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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 

PARA FORMAÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS PARA CONTRATAÇÕES  POR TEMPO 
DETERMINADO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS. 

 

 

PROCESSO SELETIVO N° 002/2022 - SETAS/RUSSAS 
 

 

O MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE, através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, no uso 

de suas atribuições legais, em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e a Lei 

Municipal n° 1.147, de 10 de junho de 2008, TORNA PÚBLICA, para o conhecimento dos 

interessados, a abertura de inscrições para a realização de Processo     Seletivo Simplificado para 

formação de banco de recursos humanos, afim de suprir às necessidades temporárias de 

excepcional interesse público, no âmbito desta Secretaria, para os equipamentos CRAS: Equipe 

Volante / CRAS ( Sede e Distrito de Flores); Centros de Convivência:  Sede e Ingá; Programa 

Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz; Cadastro Único/Programa Auxilio Brasil; CREAS e Unidade 

de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Processo Seletivo Público Simplificado Para Formação de Banco de Recursos Humanos será regulado 
pelas normas do presente Edital e realizado sob a responsabilidade da Comissão Coordenadora do Processo 
Seletivo Simplificado, constituída por Ato da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de 
Russas-CE. 

 

1.2 O Processo de que trata o item 1.1 deste Edital, destina-se à formação de Banco de Recurso Humanos 
para posterior suprimento de carências temporárias de pessoal, em caráter excepcional, de acordo com as 
necessidades do município para compor quadro técnico da Secretaria. 

 

1.3 Os cargos, exigências, vencimentos, atribuições, carga horária estão descritas no Anexo I deste edital. 
 

1.4 Os atribuições de cada cargo, estão descritas no Anexo II deste Edital.  
 

1.5 A Contratação Temporária do Pessoal dar-se-á de acordo com as necessidades do serviço, a partir da 
homologação do resultado final publicado na Imprensa Oficial do Município. 
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1.6 Para os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os quais é exigida ampla divulgação, 
serão utilizados os quadros de avisos do prédio sede da Secretaria Municipal  do Trabalho e 
Assistência Social , bem como serão publicados no site eletrônico (https://russas.ce.gov.br). 

 

2- AS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

2.1 Do total de vagas previsto neste Edital serão destinados 5% (cinco por cento) aos candidatos com 
deficiência, na forma do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei n° 13.146, de 06 de julho de 
2015. 

2.2 A deficiência é definida nos termos do Decreto Federal No. 3.298, de 20 de Dezembro de 1999. 

 

2.3 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência participarão deste 
processo seletivo em igualdade de condições com os demais      candidatos, no que tange ao horário de início, ao 
local de aplicação do processo seletivo, aos critérios de aprovação e todas as demais normas de regência do 
processo simplificado  de seleção pública para contratação temporária. 

 

2.4 As vagas reservadas aos candidatos com deficiência que não forem providas serão preenchidas pelos demais 
candidatos, em estrita observância da ordem de classificação da seleção pública. 

 

2.5 Para concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato deverá, no ato da 
inscrição preliminar declarar-se pessoa com deficiência; 

 

2.6 A falsa informação ou de posterior comprovação da deficiência compatível com a legislação, acarretará a 
perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em  tal condição. 

 

2.7 Não serão considerados como pessoas com deficiência os portadores de distúrbios de   acuidade visual, 
passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

 

2.8  O(A) candidato (a) cuja deficiência for julgada incompatível com o exercício das atividades da função será 
desclassificado (a) e excluído (a) do certame. 

 

 

3 - DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E EXIGÊNCIAS DO CARGO 

 

3.1 O Processo Seletivo Público Simplificado Para Formação de Banco de Recursos Humanos será regulado pelas 
normas do presente Edital e realizado sob a responsabilidade da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo 
Simplificado, constituída por Ato da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Russas-CE. 
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3.2 A aprovação na Seleção assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização 
desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da 
Administração Municipal, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade da Seleção. 
 

3.3 O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital tem a finalidade de suprir carências 
temporárias de pessoal, em caráter excepcional, e também para Formação de Banco de Recursos Humanos, 
conforme discriminado no quadro de cargos e qualificações Anexo I deste Edital. 
 

3.4 O candidato será alocado no Equipamento Público no ato da inscrição e a critério e necessidade da 
Administração Municipal, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação final 

 

 

4 - DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1 As inscrições serão gratuitas e efetuadas exclusivamente pela INTERNET no portal eletrônico da Prefeitura 
de Russas — Ce, https://russas.ce.gov.br, das 8:00 horas do dia 20/12/2022 até às 23:59 horas do dia 
22/12/2022 (horário de Russas-Ce). 

 

4.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, ainda que atue mediante procurador. 

