
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 03/2016

EDITAL N° 03/2016

A Camara Municipal de VacarialRS, inscrita no CNPJ sob n° 90.544.057/0001-44, atraves
do seu Presidente, 0 vereador Valdecir Francisco Panisson, no uso de suas atribuiyoes legais, torna
publico aos estudantes residentes em Vacaria, regularmente matriculados e em frequencia efetiva no
1° e 2° ana do Ensino Medio, de Escolas Publicas devidamente reconhecidas pelo Ministerio da
Educayao, e credenciadas junto ao Centro de Integrayao Empresa Escola do Rio Grande do SuI -
CIEE/RS, que estao abertas as inscriyoes para a CONTRATA(AO REMUNERADA DE 01 (urn)
ESTAGIAruo DE NivEL MEDIO, BEM COMO, FORMA(AO DE CADASTRO RESERVA
PARA FUTURAS CONTRATA(OES NO PERioDO DE VALIDADE DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO, conforme a nova regulamentayao dada ao estagio de estudantes,
pela Lei Federal nO 11.788, de 25 de setembro de 2008, 0 Decreto Municipal nO 12/2015 e a
Resoluyao de Mesa nO 0112015, nas condiyoes estabelecidas neste Edital. 0 Processo Seletivo
Simplificado sera conduzido por uma Comissao Julgadora, cujo os membros foram nomeados pela
Portaria nO 110 de 03 de novembro de 2016. 0 Edital podera ser adquirido gratuitamente, na
internet, atraves do site (www.camaravacaria.rs.gov.br).

1. DAS DISPOSI<;OES PRELIMINARES

1.1. 0 Processo Seletivo Simplificado realizar-se-a sob a responsabilidade da Camara
Municipal de Vacaria, obedecidas as normas deste Edital, sendo coordenado por uma Comissao
Julgadora instituida pela Portaria n° 110 de 2016.

1.2. 0 Processo Seletivo Simplificado destina-se ao preenchimento da vaga existente, de 01
(urn) estagiario de nivel medio, e cadastro reserva, obedecida a ordem classificat6ria, prevista neste
Edital.

1.3. 0 candidato contratado estara subordinado conforme regulamenta, a Lei Federal nO
11.788, de 25 de setembro de 2008, 0 Decreto Municipal nO 12/2015 e a Resoluyao de mesa n°
0112015.

1.4. Serao aceitos apenas os documentos entregues pessoalmente pelo candidato, pelos pais
que comprovem a paternidade ou atraves de procurador.

1.5. 0 candidato podera obter informayoes referentes uo Processo Seletivo Simplificado na
Secretaria da Camara Municipal de Vacaria.
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2. DO CARGO

2.1. ESTAGIARIO NivEL MEDIO

2.1.1. Descri~ao das Atribui~oes: Atendimento e fomecimento de informayoes a
populayao na recepyao da Camara Municipal de Vacaria, receber, registrar e transmitir mensagens,
atender as chamadas intemas e extemas, prestar informayoes relacionadas com a repartiyao,
executar tarefas afins por determinayao superior.

2.1.2. Requisito: Ensino Fundamental Completo, idade minima da 16 (dezesseis) anos e
cursar 0 1° ou 2° ana do Ensino Medio, em Escola Publica, com frequencia efetiva comprovada.

3. DA CARGA HORARIA, DA BOLSA-AUxiLIO, AuxiLIO- TRANSPORTE, DO
PRAZO DE CONTRATAc;AO E DlREITOS

3.1. A carga honiria sera de 30 (trinta) horas semanais.

3.2. Sera pago mensalmente, a titulo de bolsa-auxilio, para 0 estagiario, a importancia de R$
470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais), e, R$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais) referente ao auxilio-
transporte, nos termos do Decreto Municipal nO12/2015 e da Resoluyao de mesa nO0112015.

Area de Atua~ao Vaga Cadastro Carga Horaria Bolsa-a uxilio Auxilio-transporte Requisito
Aberta Reserva

Secretaria da Camara 01 CR* 6 horas Mlri as R$ 470,00 R$ 48,00 Ensino Fundamental
Municipal de Vacaria 30 horas semanais Completo e cursar 0

1°ou 2° ano do
Ensino Medio em

Escoia Publica, com
frequencia efetiva.

* Todos os candidatos a partir do 2° (segundo) colocado, ficarao na lista do Cadastro
Reserva.

3.3. A durayao do estagio sera de no maxImo 02 (dois) anOS, devendo ser renovado
semestralmente 0 termo de compromisso entre as partes, nos termos do Decreto Municipal nO
12/2015 e da Resoluyao de mesa nO0112015.

