao;
Carteira de Identidade Profissional
Declaragao de nao penaliza?ao com a destituigiao de fun?ao publica no exercicio profissional, pratica de
atos desabonadores ou contraven?ao por crime. Anexo IV.
Declara^ao de nao acumulagao de cargos, empregos ou fungoes publicas. Anexo V.
Atestado de Antecedentes Criminais

Venho requerer, atraves do presente, inscrifao no Processo Seletivo Simplificado 001/2022. Declare, para fins
de direito, estar ciente do inteiro teor do Edital n.e 001/2022, concordar com todas as normas estabelecidas,
nada tendo a objetar quanto a aplicagao das mesmas, e possuir as conduces legais para o ato de inscri?ao.
Jaguaripe

de

de 2022.

ASS. Candidate
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Anexo IV
COMPROVANTE DE INSCRICAO

PROCESSO DE SELEgAO SIMPLIFICADA - EDITAL N? 003/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE JAGUARIPE
NOME:

N2 DE INSCRICAO:

CARGO:
DATA:

ATENDENTE:

DOCUMENTACAO APRESENTADA:

#

CURRICULUM VITAE E RESPECTIVAS COMPROVACOES

(

) SIM ( ) NAO

DOCUMENTOS DE IDENTIDADE

(

) SIM ( ) NAO

CPF

(

) SIM ( ) NAO

TfTULO DE ELEITOR COM COMPROVANTE DA ULTIMA VOTAgAO

(

) SIM ( ) NAO

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

(

) SIM ( ) NAO

DEMAIS DOCUMENTOS

(

) SIM ( ) NAO

DECLARAgAO DE NAO PENALIZAgAO. ANEXO IV.

(

) SIM ( ) NAO

DECLARAgAO DE NAO ACUMULAgAO DE CARGOS. ANEXO V

(

) SIM ( ) NAO

ANTECEDENTES CRIMINAIS

(

) SIM ( )NAO

ESPECIFICAR:
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ANEXO V

r/

T'^ .

DECLARAQAO DE NAO PENALIZAQAO COM A DESTITUIQAO DE FUNQAO PUBLICA NO
EXERCICIO PROFISSIONAL, PRATICA DE ATOS DESABONADORES OU CONTRAVENQAO
POR CRIME.

Declare

para

os

devidos

fins

que

eu,

portador(a) do
e

RG

__ ,

CPF

nao fui

penalizado com a destituigao de fungao publica no exercicio profissional, pratica de atos
desabonadores ou contravengao por crime, contados a partir do transito em julgado da
decisao administrativa ou judicial.

Jaguaripe

/

/

Assinatura do Candidate
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MODELO DE DECLARA£AO DE NAO ACUMULACAO DE CARGOS, EMPREGOS OU
FUNCOES PUBLICAS.

Eu
inscrito no CPF sob o n°

___________ , portador(a) do RG n°
DECLARO que, presentemente:

(
) Nao exergo em acumulagao remunerada qualquer outro Cargo, Emprego ou Fungao
Publica, no ambito da Administragao Publica Federal, Estadual e Municipal, abrangendo
autarquias, fundagoes, empresas publicas, sociedade de economia mista, suas subsidiarias
e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder publico.
(

) Exergo o(s) cargo(s) publico(s), fungao(es) ou emprego(s) de:

cuja jornada de trabalho e de as boras
_______ , no(a)_______________ ,
com uma carga horaria semanal de
municipio de_________________ .
( ) Exergo o(s) cargo(s) publico(s), fungao(es) ou emprego(s) de:

a)

cuja jornada de trabalho e de as boras
, no(a)__ , municipio de___ ,sendo
com uma carga horaria semanal de
que estou em processo de exoneragao, conforme requerimento em anexo.

b)

( )Declaro sob pena de responsabilidade, para fins de acumulagao remunerada que sou
o cargo/fungao/emprego de prestava servigos
e
exercia
aposentado(a)
Estado/Municipio de.
no(a)________
Declare ainda, que estou ciente de que estarei sujeito as penalidades previstas em Lei, caso
venha a incorrer em acumulagao ilegal, durante o exercicio do cargo para o qual serei
nomeado (a).
Por ser verdade, firmo a presente declaragao.
Jaguaripe

, de

de 2022.

Assinatura do Candidato(a)
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Anexo VII
CRONOGRAMA

DATA

ATIVIDADE

11 de julho de 2022

Publicagao do Edital no diario oficial do municipio

12 a 15 de julho de 2022

Inscrigoes

18 a 20 de julho

Avaliagao Curricular

21 de julho de 2022

Divulgagao de Resultados provisorio

22 de julho de 2022

Interposigao de recursos

25 a 26 de julho de 2022

Analise e julgamentos de recurso

27 de julho de 2022

Publicagao analise dos recursos

28 de julho de 2022

Homologagao resultado final

01 de agosto de 2022

Convocagao dos aprovados

EM

/

o \j2b1

DefeiaN'PceJ.RapUS
ir.o
Gabinete
;':s
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

O Prefeito Municipal de Jaguaripe, no uso de suas atribuições legais, e com
fundamento no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002 e conforme o que consta no
Processo Administrativo nº308/2022, resolve HOMOLOGAR o resultado do
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 009/2022, tipo menor
preço, tendo como objeto a “MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, FISIOTERAPIA E EQUIPAMENTOS
MÉDICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE: CAMASSANDI,
BARREIRAS, PALMA, CAÇÕES, PIRAJUÍA, MUTÁ, SÃO BERNARDO, ILHA
D’AJUDA, CAPÃO E SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE”, em favor da
empresa MEDSCIENTIFIC MANUTENÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ: nº32.694.456/0001-95,
que apresentou o valor global de R$22.960,00 (vinte e dois mil novecentos
sessenta reais), para o LOTE ÚNICO, nos termos da adjudicação lavrada em ata
no dia 05 de julho de 2022.

Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavre-se o Contrato.
Jaguaripe, Bahia, 11 de julho de 2022.

Heráclito Rocha Arandas
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

O Prefeito Municipal de Jaguaripe, no uso de suas atribuições legais, e com
fundamento no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002 e conforme o que consta no
Processo Administrativo nº309/2022, resolve HOMOLOGAR o resultado do
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 010/2022, tipo menor
preço, tendo como objeto a “MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS INSTALADAS NAS
UNIDADES DE SAÚDE DE CAMASSANDI, BARREIRAS, PALMA, CAÇÕES,
MUTÁ, SÃO BERNARDO, CAPÃO E SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE”, em
favor da empresa MEDSCIENTIFIC MANUTENÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ: nº32.694.456/0001-95,
que apresentou o valor global de R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais),
para o LOTE ÚNICO, nos termos da adjudicação lavrada em ata no dia 05 de julho
de 2022.

Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavre-se o Contrato.
Jaguaripe, Bahia, 11 de julho de 2022.

Heráclito Rocha Arandas
Prefeito Municipal
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