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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2020 
EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2020 DE 10 DE JANEIRO DE 2020. 

 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

FUNÇÃO: MOTORISTA 
 
 
LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA, Vice Prefeito Municipal no exercício do cargo de Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições legais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO 
a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO visando a contratação de pessoal em caráter emergencial de 02 
(dois) MOTORISTAS, objetivando atender necessidade de excepcional interesse público, regidos pela Lei Municipal nº 
2.312/2001 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos e suas alterações, Lei Municipal nº 4194/2020 – Autoriza o 
Executivo Municipal a contratar pessoal por prazo determinado em caráter emergencial. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1- A execução do Processo Seletivo Simplificado será realizada pela coordenação técnico administrativa da UNA 
GESTÃO E ASSESSORIA. 
 
1.2- Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão prestigiados, sem prejuízo de outros, os 
princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República. 
 
1.3- O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no painel de publicações oficiais 
da Prefeitura Municipal, sendo o seu extrato veiculado, ao menos uma vez, em jornal de circulação local, no mínimo 
cinco dias antes do encerramento das inscrições. 
 
1.4- Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão publicados no painel de 
publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico. 
 
1.5- Os prazos constantes neste Edital serão os previstos no Cronograma de datas constantes no Anexo I. 
 
1.6- O Processo Seletivo Simplificado consistirá na aplicação de prova prática, conforme critérios definidos neste Edital.  
 
2- DA FUNÇÃO, VAGA(S), ESCOLARIDADE, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTO BÁSICO: 
 

Denominação 
do cargo 

Escolaridade e outros requisitos para a 
contratação 

Vagas Carga Horária 
Semanal 

Vencimento Básico 
01/2020 

 
MOTORISTA 

Ensino fundamental completo. 
Carteira Nacional de Habilitação categoria D ou E. 

 
02 

 
44h 

 
R$ 1.590,91 

 

 

2.1. ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES TEMPORÁRIAS: As funções temporárias de que trata este Processo Seletivo 
Simplificado correspondem ao exercício das seguintes atividades: 

ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 
Descrição Analítica: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o 
veículo à garagem ou local destinado, quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura 
existente; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela 
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conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que 
lhe for confiada; promover o abastecimento de combustível, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
lâmpada, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção: providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau 
de densidade e nível da água da bateria, bem como calibração dos pneus; executar tarefas afins. 
 
2.2- VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: Período de até 06 (seis) meses, podendo ser renovado por no máximo igual prazo, 
no interesse e conveniência da Administração, na forma da Lei Municipal n° 4194/2020.  
 
2.3- INÍCIO DAS ATIVIDADES: O candidato classificado em primeiro lugar deverá apresentar-se ao serviço para 
assinatura do contrato temporário e início das atividades mediante prévia comunicação da Secretaria Municipal Da 
Fazenda (Departamento de RH) prevista para momento posterior à homologação do resultado do presente processo 
seletivo simplificado. Caso não se apresente, a vaga será destinada ao candidato subsequente. 
 
2.4- OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: Observância das atribuições da função conforme Lei Municipal n° 4194/2020 e 
das regras do Regime Jurídico Único dos Servidores de São Sebastião do Caí - Lei Municipal nº 2.312/2001. O 
profissional contratado ficará em permanente avaliação. Caso seu aproveitamento não seja satisfatório, o contrato 
poderá ser rescindido. 
 
2.4.1- Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos para os demais servidores 
estatutários pelos arts. 129 e 130 do Regime Jurídico, sendo a apuração processada na forma do Regime Disciplinar do 
mesmo Diploma, no que couber. 
 
2.5- ADESÃO AO EDITAL: A inscrição do candidato importará no conhecimento do presente Edital e valerá como 
aceitação tácita das normas do Processo Seletivo Simplificado. O candidato que, no ato da inscrição, prestar declaração 
falsa ou inexata, ou apresentar documentos adulterados, terá sua inscrição cancelada, anulando todos os atos dela 
decorrentes. O presente Edital de Seleção Pública terá validade exclusiva para o preenchimento das vagas autorizadas 
pela Lei Municipal nº 4194/2020. 
 
3- INSCRIÇÕES: 
 
3.1- Período, local e horário das Inscrições:  
 
Período: 13 de janeiro a 17 de janeiro de 2020. 
Local: Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal, sito à Rua Marechal Floriano Peixoto, 426 - Centro, São 
Sebastião do Caí/RS. 
Horário: de segunda a quinta feira, das 8h às 11h30min e das 13h15min às 16h30min e na sexta feira das 7h30min às 
13h. 
 
3.2- Procedimentos para inscrição: A inscrição poderá ser feita pessoalmente pelo candidato ou por procuração, com 
poderes específicos. Em caso de inscrição por procuração, deverá ser entregue o respectivo instrumento de mandato, 
contendo poder específico para inscrição, acompanhado de cópia do documento de identidade do procurador, além da 
apresentação dos demais documentos indispensáveis à inscrição do candidato. 
 