 

4.3 A Secretaria do Trabalho e Assistência Social não se responsabiliza por inscrições não recebidas  por 
motivo de ordem técnica do sistema informatizado, falhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem 
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados; 

 

4.4 São requisitos necessários para a inscrição no Processo Seletivo: 
 

I - Ser brasileiro (a) nato (a), naturalizado (a), ou cidadão português a quem foi conferido igualdade, nas 
condições previstas no art. 12, inciso ll, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

 

II - Ter, na data da convocação para a contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
 

III - Estar em dia com as obrigações militares, exceto para as candidatas do sexo feminino;  

IV - Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

V - Possuir qualificação mínima exigida para o cargo ao qual se pretende concorrer, com comprovante de 
escolaridade para nível superior de médio. 

 

VI - Ter disponibilidade para o cumprimento da carga horária, conforme disposto neste Edital; 
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VII — Apresentar toda a Documentação exigida no item 5.2 deste edital; 
 

VIII — Estar em pleno gozo de saúde física e mental para o exercício da função; 

IX — Não ser servidor público concursado da Prefeitura Municipal de Russas; 

4.5 São considerados documentos de Identidade: Carteiras de Identidade expedidas pelas Secretarias de 
Segurança Pública, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores, Policias Militares, Carteira Nacional de 
Habilitação expedida na forma da Lei N° 9.503/97, carteiras profissionais expedidas por conselhos de classe 
que, por Lei Federal têm validade como documento de identificação 

 

4.6 A apresentação dos documentos pessoais e das condições exigidas para o Processo Seletivo Simplificado 
será efetuada para fins de entrega de documentos na entrevista, sendo que a não apresentaçăo implicará na 
eliminação do candidato no certame. 

 

4.7 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilìdade do (a) candidato (a), 
cabendo à Comissão Organizadora do Processo de Seleção o direito de excluir do certame àquele que preenchê-
la com dados incorretos ou falsos, bem como ao candidato (a) que prestar informações inverídicas. 
 

4.8 O candidato poderá realizar apenas 01 (uma) inscrição por CPF devendo optar por uma função. 
 

 

5 - ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 
 

5.1 Após a realização da inscrição pela internet, os candidatos deverão apresentar a documentação prevista no 
item 5.2 no ato da entrevista, em local, data e horário disponibilizado no portal eletrônico da Prefeitura de Russas 
— Ce, https://russas.ce.gov.br, do qual é obrigação do candidato seu acompanhamento. 
 

5.2 No local, data e hora designados, o candidato deverá se apresentar levando obrigatoriamente consigo os 
seguintes itens: 

 

 Cópia da Carteira de Identidade (RG) frente e verso; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia do Título de Eleitor; 

 Cópia do Comprovante de Endereço; 

 Cópia da CTPS; 

 PIS/PASEP; 

 Certidão de Quitação Eleitoral; 

 Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, categoria B e/ou D, para o cargo de motorista; 

 Cópia da Reservista para candidatos do sexo masculino; 

 Cópia do Certificado de Conclusão de Ensino Superior / Médio/Fundamental/Histórico Escolar; 
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 Cópia da Carteira de Inscrição do CRESS, CRP e OAB para Assistente Social, Psicólogo e 
Advogado; 

 Certidão de Antecedentes Criminais emitido pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa 
Social/CE; 

 Declaração de tempo de serviço, com experiência de atuação na política de Assistência Social;  

 Certificados de participação em cursos, oficinas, congressos, formação e/ou capacitação. 

 Cópia do Laudo Médico (específico aos candidatos à vaga de pessoa com deficiência); 

 

5.3 A não apresentação no ato da entrevista dos documentos acima citados implicará a desclassificaçäo 
automática do candidato. 

 

 

6 - DAS VAGAS 
 

6.1. O processo seletivo simplificado de que trata este edital visa à formação de Banco de Recursos Humanos 

para posterior contratação, por prazo determinado, nas funções constantes do Anexo I deste edital, de 

conformidade com a necessidade da Secretaria. 

 

6.2 Os (As) aprovados (as) exercerão suas atividades nos locais compatíveis com as suas funções e consoante a 
jornada de trabalho descrita no Anexo I deste Edital, podendo ser desIocados/as para outra unidade 
administrativa vinculada à Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Russas a depender do interesse 
público, desde que respeitada a função para a qual foi selecionado (a) e a jornada de trabalho. 

 

 

7 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA 

 

7.1 O Processo de Seleção Pública de que trata este Edital, será realizado em duas etapas, com pontuação 
máxima de 100 (cem) pontos, obedecendo a seguinte ordem: 

 

7.1.1 A primeira fase consistirá em análise da experiência profissional, técnica e prova de títulos,  comprovada 
através da avaliação da documentação apresentada, de conformidade com o item 8.2 do presente Edital, 
valendo nota máxima de 30 (trinta) pontos. 

