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eROCESSO SELETTVO TNTERNO SIMPLIFIcADO PARA A rUuçÃO DE
ASSESSOR DE ApOtO A cOORDeNaçÃO DO AROUIvO PUBLICO MU-
NtctpAL- sEToR pEssoAL E AReutvós aennls E SETon courÁBll E

LICITAçÃO JUNTO AO ARQUIvO PÚBuCO MUNIcIPAL DE BARBALHA.

EPITAL N-o 0,212024

A Prefeitura MunieiBal cle Barbalha, Bor interméclio cla Seere--taria cle Planeja-
mento e Gestão, torna público, para conhecimento geral, a realização de Pro-
cesso Seletivo lnterno Simplificado para preenchimento da função gratificada
para atuar como Assessor de Apoio a Coordenação do Arquivo Público Muni-
cipal- setor pessoal e arquivos gerais e se{or contábil e licitação junto ao Ar-
quivo Público Municipal de Barbalha.

í. DO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO INTERNO SIilIPLIFICADO

O Processo Seletivo lnterno Simplificado destina-se ao preenchimento de
O2(dois) vagas, para função de Assessor de Apoio a Coordenação do Arquivo
Público Municipal e percepção de Gratificaçáo, nos termos do Art. 1ô da Lei
Municipal no 2.64712022, de acordo com as disposições contídas neste Edital,
conforme cronograma em anexo.

2. DAS |NSCRIçÕES
2.1 A inscrição no Processo Seletivo lnterno Simplificado se efetivará com a
entrega do formulário de inscriçâo (ANEXO l), juntamente com o currículo,
devidamente preenchidos, acompanhados de copias autenticadas dos docu-
mentos comprobatórios das informaçôes prestadas, referente aos cursos, no
prazo e nas condições estabelecidas neste edital.

2.1.1 A autenticação das cópias dos documentos comprobatórios das infor-
mações 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
cunículo com a documentação comprobatória no departamento de RH Geral
na sede da prefeitura, no período de O7l11nA22 a 1111112022, das 08h:00 às
17h:00.

z.z.lPoderâo participar do Processo Seletivo servidores 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 cunículo junto com a documen-
tação comprobatória do candidato implicará o seu conhecimento e tácita acei-
taçâo das normas e condiçôes estabeleeidas neste edital.

2.4 Para fins da avaliação de títulos, só serão considerados os cursos com
base nos critérios de pontuação estabelecidos na tabela do (ANEXO lV).
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2.5 Somente será aceito o curso em cuja documentaçâo comprobatória cons-
te a sua carga horária.

2.6 Cada curso será considerado uma única vez.

2.7 O candidato que não apresentar a devida comprovaçâo das informações
prestadas no cunículo, nos termos no subitem 2.2, receberá zero nesta etapa
do concurso.

2.8 Não serão consicleraclos para e-feito cle pontr-tação:

a) cópia não autenticada;
b) documento entregue fora do prazo estabelecido e sem obsentar a forma e
os critérios exigidos neste edital, e;
c) documento gue não atenda aos reguisitos estabelecidos neste Edital.

2.9 O candidato que prestar declarações falsas ou inexatas ou que não satis-
fizer a todas as condições estabelecidas neste edital terá sua inscrição can-
celada automaticamente e, em consequência, serão anulados todos os atos
deconentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja
constatado posteriormente à entrega do currículo, sem prejuízo das sançôes
penais e administrativas cabíveis.

3. DAS VAGAS
3.í A quantidade de vagas disponível são de 02 (duas).

3.2 As vagas destinadas à Seleção lnterna Simplificada serâo 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 seleçâo.

4. DA SELEçÃO
4.1 A seleção dos candidatos será realizada em 03 (três) etapas, denomina-
das:
4.1.2 ía 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 pré-
selecionados na análise curricular, classificados até a 154 (décima quinta) co-
locação.

4.3 . 1' ETAPA: ANÁHSE CURRICULAR E DE TíTULOS
4.3.14 primeira etapa consistirá na análise cunicular, com caráter eliminató-
rio e classificatório, conforme a pontuação do quadro constante do (ANEXO
lV) deste edital, que deverá ser devidamente comprovado através de seus
respectivos certificados, diplomas e/ou declarações.
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4.3.2 Não será considerada a informação que estiver sem a devida compro-
vação documental.

4.3.3 O resultado da 1a etapa será publicado no site do município,
www. barbalha. ce.oov. br

.4.4 2a - ETAPA: REDAçÃO
4.4.1A redação avaliará o potencial e habilidades e competências para pro-
dução de textos. Os candidatos serão submetidos à avaliação escrita no ato
da entrega do currículo, na qual deverão apresentar proposta de texto disser-
a^t:..^ ^--..-^-^^r3.,-talrvu ar guil rrir rtauvu.

4.5 - 3a ETAPA: ENTREVISTA
4.5.1A terceira etapa consistirá em uma entrevista de caráter classificatório,
que verificará as características do perftl do candidato para a função em ques-
tão, a ser realizada no dia 2111112022, no horário das 08h:00, no Centro Ad-
ministrativo, sede da Prefeitura de Barbalha.

5. DA DTVULGAçÃO DOS RESULTADO§

5.í A Secretaria de Planeiamento e Gestão publicará o resultado final do Pro-
cêsso Seletivo lnterno Simplificado no site da Prefeitura em 48h.