3.3- Requisitos para inscrição: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas constantes do art. 12 da Constituição Federal;  
b) Possuir idade mínima de 18 anos.  
c) Possuir Habilitação - CNH categoria D ou E. 
d) Escolaridade: possuir, por ocasião da inscrição, a escolaridade mínima descrita no item 1 deste Edital. 
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3.4- Condições para inscrição:  
 
O candidato deverá comparecer ao local munido de original e cópia da seguinte documentação: 
 
a) Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente preenchida e assinada.  
b) Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como 
documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 
9.503/97, artigo 15).  
c) Cópia de Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D ou E. 
d) Comprovante de escolaridade 
 
3.5- As inscrições serão gratuitas. 
 
3.6- Não serão aceitas inscrições fora de prazo previsto neste Edital. 
 
4- HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
 
4.1. A divulgação das inscrições será dada a conhecer por meio de Edital, no qual constarão as inscrições deferidas e 
indeferidas. 
 
4.2. Das inscrições indeferidas caberá recurso, que deverá ser fundamentado e protocolado junto à Prefeitura Municipal, 
no prazo estipulado no cronograma de eventos deste Edital. 
 
4.3. A não apresentação de recurso no prazo estabelecido ou o indeferimento do mesmo acarretará no cancelamento do 
pedido de inscrição e na consequente eliminação do candidato no presente processo seletivo simplificado. 
 
4.4. O Edital de homologação, com a respectiva relação dos candidatos inscritos e homologados, será publicado no 
prazo estipulado no cronograma de eventos deste Edital. 
 
5. DA PROVA: 
 
5.1. DATA, HORÁRIO e LOCAL DA PROVA PRÁTICA: 
 
5.1.1- Data da Prova prática: 25 de janeiro de 2020. 
 
5.1.2- Local: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA JUSSARA, sita Rua José Bonifácio, nº 501 – Bairro Quilombo, 

no município de São Sebastião do Caí/RS. 

 
5.1.3- Horário de comparecimento: Os candidatos deverão apresentar-se no local com meia hora de antecedência do 
horário de início das provas com trajes adequados para realização da prova prática, munidos de documento de 
identidade que mereça fé pública e Carteira Nacional de Habilitação - Categoria D ou E. 
 
5.1.4- Horário de início das provas: 8h. 
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5.2- DA PROVA PRÁTICA: 
 
5.2.1- O processo seletivo simplificado constará de prova PRÁTICA conforme segue: 
 
5.2.2- A prova prática terá peso máximo de 100 (cem) pontos. 
 
5.2.3- A prova prática será eliminatória, sendo que serão considerados aprovados somente os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 50,00 (cinquenta) pontos na prova prática, ou seja, mínimo de 50% (cinquenta por cento) de 
aprovação. 
 
5.2.4- A prova prática destina-se a avaliar a experiência e os conhecimentos práticos que o candidato possui no 
desempenho das atividades inerentes ao cargo pleiteado. Constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas 
individualmente pelo candidato, previamente elaboradas pela Banca Examinadora, com a avaliação através de planilhas, 
tomando-se por base as atribuições do cargo.  
 
5.2.5-- O teste será aplicado por avaliador, que anotará os pontos na planilha, em itens/quesitos, observando-se a 
pontuação máxima do Edital de Abertura. 
 
5.2.6- Para a execução da tarefa todos os equipamentos necessários serão previamente preparados no local da prova, 
sendo que os candidatos deverão executar as tarefas no mesmo local, com os mesmos materiais e em idênticas 
condições, observando-se o tempo máximo permitido. 
 
5.2.7- A duração da prova prática será determinada pela Banca Examinadora e constará na planilha de avaliação do 
candidato. O tempo será cronometrado pelo avaliador da Una Concursos e acompanhado pelo fiscal de prova. 

5.2.8- A Prova Prática consistirá em atividades, compreendendo, não necessariamente todos, mas, basicamente, os 
seguintes procedimentos: 

Caminhão: Mercedes Benz 2425, ano/modelo 2010, Placa IQX4871 

A prova consistirá de exame de direção no veículo acima especificado, com as mesmas tarefas a todos os candidatos, os 
quais deverão conduzir e efetuar manobras com estrita observância às normas de trânsito vigentes, obedecendo às 
normas e condutas de circulação, compreendendo, não necessariamente todos, mas, basicamente, os seguintes 
procedimentos: 

Critérios de avaliação Pontos 

Utilizar equipamento de segurança; 5,00 

Ligar, arrancar, manobrar, conduzir, parar e estacionar o veículo, conforme determinações do avaliador, 
demonstrando eficiência, habilidade e perícia de direção, além de adotar condução defensiva; 

30,00 

Estacionar o veículo em local determinado pelo avaliador, em vaga delimitada por balizas removíveis, num 
tempo máximo de 4 minutos, contados a partir do giro da ignição. O tempo será cronometrado pelo 
avaliador e acompanhado pelo fiscal de prova. 