7.1.2 A segunda fase consistirá em entrevista oral com os candidatos aptos na primeira etapa, valendo nota 
máxima de 70 (setenta) pontos. 
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8. DA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

8.1 A primeira fase da seleção, denominada Avaliação da Experiência Profissional possui apenas caráter 
classificatório. 

 

8.2 O (A) candidato(a) será avaliado(a) através dos documentos apresentados e devidamente comprovadas, 
do tempo de experiência profissional, que deverá ser comprovado nas formas a seguir: 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS; 
 

b) Certidão e/ou declaração de tempo de serviço, emitida pela unidade de recursos humanos da instituição 
em que trabalha ou trabalhou, no caso de servidor ou empregado público;  

 

c) Certidão e ou declaração, assinada pelo dirigente máximo ou seu representante legal da entidade à qual o 
candidato se vincula ou vinculou formalmente, no caso de experiência como contratado ou cooperativado ou 
estagiário. 

 

d) Certificados e títulos;  
 

 

8.3 As certidões e/ou declarações deverão ser emitidas em papel timbrado da instituição, datada e assinada 
pelo responsável pela sua emissão, seguindo as exigências citadas no item anterior a depender da natureza 
jurídica da pessoa a que o (a) candidato (a) se vinculou. 

 

8.4 Serão atribuídos pontos ao tempo de experiência, conforme disposto a seguir: 
 

 

a) Experiência profissional comprovada até 06 meses: 04 pontos; 
 

b) Experiência profissional comprovada de 07 a 24 meses: 06 pontos; 
 

c) Experiência profissional comprovada acima de 24 meses:  10 pontos; 
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8.5 Serão atribuídos pontos ao certificados e títulos, conforme o disposto a seguir: 
 

TÍTULOS COMPROVAÇÃO VALOR DE CADA TÍTULO VALOR MÁXIMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOUTORADO 

Certificado em nível de 

Doutorado, 

devidamente 

registrado em área de 

conhecimento 

correlata com o CARGO 

pleiteado. Também 

será aceita a 

declaração ou 

certificado de 

conclusão de 

Doutorado, desde de 

que acompanhada da 

Ata de Defesa de 

dissertação/Histórico 

Escolar. Limitado a 

01(um) Certificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
MESTRADO 

Certificado em nível 
de Mestrado, 
devidamente 
registrado em área 
de conhecimento 
correlata com o 
CARGO pleiteado. 
Também será aceita 
a declaração ou 
certificado de 
conclusão de 
Mestrado, desde de 
que acompanhada 
da Ata de Defesa de 
dissertação/Histórico 
Escolar. Limitado a 
01(um) Certificado. 

 
 
 
 
 
 
 

2,5 pontos 

 
 
 
 
 
 
 

2,5 pontos 

ESPECIALIZAÇÃO 
LATO SENSU 

Certificado de curso 
de pós graduação 
em nível de 
especialização, 
devidamente 
registrado, com 

1,5 pontos 1,5 pontos 
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carga mínima de 360 
horas, em área do 
conhecimento 
correlata com o 
CARGO pleiteado. 
Também será aceita 
a declaração de 
conclusão de 
Especialização, 
desde que 
acompanhada do 
histórico escolar do 
curso. Limitado a 
01(um) Certificado. 

CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO 
NA ÁREA 

Curso de capacitação 
na área de atuação 
com carga horário a 
partir de 40 horas, 
limitado a 03(dois) 
cursos. 

 
 

01 ponto 

 
 

03 pontos 

TOTAL DE PONTOS 10 PONTOS 

 
 
 

8.6  Para a pontuação nas experiências profissionais, só serão pontuados com a devida correlação de 
atribuições com a função a qual o/a candidato/a se inscreveu. 
 

 

 

9 - DA ENTREVISTA 

 

9.1 A Entrevista possui caráter classificatório e eliminatório, tem por finalidade observar as competências, 
habilidade, atitudes necessárias ao bom desempenho das atribuições inerentes aos cargos participantes desta 
seleção. 
 

9.2 Na entrevista serão considerados os seguintes aspectos: 
 

a) Conhecimento técnico e específico da área de atuação: 20 pontos; 
 

b) Aspirações e motivação para a função em questão: 10 pontos; 
 

c) Controle Emocional: 15 pontos; 
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d) Comunicabilidade: 10 pontos; 
 

e) Postura Profissional: 15 pontos. 
 

9.3 O não comparecimento do candidato(a) no dia e horário estabelecido implicará na sua desclassificação do 
processo de seleção simplificado. 

