
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 003/2018 

  

CREDENCIAMENTO DE OFICINEIROS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NA ÁREA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 

PARA A COMUNIDADE JUNTO À SECRETARIA DE 

CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL. 

   

A SECRETARIA DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL, obedecendo aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que devem nortear a 

administração pública e de acordo com a Lei Municipal nº 1.810, de 17 de Dezembro de 2009, 

faz saber que, estarão abertas inscrições para a seleção de interessados em prestar serviços 

como Facilitadores Sociais (oficineiros), para prestarem serviços no Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS. 

 

1. DO OBJETO  

1.1.1 O período de contrato será de 08 de Outubro até 31 de Dezembro de 2018. 

1.1 O presente edital visa o credenciamento de profissionais interessados em prestar serviços 

para a Municipalidade de Rio Grande da Serra – SP, como Facilitadores Sociais 

(OFICINEIROS) do CRAS para o ano de 2018, consistente em ministrar aula de curso visando 

à inclusão social para os munícipes.  

1.2 O quadro abaixo ilustra o funcionamento das oficinas, vagas e a carga horária de cada 

oficineiro.  

OFICINAS 

 OFICINAS TOTAL DE VAGAS TOTAL HORA SEMANAL 

MODALIDADE: ARTESANATO 02 06 HORAS SEMANAIS 

 

MODALIDADE CULINARIA 01 06 HORAS SEMANAIS 

MODALIDADE: TEATRO E DANÇA 01 06 HORAS SEMANAIS 

MODALIDADE: INGLÊS 02 06 HORAS SEMANAIS 

MODALIDADE: RECREADOR 02 06 HORAS SEMANAIS 

MODALIDADE: MANICURE 01 06 HORAS SEMANAIS 

MODALIDADE: DEPILAÇÃO 01 06 HORAS SEMANAIS 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS OFICINAS  
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2.1 As oficinas serão organizadas de acordo com a necessidade dos usuários do CRAS. Elas 

terão uma estruturação em horas-aula e no mínimo de duas vezes por semana e os 

credenciados só serão chamados para prestar o serviço se houver demanda mínima de alunos 

que justifique a prestação do serviço.  

  

2.2 Os dias e os horários das atividades serão definidos pelo Coordenador do Cras, portanto, o 

oficineiro deve estar ciente da necessidade de disponibilidade de horário para atender as 

necessidades do serviço.  

 

 2.3 As oficinas serão realizadas nas dependências do CRAS quanto em outros locais da 

territorialidade do Serviço conforme a necessidade dos grupos atendidos.   

  

3. DAS EXIGÊNCIAS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO  

 

Serão admitidos a participar da presente seleção os candidatos que apresentarem:  

3.1 Comprovações de trabalho desenvolvido com grupos etários diversos, e experiência na 

área solicitada (na oficina pretendida).  

3.2 Comprovações de qualificações e ou experiências nas áreas para o desenvolvimento das 

oficinas em questão (na oficina pretendida);  

 

 4. DAS INSCRIÇÕES  

 Dos requisitos da Inscrição: 

a) Ser brasileiro (a) nato 

b) Ter 18 (dezoito) anos completos.  

c) Estar quite com o Serviço Militar se for o caso.  

d) Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos.  

                  e) Estar quite com a Justiça Eleitoral.  

      g) Certidão criminal negativa  

      h) Não possuir qualquer tipo de vinculo laboral com a Administração direta 

ou indireta do Município de Rio Grande da Serra - SP. 