3.4. Os direitos do contratado serao de acordo com a Lei Federal nO 11.788, de 25 de
setembro de 2008,0 Decreto Municipal nO12/2015 e a Resoluyao de mesa nO0112015.

4. DAS CONDIc;OES PARA PARTICIPAc;AO

I) Ser brasileiro nato ou naturalizado;

II) Ter idade minima de 16 (dezesseis) anos;
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III) Possuir Ensino Fundamental Completo;

IV) Residir no municipio de Vacaria;

V) Estar cursando com frequencia efetiva 0 1° ou 0 2° ano do Ensino Medio, em Instituiyao
de Ensino Publico, situada no municipio de Vacaria;

VI) Possuir cadastr~ junto ao CIEE/RS (Centro de Integrayao Empresa Escola do Rio
Grande do SuI). Localizado na Rua Ramiro Barcelos, n° 800, sala 201, Centro de VacariaiRS.

5. DAS INSCRI<;OES

5.1. As inscriyoes ocorrerao no periodo de 14 de novembro de 2016 a 21 de novembro de
2016, exceto no sabado, domingo e feriado, no horcirio compreendido entre 09hs as llhs e das 14hs
as 17hs, na Secretaria da Camara Municipal de Vacaria, situada na Rua Julio de Castilhos, nO1302,
nesta cidade de Vacaria.

5.2. A inscriyao sera gratuita a todos os interessados.

5.3. Para realizar a inscriyao, 0 candidato devera preencher 0 formulcirio de inscriyao
constante no Anexo II, e entregar os documentos exigidos no presente Edital, sem os quais nao tera
sua inscriyao no Processo Seletivo Simplificado acatada.

5.4. Antes de realizar a inscriyao, 0 candidato devera certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para a contratayao.

5.5. As informayoes prestadas no formulcirio de inscriyao serao de inteira responsabilidade
do candidato, dispondo a Camara Municipal de Vacaria do dire ito de excluir do Processo Seletivo
Simplificado aquele que nao preencher 0 formulario de forma completa, c~rreta e legivel.

5.6. Nao serao aceitas as solicitayoes de inscriyao que nao atenderem rigorosamente ao
estabelecido neste Edital.

6. DOCUMENTA<;AO NECESsARIA PARA A INSCRI<;AO

I) Copia da Carteira de Identidade;

II) Copia do CPF;

III) Copia do Comprovante de Conclusao do Ensino Fundamental;

IV) Declarayao Escolar que comprove que 0 estudante esta regularmente matriculado no 1°
ou 0 2° ano do Ensino Medio, em Instituiyao de Ensino Publico, situada no municipio de Vacaria, e
Atestado de Frequencia do Ensino Medio, com no minimo 70% de frequencia de presenya.
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V) Cadastr~ emitido pelo CIEE/RS (Centro de Integravao Empresa Escoia do Rio Grande do

SuI);

VI) Formulario de inscrivao preenchido.

6.1. Serao desclassificados os candidatos que nao apresentarem todos os documentos
referidos no item 6, deste Edital ou que apresenta-Ios com vicios, bern como documentos que
forem omissos em pontos essenciais, de modo a ensejar duvidas, ou que se oponham a qualquer
dispositivo legal vigente.

6.2. Serao desconsiderados, para efeitos de julgamento, os documentos nao exigidos neste
Edital.

7. DOS CRITERIOS DE AVALIA<;Ao

7.1. CRITERIO OBRIGATORIO

7.1.1 0 candidato devera possuir Ensino Fundamental Completo, idade mInIma de 16
(dezesseis) anos e cursar 0 10 ou 0 20 ano do Ensino Medio, em Escola Publica, com frequencia
efetiva comprovada.

7.2. CRITERIOS DE PONTUA<;Ao

7.2.1. PROVA OBJETIVA

I) Sera aplicado uma prova objetiva classificat6ria, composta de 20 questoes, de multipla
escolha, com 05 (cinco) altemativas para cada questao, somando 0 valor total de 100 pontos,
distribuidos conforme quadro abaixo:

PROVA N° DE QUESTOES PESO TOTAL DE PONTOS

Lingua Portuguesa 10 5 50

Conhecimentos Especfficos 05 5 25
Conhecimentos Gerais 05 5 25

II) As questoes objetivas de multipla escolha, terao 05 (cinco) altemativas, contendo
somente uma resposta correta, versarao sobre assuntos constantes do conteudo programatico do
Anexo IV.