 

 

10 - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA 
 

10.1 O calendário das atividades e etapas do Processo de Seleção Pública Simplificado obedecerá ao 
CRONOGRAMA disposto no Anexo lll deste edital. 

 

10.2 Os Resultados Parciais e Definitivos do Processo Seletivo Simplificado serão publicados na Internet no 
portal eletrônico da Prefeitura de Russas - Ce, https://russas.ce.gov.br e no painel de publicações oficiais da 
Secretaria do Trabalho e Assistência Social. 

 

 

11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

11.1 A nota final dos candidatos será obtida através da soma da nota das etapas  
Compreendidas para seu cargo/ função, sendo adotada a pontuação máxima de 100 (cem) pontos. 

 

11.2 Dentre os aprovados, a classificação final dos candidatos será feita em função do somatório dos pontos 
obtidos na análise documental e na entrevista individual, por área de atuação, em ordem decrescente de 
pontos, de acordo com o desempenho obtido. 

 

11.3 Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato: 
 

a) Com maior idade; 

b) Com melhor avaliação na entrevista; 

 

11.4 Quaisquer informações falsa ou não comprovada gerará a eliminação do (a) candidato 
(a) no processo seletivo. 
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12 - DOS RECURSOS 

 

12.1 O recurso deverá ser interposto por requerimento eletrônico, através do e-mail 
setasselecaosimplificada@gmail.com dentro dos prazos estabelecidos no Cronograma da Seleção. 

 

12.2 Caberá recurso conforme disposto no Cronograma da Seleção. 
 

12.3 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo do fato que lhe deu origem e que 
possuírem argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação pela Administração, conforme 
modelo em anexo IV; 

 

12.4 O recurso interposto fora do prazo acima especificado, não será apreciado, por ser intempestivo. 
 

12.5 A Comissão Organizadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

 

13 - DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO. 

 

13.1 Após a conclusão das fases do processo seletivo, a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, 
encaminhará oficialmente o resultado final deste Processo com os relatórios e classificação dos candidatos — 
para apreciação e homologação pelo Prefeito Municipal de Russas - CE. 

 

13.2 Depois de cumpridas as etapas de que trata o subitem anterior, os resultados serão divulgados na 
Internet no portal eletrônico da Prefeitura de Russas — Ce, https://russas.ce.gov.br e nos painéis de 
publicações oficiais da Prefeitura e Secretaria do Trabalho e Assistência Social. 

 

 

14 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

14.1 O prazo de validade dessa seleção será de 01 (um ano), a contar da data da publicação do Edital de 
Homologação da Seleção Pública no Site Oficial da Prefeitura de Russas (https://russas.ce.gov.br), podendo ser 
prorrogado por igual período por interesse da administração pública municipal. 

 

 

 

 

 

mailto:setas@russas.ce.gov.br


 

 
  Rua Dr José Ramalho 1576 - Centro - Russas - Ceará - CEP: 62.900-000 

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SETAS 
 DO PREFEITO - GABIN 

russas.ce.gov.br 

setas@russas.ce.gov.br 

CNPJ: 14.387.490/0001-35 (88) 3411-2005 

15 - DA CONVOCAÇÃO 

 

15.1 A convocação obedecerá à ordem de classificação e dar-se-á através de nomeação, não gerando o fato da 
aprovação direito à convocação, que dependerá da conveniência e oportunidade da Administração Pública. 
 

15.2 Para efeito de convocação, a habilitação do candidato fica condicionada à aprovação em todas as etapas 
do Processo Seletivo. 

 

15.3 Os candidatos deferidos neste Processo Seletivo, que vierem a ser convocados, serão lotados, exclusivamente, 
na Secretaria participante, de acordo com a necessidade do Município e vagas no equipamentos disponíveis:  
CRAS: Equipe Volante / CRAS (Sede e Distrito de Flores); Centros de Convivência:  Sede e Ingá; Programa 

Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz; Cadastro Único/Programa Auxílio Brasil; CREAS e Unidade de 
Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes; 

 
 

15.4 Os candidatos deferidos neste Processo Seletivo, que vierem a ser convocados, serão lotados, 
exclusivamente, na Secretaria participante, de acordo com a necessidade do Município e vagas no 
equipamentos disponíveis:  

 

15.5 Município de Russas - CE não se responsabilizará pelo deslocamento de servidores(as) que residirem em 
outros municípios. 

 

 

16 - DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO 
 

16.1 A execução competirá a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, instituída por portaria específica 
com supervisão da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. 