 

4.1 As inscrições estarão abertas de 18 de Setembro a 21 de Setembro de 2018, das 08h30min 

às 16h30min, no setor do CRAS, situado na Rua Santa Branca, 24 – Jardim Santa Tereza - 

Rio Grande da Serra – SP, no ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes 

documentos listados abaixo;  
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4.1.1 Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo candidato; anexo I deste edital;    

 

4.1.2 Carteira de identidade (fotocópia);  

  

4.1.3 Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular junto a Receita Federal (fotocópia);  

  

4.1.4 Documentos que comprovem a qualificação e a experiência do oficineiro com relação à 

oficina pretendida, demonstrando estar o proponente apto a desenvolver oficina na área 

proposta;   

  

4.1.5 Declaração do proponente de que tem ciência de que o seu credenciamento e possível 

seleção para integrar o credenciamento não geram direito subjetivos a sua efetiva contratação; 

de que conhece e aceita incondicionalmente as regras do presente edital; Anexo II.  

  

5. DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO  

  

5.1 À Comissão de credenciamento caberão à análise dos documentos apresentados pelos 

oficineiros.   

  

5.2 A Comissão de credenciamento será composta por 03 (três) membros, todos funcionários 

da SECRETARIA DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL. 

  

5.3 A Comissão de credenciamento é soberana quanto ao mérito das decisões.   

 

6. DA FORMA DE SELEÇÃO DOS CANDITADOS:  

 

6.1 Os candidatos inscritos e cujas inscrições tiveram sido homologadas, serão submetidas 

ao procedimento de seleção. 

6.2 A análise será feita de acordo com os seguintes critérios e valerá até 100 (cem) pontos, 

sendo estes somados para fins de classificação: 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

MODALIDADE: ARTESANATO, TEATRO E DANÇA,  CULINARIA, INGLÊS, 

RECREAÇÃO, MANICURE E DEPILAÇÃO. 

ESPECIFICAÇÃO DO TITULO PONTUAÇÃO ATRIBUIDA 

I- De 0 a 20 horas 10 

II- De 21 a 40 horas 20 

III- De 41 a 60 horas 30 

IV -   Acima de 61 horas 40 

Total 100 

 

6.3 O resultado da Seleção será divulgado e tomado público no dia 25 de setembro de 

2018, no site da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra – 

www.riograndedaserra.sp.gov.br , no mural da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social e no 

Cras. 

 

7. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Serão classificados os candidatos que forem habilitados e que obtiverem as maiores 
pontuações para a função a que concorreram. 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:  
 
7.1 Aquele que tiver a maior idade. 
 
7.2 Persistindo o empate, aquele que tiver o maior número de filhos menores de 18 anos. 

  

8. DOS RECURSOS  

  

8.1 No prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação dos resultados poderão ser encaminhados 

recursos dirigidos a Comissão de credenciamento, que deverá ser devidamente protocolado no 

setor de Protocolo, localizado na Rua do Progresso, nº 700 – Jardim Progresso – Rio Grande 

da Serra – SP, no horário 08h30min às 16h30min.  

  

8.2 Não serão aceitos recursos enviados pelo correio, fac-símile, correio eletrônico, ou qualquer 

outro meio de comunicação.  

 

 

http://www.riograndedaserra.sp.gov.br/
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9.  DA SELEÇÃO e HOMOLOGAÇÃO  

  

9.1 A Comissão de credenciamento será responsável pela análise e seleção dos títulos 

apresentados de acordo com a necessidade que se propõe a Oficina.  

  

9.2 Após a análise, a Comissão de credenciamento encaminhará a lista dos credenciados e 

fará publicação no site da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra – 

www.riograndedaserra.sp.gov.br. 

  

9.3 Após devidamente credenciados, os oficineiros serão convocados.    

 

  

10. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO  

  

10.1 A Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, seguindo as necessidades do CRAS e 

disponibilidade orçamentária, convocará os selecionados para contratação sempre respeitando 

os critérios de credenciamento em cada uma das duas áreas e as formas de contratação aqui 

definidas.  

  

10.2 Os selecionados serão convocados através de correspondência oficial, ligação ou e-mail e 

terão o prazo de até 02 (dois) dias úteis para apresentar os documentos relacionados a seguir: 

 

02 Cópias da cédula de identidade;  

02 Cópias do CPF; 

01 Cópia do titulo de eleitor;  

02 Cópias do comprovante de residência – de até 03 meses;  

01 Cópia do PIS/PASEP/NIT;  

01 Cópia da Carteira de Trabalho da terceira folha e quarta folha 

02 Copias da Certidão de Nascimento ou Casamento 

01 Copia da Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 18 anos  

CÓPIA DOS TITULOS APRESENTADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO AUTENTICADOS. 

