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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

EDITAL Nº 0 2/2014 

 

 

A Prefeitura Municipal de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal da Criança e 

Assistência Social ï SEMCAS torna público, para conhecimento geral, a realização de 

Processo Seletivo Simplificado destinado a contratação temporária para preenchimento dos 

cargos de Orientador Social, Cuidador Social e Técnico Operacional 02, conforme 

descritos no item 4 (quatro), para cargos mediante as condições estabelecidas neste edital, 

bem como à formação de cadastro de reserva. 

 

O Processo Seletivo Simplificado será regido por este edital, na forma da Lei Municipal nº. 

4.891/2007 e da Lei Municipal nº 5.602/2012 e das Resoluções do Conselho Nacional de 

Assistência Social-CNAS: nº 269/2006 - que aprova a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social- NOB ïRH/SUAS; nº 

109/2009 - que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, e, nº 9/2014 - 

que ratifica e reconhece as ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do 

SUAS, naquilo que for cabível, sendo executado pela Secretaria Municipal da Criança e 

Assistência Social - SEMCAS, localizada na Avenida Jaime Tavares/Vitorino Freire nº 29, 

Desterro/Anel Viário, São Luís, Maranhão. 

 

A formação da Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado está disposta na 

Portaria de nº 153/2014/GAB/SEMCAS, de 04 de novembro de 2014. 

 

1. DO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
1.1 O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção dos interessados ao 

provimento de cargos temporários no âmbito da Secretaria Municipal da Criança e da 

Assistência Social ï SEMCAS. 

1.2 Os contratos oriundos deste seletivo observarão os ditames da Lei 4.891/2007 e 

5.602/12, acordando com o regime, com o prazo de abril de 2015 a abril de 2016 e as 

demais disposições contidas neste Edital. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 A inscrição no processo seletivo será gratuita e se efetivará com a entrega do 

formulário de inscrição (modelo Anexo I) e currículo (modelo Anexo II) preenchidos e a 

juntada de documentação comprobatória, bem como cópia dos documentos pessoais (RG, 

CPF e comprovante de residência), no prazo e nas condições estabelecidas neste edital, a 

fim de ser analisado pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado.  

2.2 O candidato deverá entregar o seu formulário e Currículo com a documentação 

comprobatória acima mencionada na Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria 

Municipal da Criança e Assistência Social, localizada no 2º andar, da Av. Marechal 

Castelo Branco nº 657, São Francisco, São Luís, Maranhão, até o dia 12/12/2014, das 

09:00 às 18:00 horas; 

2.2.1 Não será permitida a inscrição para mais de um cargo constante neste Edital. 
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2.3 Poderão participar do Processo Seletivo aqueles que tiverem, no mínimo, mais de 

21 (vinte e um) anos, na data da assinatura do contrato e que esteja em dia com as suas 

obrigações eleitorais e, no caso do candidato do sexo masculino, também com as 

obrigações militares. 

2.3.1 O candidato, ao inscrever-se, aceita tacitamente que, caso aprovado, poderá ser 

solicitada apresentação das comprovações de regularidade das obrigações eleitorais e, no 

caso do candidato do sexo masculino, das obrigações militares. 

2.4 É possível a inscrição por procuração pública, com poderes expressos para este fim, 

devendo esta ser acompanhada de cópia do documento de identidade do candidato e de 

apresentação do documento de identidade original do procurador no ato da inscrição. 

2.4.1 A Secretaria Municipal da Criança e da Assistência Social ï SEMCAS, não se 

responsabilizará pela inscrição feita pelo procurador para cargo diferente do pretendido 

pelo candidato. Nesses casos, não haverá retificação de inscrição. 

2.5 O candidato que prestar declarações falsas ou inexatas ou que não satisfizer a todas 

as condições estabelecidas neste edital terá sua inscrição cancelada e, em consequência, 

serão anulados todos os atos decorrentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e 

que o fato seja constatado posteriormente à entrega do currículo. 

2.6 A entrega do formulário de inscrição e do currículo junto com a documentação 

comprobatória do candidato implicará no seu conhecimento e tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste edital. 

 

3. DA SELEÇÃO  

3.1 A seleção dos candidatos consistirá em 02 (duas) etapas: 

3.1.2 1ª Etapa: Análise curricular e de títulos; 

3.1.3 2ª Etapa: Entrevista individual. 

3.2 Somente serão chamados para a próxima etapa os candidatos pré-selecionados na 

análise curricular. 

3.3 Em hipótese alguma poderá o candidato participar da 2ª Etapa do processo seletivo 

através de procurador, ainda que com procuração pública. 

3.4 A primeira etapa consistirá na análise curricular e de títulos, com caráter eliminatório e 

classificatório, conforme a pontuação do quadro do Anexo II I, que deverá ser devidamente 

comprovado por certificados, diplomas e declarações. Não será considerada a informação 

que estiver sem comprovação. 

3.4.1 Serão considerados habilitados na primeira etapa aqueles que obtiverem, no mínimo, 

05 (cinco) pontos. 

3.4.2 O resultado da 1ª etapa será divulgado no mural da SEMCAS e no site da Prefeitura 

Municipal de São Luís no dia 16/01/2015. 

3.5 A segunda etapa consistirá em: entrevista individual.  

3.5.1 Esta segunda etapa terá caráter classificatório, sendo realizada entre os dias 26/01/15 

a 13/02/2015, no horário das 09:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 18:00hs, na sede da 

Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social na cidade de São Luís/MA, 

localizada na Avenida Jaime Tavares, nº 29, Edifício Cesário, Anel Viário, Desterro. 

3.5.2 Para participação nesta etapa o candidato deverá apresentar, em original, a cédula de 

identidade ou qualquer outro documento oficial com foto: carteira nacional de habilitação, 

passaporte, carteira de trabalho e previdência social;  