5.2 Gaso o candidato não concorde com o resultado poderá interpor recurso,
modelo no anêxo lll, no dia 2511112A22, endereçado à Comissão Especial do
Processo de Seleção lntema com as devidas justificativas. Caso algum recur-
so seja provido e haja mudança na classificação, haverá uma nova publicação
no site da Prefeitura de Barbalha em 30/í 112022.

6. COMTSSÃO ESPECTAL
6.í A Comissâo Especial do Processo de Seleçâo lnterna, que avaliará os
candidatos deverá ser composta por 03 (três) membros, sendo (três) titulares:
Cícera Romenia Botelho Marques (Secretário Executivo), Claudiana Nasci-
mento de Sousa (Auxiliar de Consultório Dentário) e Taciano de Caldas Coe-
lho (Coordenador de Arquivo).
6.2 Compete à Comissão Avaliadora do Processo de Seleção lnterna:
6.2.l Orientar todo o processo de seleçâo interna;
6.2.2 Acompanhar e avaliar a classificação dos candidatos em todas as eta-
pas do processo de seleção;
6.2.3 Avaliar os recursos;
6.2.4 Elaborar parecer conclusivo no final do processo.

7. DA GRATIFICAçÃO
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7.í Conforme disposto no artigo 16 da Lei no 2.64712022 de O2 de agosto de
2022 os servidoros aprovados perceberão gratificação fixa, no valor de R$
Ann ôn /ailaaanÍaa raaio\vrr,Vr lrv \\rl1r.^rgl ltt g I 9grl9r.

8. DA HABTLTTAçÃO
8.í Os candidatos classificados dentro do número de vagas deste Processo
Seletivo lnterno Simplificaclo serâo chamados dê acordo com a necessidade
da Secretaria Planejamento e Gestão.

8.2 Caso aprovado no Processo de Seleção lnterna Simplificada, o servidor
será lotado no Arquivo Público Municipal de Barbalha.

9. DAS DTSPOSTçÔES eemrs
9.í Para ser válida a inscrição o servidor deverá apresentar a anuência do
secretário da pasta a qual está vinculado, através da apresentação de decla-
ração 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 prorogado por mais
01(um) ano.

9.3 Os casos omissos ou não previstos no edital serão resolvidos pela Secre-
taria de Planejamento e Gestão.
Barbalha/CE, 28 de outu de 2022,

L J
SAMPAIO

Secretário Executivo
de Planejamento e Gestão
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ANEXO I
Foto 3x4FrclrÂ DE INscRtçÃo

PRoGESSO SELETIVO SIUPLIFIGADO - PS${r2120/22

Data Nascimento

0

do Serviço Militarde ouregularidade dispensa
candidatos do

autenticada do CertÍficado conclusão doou
médio e/ou

www.ba rbal ha.ce.gov. br

E@ prefeitu radebarhalha
1

I umero
Municío

i-mail

CPF
Orgão

Emissor

Naturalidade

CHEK LIST
ITEi'I DOCUTilEHTO§ APRESEHTADOS

NÂO

Copia autenticada da Carteira de ldentidade e CPF
a2 Comprovante de residência
03

05

-/
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ANEXO I

FrGHA DE rN§CRlçÃO
PROGESSO SELETIVO SIUPLIFICADO - P§S-O2Í2422.

{Continuacão da Fbha de lnscritful

VENHO REQUERER, através da presente, INSCRIçÃO NO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - PSS{22O22. DECLARO para os fins de direito, estar ciente do

inteiro teor do EDITAL PSS{2202\ e concordar com todas as normas estabelecidas;

nada tendo a obietivar quanto à aplicação das mesmas, e possuir as condições legais
para o ato de inscrição.

Barbalha
Assinatura do Candidato extenso)

CORTE AQUI,.......}

conilPRovANTE DE tuscRtçÃo No

PROGE§§O SELETIVO §ITUPLIFICADO - PSS -ÍT2Í2O22.
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ANEXO IT

DATIT§ E PRAZO§
PRoGESSO SELETIVO §tiltpLlFICADO - PS§-Oí 12$22

Prazo para interposição de recurso contra a 24111nA22
Final

do Resultado OS TECUTSOS 30111Í2A22

O CRONOGRAMA acima poderá sofrer alterações, dependendo do número de
inscritos, do número de recursos e por decisão da Comissão Especial de
Processo Seletivo da SEPLAG.

ITEM rlEScRrçAo DAS AçOE
0í Publicação do EDITAL 31fiAnüza
02 Período de lnscrição A7 a 11fi1n022

Real izafio da entrevista iut t

DivulgaÇão resultado final preliminar 23111ftA22

08
09
í0 Ac
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IDENTIFIGAçÃO DO GANDIDATO

INSCRIÇAO NO CARGO

ANEXO III

PROCE§§O SELETIVO SIIUIPLIF IGADO - PSS.O2 12422

TIPO DO RECURSO

1. Deferido
2. lndeferido

wwrÀÍ. ba rbal ha.ce,gov. br

f,|@ prefeltu radebarbalha
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CPF RG

Uso
1. lndeferimento de Inscrição;
2. Nota da Prova de Títulos;
3. Ata da Classificação Final;
4. lncorreções ou irregularidades do

Processo §eletivo Simplificado -,
PSS-01t2022

Barbalha (CE), de de 2A22,
Assinatura do Candidato
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qUADRO DE PONTUAçÃO - IIHEXO lV

Mínima Máxima

tYtrrw,ba rbal ha.ce.gov. b r
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