  

 

 

 

http://www.riograndedaserra.sp.gov.br/


Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

11. DA REMUNERAÇÃO  

 

 11.1 Os oficineiros receberão como contrapartida financeira pelos serviços prestados o valor 

de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais. 

 

11.2 Não será fornecido vale transporte. 

   

12. DAS PENALIDADES  

  

I - Para cada falta injustificada: desconto de 5% sobre o valor mensal. O limite é de 02 faltas 

injustificadas durante todo o período da contratação sob pena de rescisão contratual.   

  

V - As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 

morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena 

de rescisão contratual.   

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os casos omissos relativos ao presente edital serão resolvidos pelo Gestor da Secretaria de 

Cidadania e Inclusão Social.  
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CRONOGRAMA  
 

EVENTO PERÍODO/DATA 

Período de recebimento das inscrições 
De 18 de setembro a 21 de 

setembro de 2018 

Resultado Preliminar 25 de setembro de 2018 

Período de interposição de recurso referente ao Resultado 
Preliminar 

De 26 de setembro a 27 de 
setembro 2018 

Publicação dos resultados finais definitivos e 
HOMOLOGAÇÃO  

02 de outubro de 2018 

 
 

OBS: as datas e os períodos estabelecidos neste cronograma poderão sofrer alteração 

motivada por força maior, sendo os candidatos avisados com antecedência, por Boletins 

publicados no site. 

 

  

 

 

Rio Grande da Serra, 17 de setembro de 2018.  

 

  

  

 

 

 

 

 

ISRAEL MENDONÇA DA CUNHA 

SECRETÁRIO DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2018 – EDITAL 03/2018 
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
DADOS PESSOAIS  
Nome:_____________________________________________________________________  
 
Data de Nascimento: _____/_____/_______  
 
Nacionalidade:________________________Naturalidade:___________________________  
 
Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino              Quantidade de filho menor de 18 anos: _______ 
 
Endereço:______________________________________________n°:_________________  
 
Bairro:_____________________________Cidade:______________________UF:_______  
 
CEP:______________________________  
 
Telefones: Residencial:______________________Celular:___________________________  
 
E-mail:____________________________________________________________________  
 
Estado Civil:________________________________  
 
Escolaridade:___________________________________________________________ 
  
DOCUMENTAÇÃO  
RG:___________________Órgão Emissor:____________Data da Emissão: ____/____/____  
 
CPF:______________________________  
 
Título de Eleitor:_________________________Seção: _______ Zona:________  

 
OFICINA PLEITEADA:_________________________________________________________  
Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do candidato, ficando anulada sua inscrição 
em caso de não veracidade das informações.  
A apresentação da documentação será aceita somente no ato da inscrição.  
 

Rio Grande da Serra, _____ de ________________ de 2018. 
 

____________________________________________ 
Nome por extenso legível do (a) candidato (a) 

 
_________________________________________________________ 
Nome por extenso legível do Servidor (a) Responsável pela Inscrição 

____________________________________________________________________________ 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03/2018  
Nome por extenso legível 
(candidato):___________________________________________________________________  
OFICINA PLEITEADA__________________________________________________________  
Nome por extenso do Servidor Responsável pela 
Inscrição:____________________________________________________________________________ 
Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do candidato, ficando anulada sua inscrição 
em caso de não veracidade das informações.  
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Anexo II 

  

Declaração  

  

Declaro para os devidos fins de que meu credenciamento não gera direito subjetivo para efetiva 

contratação e que não exerço cargo ou função publica municipal.  

  

_______________________________________  

Assinatura do Candidato  

  

  

Rio Grande da Serra, ____/____/_____.  

 