 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

17.1 A relação dos (as) candidatos (as) aprovados (as) será divulgada oficialmente, em ordem de classificação, 
através de listagens afixadas no quadro de avisos do Prédio da Prefeitura Municipal e na Secretaria do Trabalho 
e Assistência Social de Russas-CE, no site oficial da Prefeitura Municipal de Russas - CE: e no endereço eletrônico 
https://russas.ce.gov.br 
 

17.2 A aprovação no Processo Seletivo não garante ao aprovado (a) o direito à contratação, mas tão somente à 
expectativa de direito à referida contratação, que obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação, sendo 
realizado o chamamento de acordo com o interesse da Administração, cabendo, a esta, decidir o momento 
oportuno e conveniente para a contratação, em razão das carências apresentadas e de acordo com as suas 
disponibilidades orçamentárias e financeiras. 
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17.3 Será excluído do processo seletivo simplificado, a qualquer momento, o(a) candidato(a) que: 

 

a) Fixar em qualquer documento (inclusive na ficha de inscrição) declaração falsa ou inexata; 
 

b) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos que comprovem ter necessidades especiais; 
 

c) Descumprir quaisquer das instruções contidas neste Edital; 
 

d) Desrespeitar membro da Comissão Organizadora do Processo de Seleção Pública; 
 

e) Faltar ou chegar atrasado à data de convocação; 
 

f) Perturbar a ordem dos trabalhos, decorrente de comportamento inadequado. 
 

17.4 Não serão fornecidos ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação tais como: 
certidões, certificados, atestados e notas do Processo de Seleção Pública, valendo para esse fim, a 
Homologação publicada no endereço eletrônico https://russas.ce.gov.br 
 

17.5 É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) acompanhar pela internet os atos e editais referentes a 
esta Seleção. 
 

17.6 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado pelo candidato. 
 

17.7 Os (As) candidatos (as) estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho determinado pela 
Secretaria requisitante, no ato de sua convocação. Na impossibilidade de   cumprir este horário, o mesmo será 
desclassificado. 

 

17.8  Os documentos dos (das) candidatos (as) indeferidos neste processo seletivo permanecerão em poder 
da Secretaria do Trabalho e Assistência Social por um período de 06 (seis) meses, contados a partir da data de 
homologação do resultado final. Após este prazo, os mesmos serão eliminados. 

 

17.9  Nenhuma cópia de documento entregue no momento da entrevista poderá ser devolvido ao candidato. 
 

17.10 Caberá ao candidato, quando convocado, apresentar todos os documentos exigidos. 
 

17.11 De acordo com a legislação processual civil em vigor é a Comarca de Russas — CE  o foro competente 
para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente Processo Seletivo Simplificado. 
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17.12 Ninguém poderá alegar desconhecimento do Presente Edital. 
 

17.13  Os casos omissos neste presente Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Certame. 
 

 

 

Russas - CE, 19 de dezembro de 2022. 
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ANEXO I do Processo Seletivo n° 002/2022 - SETAS/RUSSAS 

QUADRO DE CARGOS 

 
Cõd. 

 
Cargo 

CH 
Semanal 

 
Venc. Base 

 
Requisitos Básicos 

 
01 

 
Assistente Social 

 
 

30h 
R$ 2.407,47 

Formação de Nível Superior em Serviço Social com Registro 

Profissional e experiência profissional na área de atuação. 

 

 
02 

 
Psicologo 

 
40h 

 
R$ 2.407,47 

Formação de Nível Superior em Psicologia e Registro 

Profissional e experiência na área de atuação. 

 
03 

 
Agente Social 

 
40h 

 
R$ 1.212,00 

Curso de Nível Médio Completo e experiência profissional na 

área de atuação. 

 

   04 
Supervisor do 

Programa 
Criança Feliz 

40h R$2.407,47 

Formação de Nível Superior em: Serviço Social, Psicologia ou 
Pedagogia e Capacitação de Formação da Metodologia 
Cuidados para o Desenvolvimento da Criança – CDC do 

Programa Primeira Infância no SUAS e experiência na área de 
atuação. 

   05  Orientador Social 40h R$1.212,00 

Curso de Nível Médio Completo acrescido de Cursos na área e 
comprovação de capacitação no Programa Primeira Infância 

no SUAS/Criança Feliz 

  06 
Entrevistador 

Social 
40h R$1.212,00 Curso de Nível Médio Completo com experiência na área. 

   07 Advogado 20h R$: 2.500,00 
Formação em Direito com Registro Profissional da OAB no 

ato da inscrição. 