55,00 

Obediência a situações do trajeto 10,00 

 
5.2.9- A avaliação da presente prova será feita considerando-se o processo de desidentificação. 
 
5.3- DA PONTUAÇÃO FINAL: 

5.3.1- A nota final dos candidatos aprovados será o somatório dos pontos obtidos na prova PRÁTICA. 

5.3.2- A lista final de classificação das provas no Processo seletivo simplificado apresentará apenas os candidatos 
aprovados. 
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5.3.3- Verificando-se a ocorrência de empate em relação à nota final recebida por dois ou mais candidatos, terá 
preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 
a) Apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a sessenta anos, conforme Lei Federal 
nº 10.741/2003; 
b) Sorteio em ato público. 
 
5.3.4- O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na presença dos candidatos 
interessados, os quais serão convocados por Edital a ser disponibilizado no painel de publicações oficiais da Prefeitura 
Municipal e em meio eletrônico. 

6- RECURSOS: 
 

6.1- Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à Comissão, uma única vez, no prazo 
comum de um dia. 

 

6.1.1 O recurso deverá conter o número da desidentificação do recorrente e as razões do pedido recursal. 

 

6.1.2- Será possibilitada vista da prova na presença da Comissão, permitindo-se anotações. 

 

6.1.3- Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do candidato passará a constar no rol 
de selecionados. 

 

7- DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: 
 
7.1- Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a Comissão encaminhará o 
Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de um dia. 
 
7.2- Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos candidatos aprovados, quando, 
então passará a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 
 
8- CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: 
 
8.1- Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contratação pelo Prefeito, será 
convocado o primeiro colocado, para, no prazo de 02 (dois) dias, prorrogável uma única vez, a critério da Administração, 
apresentando os seguintes documentos: 

 Carteira de Identidade 

 Título eleitoral com o comprovante da última eleição 

 Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral 

 Certidão de Casamento ou Nascimento. 

 Certificado Militar 

 CPF do(a) servidor(a) e dos dependentes 

 Certificado Escolar 

 Registro Profissional 

 Nº PIS/PASEP 

 Carteira de Trabalho – cópia da página “número de série e verso” 

 Declaração que não ocupa outro cargo ou função pública 

 Certidão Nascimento dos filhos menores de 14 anos c/carteira de vacinação 
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 Folha Corrida do Fórum 

 Atestado Médico 

 Nº Conta Corrente 

 Carteira de Habilitação 

 1 Foto 3X4 

 Declaração de Bens 
 
8.1.1- Apresentar atestado de saúde ocupacional, no sentido de comprovar boa saúde física e mental e plena aptidão 
para o exercício da função. 
 
8.2- A convocação do candidato classificado será realizada por meio de Edital publicado no painel depublicações oficiais 
da Prefeitura Municipal e no site oficial do Município de São Sebastião do Caí. 
 
8.3- Não comparecendo o candidato convocado ou se verificando o não atendimento das condições exigidas para a 
contratação serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem cronológica crescente. 
 
8.4- O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma única vez, sua alocação no final da lista de 
aprovados. 
 
8.5- O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de um ano, prorrogável, uma única vez, por 
igual período.  
 
8.6- No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, e havendo a rescisão contratual, poderão ser chamados 
para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem classificatória. 
 
8.7- Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles que optaram por passar para o final da 
lista, havendo ainda necessidade de contratações para as mesmas funções, um novo processo seletivo deverá ser 
realizado. 
 
9- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
9.1- Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do candidato, valendo para 
esse fim a publicação do resultado final. 
 
9.2- Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços. 
 
9.3- Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá haver a readequação das 
condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação local. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, AOS DEZ DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 
2020. 

 
 

LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA                                                                                                                                 
Vice Prefeito Municipal no exercício  

do cargo de Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se 
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

Descrição Prazo Data 

Abertura das Inscrições 05 dias 13 a 17 de janeiro 

Publicação dos Inscritos 1 dia 21 de janeiro 

Recurso da não homologação das inscrições 1 dia 22 de janeiro 

Decisão do recurso 1 dia 23 de janeiro 

Publicação da relação final de inscritos 1 dia 23 de janeiro 

Aplicação das provas -- 25 de janeiro 

Correção das provas  -- 27 de janeiro 

Publicação do resultado preliminar 1 dia 27 de janeiro 

Recurso 1 dia 28 de janeiro*(1) 

Decisão do recurso 1 dia 29 de janeiro 

Sorteio público 1 dia 30 de janeiro*(2) 

Publicação da relação final   1 dia 30 de janeiro 

 

*(1) Caso não haja interposição de recurso, as etapas posteriores serão antecipadas. 
*(2) Caso não sorteio, as etapas posteriores serão antecipadas. 
 

 