7.2.2. APLICA<;Ao DA PROVA

I) Aprova objetiva de multipla escolha, sera realizada, em etapa unica de ate 02 (duas) horas
de duravao, inc1uido 0 tempo para preenchimento do Cartao-Respostas e 0 tempo necessario as
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instruyoes transmitidas pelos fiscais de sala.

II) A aplicayao da prova esta prevista para 0 dia 02/12/16, podendo ser alterada esta data por
determinayao da Camara Municipal de Vacaria.

III) A confirmayao da data da prova e as informayoes sobre horarios e locais, serao
divulgados por meio de Edital de Convocayao, publicado no site da Camara Municipal de Vacaria,
no endereyo eletr6nico (www.camaravacaria.rs.gov.br). e no mural de entrada desta Casa
Legislativa. Podendo tarnbem ser divulgado no Boletim da Camara, realizado na Radio Fatima AM
de Vacaria, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 hs e 30 min.

IV) A aplicayao da prova na data prevista dependera da disponibilidade do local adequado a
sua realizayao.

V) Havendo alterayao da data prevista, as provas poderao ocorrer ern dias uteis, no sabado
ou domingo.

VI) 0 candidato devera acompanhar no site da Camara Municipal de Vacaria, no endereyo
eletr6nico (www.camaravacaria.rs.gov.br). e no mural de entrada desta Casa Legislativa, a
publicayao do Edital de Convocayao para a realizayao da aplicayao da prova objetiva, sendo de sua
inteira responsabilidade 0 acompanhamento da divulgayao da data, horario e local da prova.

VII) 0 candidato s6 podera realizar a prova na data, no horario e no local constante no
Edital de Convocayao.

VIII) Somente sera admitido a sala de prova 0 candidato que estiver portando docurnento de
identidade original, que 0 identifique corretamente. Os documentos deverao estar ern perfeitas
condiyoes, de forma a permitir, corn clareza, a identificayao do candidato.

IX) Nao hayed segunda chamada ou repetiyao de prova. 0 candidato nao podera alegar
desconhecimento acerca da data, local e horario de realizayao das provas, como justificativa de sua
ausencia. 0 nao comparecimento na data de realizayao das provas, por qualquer que seja 0 motivo,
caracterizara desistencia do candidato e resultara ern sua eliminayao do certarne.

X) A avaliayao das provas far-se-a exclusivarnente por meio da Cartao-Respostas
personalizada, sendo NULA qualquer outra forma de avaliayao. 0 preenchimento da Cartao-
Respostas sera de inteira responsabilidade do candidato, que devera pro ceder ern conformidade corn
as instruyoes especificas contidas na capa do Cademo de Prova. Ern hip6tese alguma havera
substituiyao da Cartao-Respostas por erro do candidato. 0 candidato sera 0 unico responsavel pelos
prejuizos advindos de suas marcayoes na Cartao-Respostas.

XI) 0 candidato devera comparecer ao local designado para a realizayao das provas, corn
antecedencia minima de 30 (trinta) minutos, munido de:

a) Documento de identidade original;
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b) Caneta esferognifica de tinta preta ou azul;

XII) Sera excluido do Processo Seletivo 0 candidato que:

a) Apresentar-se ap6s 0 horario estabelecido para realiza9ao das provas;

b) Nao comparecer as provas, qualquer que seja 0 motivo alegado;

c) Nao apresentar documento de identidade original, que 0 identifique corretamente;

d) Ausentar-se da sala de realizac;ao das provas sem 0 acompanhamento do fiscal.

XIII) 0 candidato nao podera levar 0 Cademo de Prova e 0 Cartao- Respostas, os mesmos
ficarao arquivados na pasta do Processo Seletivo, na Camara Municipal de Vacaria.

7.3. DA CLASSIFICA~AO

7.3.1. Os candidatos aprovados serao classificados por ordem decrescente (maior para 0

menor) de nota final.

7.4. CRITERIOS DE DESEMPATE

7.4.1. Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, tera preferencia aquele que,
sucessivamente:

I) Obtiver a maior nota correspondente a disciplina de LiNGUA PORTUGUESA;

II) Obtiver a maior nota correspondente it CONHECIMENTOS GERAIS;

III) Obtiver a maior nota correspondente it CONHECIMENTOS ESPECIFICOS;

IV) Sorteio em ate publico.

7.4.2. 0 sorteio ocorrera em local e horario previamente definidos pel a Comissao Julgadora,
dos quais os candidatos serao notificados por telefone, e-mail ou qualquer outr~ meio que assegure
a certeza da ciencia do interessado.