  08 Cuidador 40h R$1.212,00 

Ensino médio completo; experiência mínima de 6 meses 

comprovada no trabalho em Unidade de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes; 

  09 
Auxiliar de 
Cuidador 

40h 
 

R$1.212,00 

Ensino médio completo; Experiência mínima de 6 meses 
comprovada no trabalho em Unidade de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes; 

10 Motorista 40h 
 

R$1.212,00 

Ensino fundamental completo; Experiência na área; Habilitação 
categoria B e/ou D; 
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ANEXO ll do Processo Seletivo n° 002/2022 - SETAS/RUSSAS 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL 

ÁREA DE ATUAÇÃO: CRAS/CREAS/UNIDADE DE ACOLHIMENTO/CADASTRO ÚNICO  

ATRIBUIÇÕES: Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias das 

unidades da assistência social; Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as características 

do território de abrangência do CRAS; Participação na elaboração do Plano de Trabalho do Serviço de 

Acolhimento; Planejamento e implementação do PAEFI, de acordo com as características do território de 

abrangência do CREAS; Mediação de grupos de famílias do PAIF; Elaboração, junto com as 

famílias/indivíduos, do Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as 

especificidades e particularidades de cada usuário; Realização de acompanhamento especializado, por 

meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; Realização de visitas domiciliares às famílias 

acompanhadas pelas unidades de assistência social, quando necessário; Realização de visitas 

domiciliares a familiares e/ou pessoas de referência, sempre que possível, com vistas ao resgate ou 

fortalecimento de vínculos; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; Apoio 

técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo (s) serviço (s) de convivência e fortalecimento de 

vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos 

serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no CRAS; Realização da 

busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que visam prevenir 

aumento de incidência de situações de risco; Referenciar os serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos, o cadastro único, os programas de transferência de renda e de inclusão produtiva, garantindo a 

complementariedade entre o PAIF e esses serviços; Articulações, discussões, planejamento e 

desenvolvimento de atividades com outros profissionais da rede, visando o atendimento integral dos 

usuários atendidos e qualificação das intervenções; Acompanhamento das famílias em descumprimento 

de condicionalidades; Alimentação de sistema de informação e registro das ações desenvolvidas; 

Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; Realização de 

encaminhamentos para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de 

direito; Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de 

trabalho; Apoiar e acompanhar os Profissionais Cuidadores das Unidades de Acolhimento Institucional; 

Apoiar e orientar os Cuidadores Familiares, inclusive realizando visitas e orientação no domicílio; 

Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe, reuniões de equipe, estudos 
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de casos, e demais atividades correlatas; Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados 

atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas, para a definição de fluxos, instituição de 

rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários, organização dos encaminhamentos, fluxos de 

informações e procedimentos, estratégias de resposta às demandas e de fortalecimento das 

potencialidades do território; Realizar a concessão de benefícios eventuais conforme demanda das 

famílias dos territórios, de acordo com os parâmetros previstos na LOAS, em consonância com as 

diretrizes da Secretaria Municipal 

CARGO DE PSICÓLOGO 

ÁREA DE ATUAÇÃO: CRAS/CREAS/UNIDADE DE ACOLHIMENTO  

ATRIBUIÇÕES: Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias das 

unidades da assistência social; Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as características 

do território de abrangência do CRAS; Participação na elaboração do Plano de Trabalho e implementação 

do PAEFI, de acordo com as características do território de abrangência do CREAS; Participação na 

elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Unidade de Acolhimento Institucional; Mediação de grupos 

de famílias do PAIF; Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de Acompanhamento 

Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada usuário; Realização 

de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; Realização 

de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelas unidades de assistência social, quando 

necessário; Realização de visitas domiciliares a familiares e/ou pessoas de referência, sempre que 

possível, com vistas ao resgate ou fortalecimento de vínculos; Desenvolvimento de atividades coletivas e 

comunitárias no território; Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de 

convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; Acompanhamento de 

famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território 

ou no CRAS; Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de 

projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco; Referenciar os serviços de 

convivência e fortalecimento de vínculos, o cadastro único, os programas de transferência de renda e de 

inclusão produtiva, garantindo a complementariedade entre o PAIF e esses serviços; Articulações, 

discussões, planejamento e desenvolvimento de atividades com outros profissionais da rede, visando ao 

atendimento integral dos usuários atendidos e qualificação das intervenções; Acompanhamento das 

famílias em descumprimento de condicionalidades; Alimentação de sistema de informação e registro das 

ações desenvolvidas; Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de 

abrangência; Realização de encaminhamentos para a rede socioassistencial, demais políticas públicas 

setoriais e órgãos de defesa de direito; Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e 
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avaliação dos processos de trabalho; Apoiar e orientar os Cuidadores Familiares, inclusive realizando 

visitas e orientação no domicílio; Participação das atividades de capacitação e formação continuada da 

equipe, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; Participação de reuniões 

para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; 

para a definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; 

organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos, estratégias de resposta às 

demandas e de fortalecimento das potencialidades do território. 

