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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

EDITAL Nº. 01/2013 

 

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 os cargos descritos 

no item 4 (quatro), 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 Lei Municipal nº 5.602/2012 e da Resolução n.º 017/2011-CNAS, naquilo 

que for cabível, sendo executado pela Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social 

- SEMCAS, localizada na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 657, São Francisco, nesta 

Capital. 

 

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

Portaria de nº 018/2013 ï SEMCAS. 

 

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, o prazo e a remuneração dispostos neste Edital. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

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

currículo 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 Currículo na Superintendência de Administração 

da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, localizada na Avenida Marechal 

Castelo Branco, 657, São Francisco, São Luís, Maranhão, 2º Andar, até o dia 27/05/2013,  

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 possuírem mais de 18 

(dezoito) 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 currículo 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 03 (três) etapas: 

3.1.2 1ª Etapa: Análise curricular e de títulos; 

3.1.3 2ª Etapa: Entrevista coletiva e/ou dinâmica de grupo; 

3.1.4 3ª Etapa: Entrevista individual. 

3.2 Só serão chamados para as próximas etapas os candidatos pré-selecionados na análise 

curricular. 

3.3 Em hipótese alguma poderá o candidato participar das 2ª e 3ª Etapas 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 I, que deverá ser devidamente 

comprovado por certificados, diplomas e declarações. 

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

08 (oito) pontos para o Nível Superior e 05 (cinco) pontos para o Nível Médio e 

Fundamental. 

3.5 A segunda etapa consistirá em: entrevista coletiva para os cargos de nível superior; e 

dinâmica de grupo para os cargos de nível médio e fundamental.  

3.5.1 Esta etapa terá caráter classificatório, sendo realizada nos dias 06/06/2013 e 

07/06/2013, no horário das 14:00 às 18:00 horas, na sede da Secretaria Municipal da 
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Criança e Assistência Social na cidade de São Luís/MA, localizada na Avenida Colares 

Moreira, nº 657, São Francisco, 4º Andar. 

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

identidade ou qualquer outro documento oficial com foto (documento de conselho de 

classe; carteira nacional de habilitação; passaporte; carteira de trabalho e previdência 

social).  

3.5.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia de realização da 

entrevista o documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá 

apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial expedido há, no 

máximo, 15 (quinze) dias; 

3.5.4 Por ocasião da realização da entrevista o candidato que não apresentar documento de 

identidade original, na forma definida no subitem 3.3.2, ou, excepcionalmente, o 

documento previsto no subitem 3.3.3 deste Edital, não poderá fazer a entrevista e será 

automaticamente eliminado do concurso; 

3.5.5 Os candidatos deverão comparecer ao local da entrevista com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos em relação ao seu início, sendo proibido o acesso ao local da 

entrevista ao candidato que se apresentar após seu início. 

3.5.6 Não haverá em qualquer hipótese, segunda chamada para entrevista, nem a realização 

da mesma fora do horário e local marcado pela SEMCAS para todos os candidatos. 

3.5.7 Na entrevista coletiva e na dinâmica de grupo, serão levadas em consideração a 

capacidade de iniciativa, criatividade, liderança e comunicação. 

3.6 A terceira etapa consistirá em entrevista individual do candidato avaliando o seu 

conhecimento em relação ao Sistema Único de Assistência Social ï SUAS e capacidade do 

candidato de se relacionar com diversas situações e com o usuário da Política de 

Assistência Social, no dia 10/06/2013, das 9:00 às 11:00h e das 14:00 às 17:00h. 

3.7 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado no mural da 

SEMCAS, localizado na portaria do prédio sede, no dia no dia 18/06/2013, a partir das 

14:00 horas, ficando exposto para consulta por 05 (cinco) dias, bem como publicado no 

Diário Oficial do Município de São Luís. 

 

4 DOS CARGOS, DAS VAGAS, DA REMUNERAÇÃO  E DOS REQUISITOS  

 

4.1 Os cargos, a quantidade de vagas disponíveis e a remuneração de cada cargo 

seguirão o disposto abaixo: 

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO  

VAGAS RESERVADAS 

PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA  

Assessor Técnico de Referência do 

SUAS 
01 + CR R$ 1.950,00 -- 

Técnico de Referência do SUAS ï N2 

(Serviço Social) 
CR R$ 1.450,00 -- 

Técnico de Referência do SUAS ï N1 

(Direito) 
CR R$ 1.050,00 - 
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Técnico de Referência do SUAS ï N1 

(Psicologia) 
CR R$ 1.050,00 - 

Técnico de Referência do SUAS ï N1 

(Pedagogia) 
CR R$ 1.050,00 - 

Técnico de Referência do SUAS ï N1 

(Serviço Social) 
25 + CR R$ 1.050,00 02 

Técnico de Referência do SUAS ï N1 

(Artes) 
CR R$ 1.050,00 - 

Técnico Operacional 10 + CR R$ 850,00 01 

Oficineiro de Dança, Música, Artes e 

Artesanato 
CR R$ 700,00 - 

Orientador Social CR R$ 850,00 - 

Auxiliar Operacional 02 + CR R$ 700,00 - 
    *CR = Cadastro de Reserva 

 

 4.1.1 O cadastro de reserva para os cargos constantes neste edital será formado 

conforme o quadro abaixo: 

 

CARGO 
CADASTRO DE 

RESERVA 

Assessor Técnico de Referência do 

SUAS 
Até a 5ª colocação 

Técnico de Referência do SUAS ï N2 

(Serviço Social) 
Até a 10ª colocação 

Técnico de Referência do SUAS ï N1 

(Direito) 
Até a 10ª colocação 

Técnico de Referência do SUAS ï N1 

(Psicologia) 
Até a 25ª colocação 

Técnico de Referência do SUAS ï N1 

(Pedagogia) 
Até a 10ª colocação 

Técnico de Referência do SUAS ï N1 

(Serviço Social) 
Até a 55ª colocação 

Técnico de Referência do SUAS ï N1 

(Artes) 
Até a 10ª colocação 

Técnico Operacional Até a 20ª colocação 

Oficineiro de Dança, Música, Artes e 

Artesanato 
Até a 10ª colocação 

Orientador Social Até a 10ª colocação 

Auxiliar Operacional Até a 10ª colocação 

 

 

4.2. Os requisitos a serem obedecidos para participação no Processo Seletivo são: 




