PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO DESTINADO A SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE BARBALHA, PARA ATUAR NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
EDITAL Nº 01/2022
A Prefeitura Municipal de Barbalha, por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestão, torna público, para conhecimento geral, a realização de Processo Seletivo Interno Simplificado para preenchimento da função administrativa gratificada para atuar junto ao Departamento de Administração Tributária.
1. DO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO
O Processo Seletivo Interno Simplificado destina-se ao preenchimento de
04(quatro) vagas, para exercer função administrativa e percepção de Gratificação, nos termos do Art. 3° da Lei Municipal nº 2.385/2019, de acordo com as
disposições contidas neste Edital.
2.DAS INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição no Processo Seletivo Interno Simplificado se efetivará com a
entrega do formulário de inscrição (ANEXO I), juntamente com o currículo,
acompanhados de cópias autenticadas dos documentos comprobatórios das
informações prestadas, referente aos cursos, no prazo e nas condições estabelecidas neste edital.
2.1.1 A autenticação das cópias dos documentos comprobatórios das informações também poderá ser realizada por servidor da administração, após confronto com o documento original e declarando que "confere com o original".
2.2 O candidato deverá entregar o seu formulário de inscrição, bem como, o
currículo com a documentação comprobatória no departamento de tributação,
no período de 12/05/2022 a 20/05/2022, das 08h:00 às 17h:00.
2.2.1 Poderão participar do Processo Seletivo servidores efetivos do Município
de Barbalha do quadro permanente que tiverem, no mínimo, 03 (três) anos de
efetivo exercício.
2.3 A entrega do formulário de inscrição e do currículo junto com a documentação comprobatória do candidato implicará o seu conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital.
2.4 O candidato que não apresentar a devida comprovação das informações
prestadas no currículo, nos termos no subitem 2.2, receberá zero nesta etapa
do concurso.

2.5 Não serão considerados para efeito de pontuação:
a) cópia não autenticada;
b) documento entregue fora do prazo estabelecido e sem observar a forma e
os critérios exigidos neste edital, e;
c) documento que não atenda aos requisitos estabelecidos neste Edital.
2.6 O candidato que prestar declarações falsas ou inexatas ou que não satisfizer a todas as condições estabelecidas neste edital terá sua inscrição cancelada automaticamente e, em consequência, serão anulados todos os atos decorrentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente à entrega do currículo, sem prejuízo das sanções penais e
administrativas cabíveis.
3. DAS VAGAS
3.1 A quantidade de vagas disponível são de 04 (quatro).
3.2 As vagas destinadas à Seleção Interna Simplificada serão preenchidas pelos critérios de conveniência e necessidade da Secretaria de Planejamento e
Gestão, respeitada a ordem de classificação constante da homologação do resultado final da seleção.
4. DA SELEÇÃO
4.1 A seleção dos candidatos será realizada em 03 (três) etapas, denominadas:
4.1.2 1ª Etapa: Análise curricular
4.1.3 2ª Etapa: Redação.
4.1.4 3ª Etapa: Entrevista.
4.2 Somente serão chamados para a segunda etapa os candidatos préselecionados na análise curricular, classificados até a 15ª (décima quinta) colocação.
4.3 - 1ª ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR
4.3.1 A primeira etapa consistirá na análise curricular, com caráter eliminatório
e classificatório, conforme a pontuação do quadro constante do (ANEXO IV)
deste edital, que deverá ser devidamente comprovado através de seus respectivos certificados, diplomas e/ou declarações.
4.3.2 Não será considerada a informação que estiver sem a devida comprovação documental.
4.4 2ª - ETAPA: REDAÇÃO

4.4.1 A segunda etapa consistirá na elaboração de uma redação, com caráter
eliminatório e classificatório, conforme a pontuação do quadro constante do
(ANEXO IV) deste edital,
4.4.2 A redação avaliará o potencial e habilidades e competências para produção de textos. Os candidatos serão submetidos à avaliação escrita no dia
23/05/2022 no horário das 10h às 12h, na qual deverão apresentar proposta de
texto dissertativo argumentativo, a ser divulgado no dia e horário da prova.
4.5 - 3ª ETAPA: ENTREVISTA
4.5.1 A terceira etapa consistirá em uma entrevista de caráter classificatório,
que verificará as características do perfil do candidato para a função em questão, a ser realizada no dia 24/05/2022, no horário das 08h:00, no Centro Administrativo, sede da Prefeitura de Barbalha-CE
5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1 A Secretaria de Planejamento e Gestão publicará o resultado final preliminar do Processo Seletivo Interno Simplificado no site da Prefeitura no dia
25/05/2022
5.2 Caso o candidato não concorde com o resultado poderá interpor recurso,
no dia 25/05/2022, endereçado à Comissão Especial do Processo de Seleção
Interna com as devidas justificativas. Caso algum recurso seja provido e haja
mudança na classificação, haverá uma nova publicação no site da Prefeitura de
Barbalha em 26/05/2022.
6. COMISSÃO ESPECIAL
6.1 A Comissão Especial do Processo de Seleção Interna que trata o item 4.4.3
deverá ser composta por 03(três) membros, sendo (três) titulares: Aquiles Soares de Sampaio (Secretário executivo), Marlon Costa Figueirêdo (diretor tributos) e José Reneson da Silva Gomes (Assistente Administrativo).
6.2 Compete à Comissão Avaliadora do Processo de Seleção Interna:
6.2.1 Orientar todo o processo de seleção interna;
6.2.2 Acompanhar e avaliar a classificação dos candidatos em todas as etapas
do processo de seleção;
6.2.3 Avaliar os recursos;
6.2.4 Elaborar parecer conclusivo no final do processo.
7. DA GRATIFICAÇÃO
7.1 Conforme disposto no artigo 3° da Lei nº2.385/2019de 22 de fevereiro de
2019 os servidores aprovados perceberão gratificação fixa, no valor de R$
400,00 (quatrocentos reais).

8. DA HABILITAÇÃO
8.1 Os candidatos classificados dentro do número de vagas deste Processo
Seletivo Interno Simplificado serão chamados de acordo com a necessidade da
Secretaria Planejamento e Gestão.
8.2 Caso aprovado no Processo de Seleção Interna Simplificada, o servidor
será lotado no departamento de administração tributária.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Para ser válida a contratação, o servidor deverá apresentar a anuência do
secretário da pasta a qual está vinculado, através da apresentação de declaração ser entregue juntamente com os demais documentos observando o cumprimento dos prazos.
9.2 O Processo Seletivo Simplificado será válido por 01 (um) ano, a contar da
data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais 01(um)
ano.
9.3 Os casos omissos ou não previstos no edital serão resolvidos pela Secretaria de Planejamento e Gestão.
Barbalha/CE, 12 de Maio de 2022.
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