7.4.3. A aplicac;ao do criterio de desempate sera efetivada antes da publicac;ao da lista de
classifica9ao preliminar.

7.4.4. 0 sorteio em ate publico para desempate, somente sera aplicado aos candidatos
classificados ate a 200 (vigesima) posic;ao.

8. DOS RECURSOS
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8.1. Recursos contra a classifica9ao preliminar deverao ser dirigidos a Comissao Julgadora,

por escrito, entregues pelo pr6prio candidato, devidamente fundamentado, constando, aMm das
razoes recursais, 0 nome do candidato, numero da inscri9ao, endere90 para correspondencia,
telefone e e-mail.

8.2. 0 prazo para interposi9ao de recursos, quanto a classifica9ao preliminar, seni de 02
(dois) dias uteis, ap6s publica9ao dos respectivos resultados no site da Cc~mara Municipal de
Vacaria (www.camaravacaria.rsgov.br) e no mural de entrada desta Casa Legislativa.

8.3. Admitido 0 recurso, cabeni a Comissao Julgadora, amparada pela Assessoria Juridica,
manifestar-se pel a reforma ou manuten9ao do ate impugnado, cuja decisao sera proferida pelo
Vereador Presidente da Camara Municipal de Vacaria, que sera publicada no site da Camara
Municipal de Vacaria (www.camaravacaria.rsgov.br) e no mural de entrada desta Casa Legislativa,
sendo ainda comunicada ao candidato por telefone e/ou e-mail.

8.4. Nao serao aceitos recursos encaminhados via postal, fax ou correio eletronico, sob pena
de serem preliminarmente indeferidos.

8.5. Serao preliminarmente indeferidos recursos intempestivos, inconsistentes, que estejam
fora de qualquer uma das especifica90es e/ou nao atendam as exigencias editalicias.

9. JULGAMENTO

9.1. A classifica9ao dos candidatos far-se-a em ordem decrescente (maior para 0 menor) de
pontua9ao, resultante da soma dos pontos obtidos na prova objetiva, previstos no subitem 7.2.1 no
presente Edital.

9.2. A Comissao julgadora, ap6s a aplica9ao da prova e a realiza9ao da somat6ria dos
pontos obtidos para cada candidato, apresentara a classifica9ao dos participantes, atraves de quadro
demonstrativo, no site da Camara Municipal de Vacaria (www.camaravacaria.rs.gov.br) e no mural
de entrada desta Casa Legislativa.

10. DA CONVOCAC;Ao E CONTRATAC;Ao

10.1. A convoca9ao a contrata9ao obedecera a rigorosa ordem de classifica9ao dos
candidatos e sera realizada atraves de notifica9ao publicada no mural de entrada da Camara
Municipal de Vacaria e no site da mesma (www.camaravacaria.rs.gov.br). sendo, ainda,
comunicado 0 candidato convocado por telefone e/ou e-mail.

10.2. Ap6s a homologa9ao da classifica9ao final, sera convocado, na forma do sub item
anterior, 0 primeiro colocado, para, no prazo de 02 (dois) dias uteis, comparecer a Secretaria da
Camara Municipal de Vacaria, para a entrega dos documentos exigidos para a contrata<;ao.

10.4. A documenta9ao a ser apresentada para efetiva contrata9ao, sera informada ao
candidato convocado.
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10.5. 0 contrato de estagio temporario de trahalho de que trata 0 presente Edital podera ser

rescindido antes do termino da sua vigencia, caso seja do interesse da Camara Municipal de Vacaria.

10.6. Sao partes integrantes e nao desmembraveis deste Edital:

Anexo I - Cronograrna;

Anexo II - Modelo de Formulario de Inscri9ao;

Anexo III - Modelo de Recurso;

Anexo IV - Conteudo Programatico.

Vacaria, 10 de novemhro de 2016.

Valdecir Fr ncisco Panisson,
Presidente.
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ANEXOI

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ATIVIDADE DATAIPERIODO*
Publica9ao do Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado 10/1112016
Inscriyao e entrega dos documentos necessarios a inscri9ao 14111116 a 21111/2016
Data provavel para a aplicayao da prova objetiva 02/12/2016
Divulga9ao gabarito 05/12/2016
Aplica9ao de sorteio publica, caso haja candidatos empatados 07/12/2016
Classificayao preliminar 08/12/2016
Prazo para recurso quanto a classifica9ao preliminar 09/12/2016 a 1211212016
Divulga9ao do julgamento de recurso quanto a classifica9ao preliminar 14/12/2016
Homologayao da Classificayao Final 16112/2016