CARGO DE AGENTE SOCIAL 

ÁREA DE ATUAÇÃO: CRAS/CREAS 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, 

defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, 

risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; Desenvolver 

atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, 

convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as 

dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; 

Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; Apoiar e desenvolver 

atividades de abordagem social e busca ativa; Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência 

acolhedora; Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a 

privacidade das informações; Apoiar e participar no planejamento das ações; Organizar, facilitar oficinas e 

desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; 

Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; Responsável pela criação de 

um ambiente de convivência participativo e democrático Responsável pelo planejamento das atividades a 

serem desenvolvidas em função das demandas especificas dos usuários, articulando-as aos diferentes 

atores envolvidos no trabalho; Mediar os processos grupais do serviço, sob orientação do órgão gestor; 

Participar de atividades de planejamento, sistematizar e para os demais profissionais que desenvolvem 

atividades com o grupo sob sua responsabilidade; Registrar a frequência e as ações desenvolvidas, e 

encaminhar mensalmente as informações para o profissional de referência dos CRAS e CREAS Organizar 

e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de convívio social, explorando e desenvolvendo 

temas e conteúdo do serviço; Desenvolver oficinas esportivas, culturais e de lazer, em caso de habilidade 

para tal; Identificar e encaminhar famílias para o técnico da equipe de referência dos CRAS e CREAS; 

Participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do serviço; 

Identificar o perfil dos usuários e acompanhar a sua evolução nas atividades desenvolvidas; Informar ao 

técnico da equipe de referência a identificação de contextos familiares quanto ao desenvolvimento dos 
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usuários em seus múltiplos aspectos (emotivos, de atitudes etc.);Coordenar o desenvolvimento das 

atividades realizadas com os usuários. Manter arquivo físico da documentação do (s) grupos(s), incluindo 

os formulários de registro das atividades e de acompanhamento dos usuários; 

 

 
 
CARGO DE SUPERVISOR  
 
ÁREA DE ATUAÇÃO:  PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 

ATRIBUIÇÕES: O serviço a ser contratado deverá ser prestado por profissional que tenha formação com 

Nível superior completo em uma das áreas de Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia. Realizar 

caracterização e diagnóstico do território; Fazer encaminhamentos e devolutivas das demandas trazidas 

pelo visitador; Organizar e participar de reuniões semanais com os visitadores para planejar e discutir as 

Visitas Domiciliares; Acompanhar o visitador nos domicílios, quando necessário; Encaminhar as demandas 

para a equipe de referência do CRAS ou coordenação municipal do Programa Criança Feliz – PCF; 

Promover capacitação inicial e permanente dos visitadores; Participar de reuniões intersetoriais e do 

Comitê Gestor; Registrar visitas e extrair relatórios do prontuário eletrônico do SUAS. Experiência em 

desenvolvimento Infantil; Viabilizar a realização de atividades em grupos com as famílias visitadas, 

articulando CRAS/UBS, sempre que possível, para o desenvolvimento destas ações; Articular 

encaminhamentos para inclusão das famílias na rede, conforme demandas identificadas nas visitas 

domiciliares; Mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o trabalho dos visitadores, o 

desenvolvimento das crianças e a atenção às demandas das famílias;  

 
CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO:  PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 

ATRIBUIÇÕES: O serviço a ser contratado deverá ser prestado por profissional que tenha formação com 

Nível médio completo para realizar as visitas domiciliar do Programa Criança Feliz .Observar os protocolos 

de visitação e fazer os devidos registros das informações acerca das atividades desenvolvidas; Consultar 

e recorrer ao supervisor sempre que necessário;  Registrar as visitas;  Identificar e discutir com o 

supervisor demandas e situações que requeiram encaminhamentos para a rede, visando sua efetivação 

(como educação, cultura, justiça, saúde ou assistência social). 
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CARGO DE ENTREVISTADOR SOCIAL 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO: CADASTRO ÚNICO 
 

ATRIBUIÇÕES: O serviço a ser contratado deverá ser prestado por profissional que tenha formação com 

Nível médio completo Desempenhar atividades de apoio à gestão das ações do Cadastro Único no âmbito 

do Programa Auxilio Brasil, realizando entrevistas para coletas de dados das famílias, para identificação e 

inserção de novas famílias, realização de visitas domiciliares, objetivando a melhoria da cobertura 

cadastral no município, com o intuito de fortalecer as ações desenvolvidas no Cadastro Único para as 

famílias beneficiárias do Programa Auxilio Brasil; apoiando a equipe de referência na orientação e 

encaminhamento dos usuários relativos a cadastros, serviços, programas, projetos, benefícios, 

transferência de renda e demais políticas públicas; além de operação de sistemas de informações e 

aplicativos do Sistema do Cadastro Único e os demais sistemas e cadastros relacionados à gestão dos 

benefícios e transferência de renda. 

 

CARGO DE ADVOGADO 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO: CREAS 
 

ATRIBUIÇÕES: O profissional a ser contratado deverá ter  formação em  Nível superior completo em Direito 

com registro na OAB para desempenhar as seguintes atribuições: Atendimentos jurídico e social aos 

usuários, juntamente com outros técnicos, nos formatos: Individual, Familiar e em Grupo; participação, em 

conjunto com a equipe técnica de Estudos de caso; Intervenção e Elaboração de Planos de 

Acompanhamento Familiar; Viabilizar Encaminhamentos; promoção de escuta especializada; 

Fornecimento de suporte social, emocional e jurídico-social aos usuários; Elaboração e acompanhamento 

de peças judiciais nos casos de situações de risco e violação de direitos; Atuação interdisciplinar, com o 

objetivo de planejar ações e obter resultados mais efetivos para a vida dos usuários em conjunto com 

outras áreas do conhecimento; Notificação de situações de violação de direitos aos Órgãos de Defesa de 

Direitos; Prestação de depoimento em audiências, como testemunhas de acusação, em ações que 

envolvam crimes contra crianças ou adolescentes; Interlocução em demandas que envolvam órgãos 

pertencentes ao Sistema de Justiça; Busca, aos autos de ações judiciais, com o objetivo de utilizar essas 

informações para levar a juízo e proteger o usuário.  

 

CARGO DE CUIDADOR 

ÁREA DE ATUAÇÃO: UNIDADE DE ACOLHIMENTO 
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ATRIBUIÇÕES: O serviço a ser contratado deverá ser prestado por profissional de Nível Médio  para ter 

Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Organização do ambiente (espaço físico e 

atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente);  Auxílio à criança e 

ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da 

identidade;  Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança 

e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida;  Acompanhamento nos serviços de saúde, 

escola e outros serviços requeridos no cotidiano. Quando se mostrar necessário e pertinente, um 

profissional de nível superior deverá também participar deste acompanhamento; Apoio na preparação da 

criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um 

profissional de nível superior. 

 

CARGO DE AUXILIAR DE CUIDADOR 

ÁREA DE ATUAÇÃO: UNIDADE DE ACOLHIMENTO 

ATRIBUIÇÕES: O serviço a ser contratado deverá ser prestado por profissional de Nível Médio para dar 

apoio às funções da cuidadora; cuidados com a moradia (organização e limpeza do ambiente e 

preparação dos alimentos,); Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, 

fortalecimento da autoestima e construção da identidade; Organização de fotografias e registros 

individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história 

de vida; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. 

Quando se mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível superior deverá também participar 

deste acompanhamento; Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para 

tanto orientado e supervisionado por um profissional de nível superior. 

 

CARGO DE MOTORISTA 

ÁREA DE ATUAÇÃO: 

ATRIBUIÇÕES: O serviço a ser contratado deverá ser prestado por profissional de Nível Médio para 

Conduzir veículos automotores no transporte de pessoas e materiais, zelando por sua segurança e 

integridade; Responder pela integridade do veículo sob a sua guarda e direção; Comunicar ao superior 

imediato quaisquer acidentes, avarias ou defeitos e a necessidade de conserto de manutenção do veículo; 

Registrar as informações necessárias nos controles apropriados; Executar outras tarefas compatíveis com 
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a natureza da função. Transportar a Equipe em visitas, busca ativas, capacitações e eventos e outras 

atribuições. Deverá ser habilitado na Categoria B e ou/D. 

 

 

 

ANEXO llI do Processo Seletivo n° 002/2022 - SETAS/RUSSAS   CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES DATAS: 

Publicação do Edital 19 de dezembro 

Inscrições do Processo Seletivo 20 , 21 e 22 de 
dezembro de 2022 

Entrevista 09, 10, 11 e 12 de 
janeiro de 2023 

Resultado Parcial 25 de janeiro 

Apresentaç ão de Recurso 26 de janeiro 

Resultado Final 31 de janeiro 
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ANEXO IV do Processo Seletivo n° 002/2022 - SETAS/RUSSAS 

 

 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE RECURSO 

 

 

 

                      Eu, ___________________________________ , CPF número , venho 

nesta data solicitar revisão do resultado do Processo Seletivo N° 002/2022 - SETAS/RUSSAS, da 

Prefeita Municipal de Russas- CE. Segue a fundamentação deste pedido: (descreva a base do seu recurso 

utilizando as razões pertinentes) 

 

 

 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Russas,  de de 2023. 

 

 

___________________________________ 
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Assinatura do(a) candidato(a) 
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