*As datas aqui previstas poderao ser alteradas. As alterayoes no cronograma serao divulgadas pelos
mesmos meios utilizados para a divulgayao deste Edital.
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ANEXOII

FORMULARIO DE INSCRI(:AO

N°. da Inscriyao (preenchimento feito no ate de entrega dos documentos)

CANDIDATO (A) AO ESTAGIO DE ENSINO MEDIO

Nome do(a) Candidato(a): _

Identidade: Orgao Expedidor: _

C.P.F.: Data de Nascimento: .1

Nacionalidade: Naturalidade:------------- -------------
Titulo de Eleitor: Zona: SeC'ao:

------------- ------ y ------

Endereyo:

Bairro: Municipio UF:---------------- ------------------ -----

1__ -

N°----------------------------------------------------- ---

Escol~idade: _

Telefone: ( ) Celular: (

E-mail: _

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDI<;OES PARA PARTICIPA<;Ao DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO N° 03/2016.

)-------------

DECLARO, TAMBEM, SOB AS PENAS DA LEI, SER VERDADEIRAS AS INFORMA<;OES
ACIMA PRESTADAS.

Data da Inscriyao: 1 1 _

Assinatura do candidato: -----------------------------------

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Destinatario: CAMARA MUNICIPAL DE VACARIA
Endereyo: HJLIO DE CASTILHOS, N° 1302, CENTRO, VACARIAIRS
Descriminay!lo: Recebi a Ficha de Inscriyao nO__ /2016, Anexo II do Edital n° 03/2016.

Assinatura do responsavel: _
VACARIAlRS, de de 2016.
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ANEXOIII

MODELO DE RECURSO

A Comissao julgadora do Processo Seletivo Simplificado nO03/2016:

N°. da Inscri9ao _

CANDIDATO (A) AO ESTAGIO DE ENSINO MEDIO

Nome do(a) Candidato(a): _

Identidade: Orgao Expedidor: _

c.P.F.: Data de Nascimento: I 1__ -
Como candidato ao Processo Seletivo Simplificado nO 03/2016, para a fun9ao de Estagiario do
Ensino Medio, solicito a revisao de minha pontua9ao na prova objetiva, sob os seguintes
argumentos:

Fundamenta9ao/Embasamento: _

Data: 1 1

Assinatura do candidato: -------------------

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Destinatario: CAMARA MUNICIPAL DE VACARIA
Endere90: nJLIO DE CASTILHOS, N° 1302, CENTRO, VACARIAIRS
Descrimina9ao: Recebi a Ficha de Inscri9ao nO__ /2016, Anexo II do Edital n° 03/2016.

Assinatura do responsavel: _
VACARIA/RS, de de 2016.
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ANEXOIV

CONTEuno PROGRAMATICO

Lingua Portuguesa: Compreensao e Interpretayao de Texto. Vocabuhirio. Tipologia e generos
textuais. Coesao e coerencia. Figuras de linguagem. Fonetica: representayao e classifica9ao dos
fonemas; Encontros vocalicos: ditongo, hiato, tritongo. Encontro consonantal e digrafo. Silaba e
tonicidade. Acentua9ao gnifica. Emprego do sinal indicativo de crase. Ortografia. Estrutura e
forma9ao das palavras. Classe de palavras: estrutura, formayao, flexoes, emprego e morfossintaxe -
substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo, numeral, adverbio, preposiyao, conjunyao e
interjei9ao. Coexistencia das regras ortognificas atuais com 0 Novo Acordo Ortognifico (em vigor
desde janeiro de 2009).

Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos gerais sobre 0 Municipio de VacariaJRS.
Conhecimentos gerais sobre 0 Estado do Rio Grande do Sul. Cemirio nacional e internacional:
contexte historico, geogrcifico, ambiental, educacional, social, politico, economico, cultural e saude
- Inter-rela90es e vincula90es historicas. Tecnologia, avan90s e descobertas cientificas e
tecnologicas. Globalizayao. Temas nacionais ou internacionais veiculados nos ultimos dois anos nas
divers as midias. Informatica basica.

Conhecimentos Especificos: Lei Organica nO001/1990 e Resoluyao n° 0812105 - "Dispoe sobre 0
Regimento Interno da Oimara Municipal de Vacaria"

Rua Julio de Castilhos, 1.302, Centro
95200-000, Vacaria-RS

(54)3232.1003 I 0800.510.1003
camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

mailto:camara@camaravacaria.rs.gov.br
http://www.camaravacaria.rs.gov.br

