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EDITAL DE SELE~AO PUBLICA PARA CONTRATA~AO TEM PORARIA DE SERVIDORES PUBLICOS 

N~ 002/ 2014 

PROCESSO SELETIVO 5/MPL/F/CADO 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 2014 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA, Odenia 

Santos Sousa, no uso de suas atribuic;:oes legais, em consonancia com o art. 37, IX, da Constituic;:ao 

Federal, c/c a Lei Municipal nQ. 35/2013, de 26 de fevereiro de 2013, torna publica a abertura de 

inscric;:6es para a realizac;:ao de processo seletivo destinado a contratac;:ao de servidores para atender as 
necessidades temporarias de excepcional interesse publico e suprir as carencias existentes nos diversos 
6rgaos pertencentes a Estrutura Administrativa do Institute de Previdencia dos Servidores do Municipio 
de ltapipoca, conforme disposto no Anexo I, deste Edital. 

1. DA SELE<;:AO 

1.1. 0 PROCESSO DE SELE<;:AO PUBLICA sera regulado pelas normas do presente Edital e realizado sob 
responsabilidade da Comissao de Organizac;:ao do Processo Seletivo Simplificado, constituida por 
Ato da Presidente do Institute de Previdencia dos Servidores do Municipio de ltapipoca. 

1.2. 0 Processo de que trata o item 1.1. deste Edital destina-se a suprir carencia de 01 {um) medico 
perito junto ao Institute de Previdencia dos Servidores Municipais de ltapipoca. 

2.- DAS INSCRI<;:OES 

2.1. As inscric;:6es serao efetuadas no perfodo de 19 a 23 de Maio de 2014, das 08 :00 as 12:00 e de 
14:00 as 17:00h, no Institute de Previdencia dos Servidores Municipais de ltapipoca, situado a Rua Caio 
Prado, 730- Sao Sebastiao, Cep :62.500-000, ltapipoca- Ceara . 
2.2. No ato da inscric;:ao o candidate devera apresentar o curriculum vitae simplificado, conforme anexo 
II deste edital, com os devidos documentos comprobat6rios de escolaridade e experiencia . 
2.3 . Ap6s a analise curricular o candidate participara de entrevista . 
2.4. Sao requisites necessaries para a inscric;:ao no Processo Seletivo : 

I - Ser brasileiro nato, naturalizado, ou cidadao portugues a quem foi conferida igualdade, nas condic;:oes 
previstas no art. 12, inciso II, § 1Q, da Constituic;:ao Federal; 
II- Ter, na data da convocac;:ao para a admissao, idade minima de 18 (dezoito) anos completes; 
Ill - Estar em dia com as obrigac;:oes militares, exceto para os candidates do sexo feminine; 
IV - Estar em dia com as obrigac;:oes eleitorais; 
V- Possuir a qualificac;:ao minima exigida para o exercicio do cargo a que o candidate se candidatou . 
VI - Ter disponibilidade de carga horaria equivalente a 20h (vinte) horas semanais; 
VII- 0 candidate portador de deficiencia apresentara, no ato de sua inscric;:ao, fotoc6pia autenticada do 
laudo medico que ateste a especie e o grau ou nivel de deficiencia que possui, com expressa referenda 
ao c6digo correspondente da classificac;:ao internacional de doenc;:as, CID, indicando, ainda, a existencia 
de compatibilidade entre o grau de deficiencia que apresenta e o exercicio do cargo para o qual 
pretende se candidatar. 
2.5. Nao sera aceita inscric;:ao condicional ou por correspondencia, contudo, admitir-se-a a inscric;:ao 
atraves de procurac;:ao mediante a apresentac;:ao do respective instrumento procurat6rio (com firma 
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reconhecida), de fotoc6pia autenticada da cedula de identidade do candidato e da cedula de identidade 
do procurador. 
2.6. 0 preenchimento do Modelo de Curriculum Vitae Simplificado e de responsabilidade unica e 
exclusiva do candidato. 
2.7. Constatada qualquer irregularidade, sera a inscri~ao anulada, bern como todos os atos dela 
decorrentes, com a exclusao do candidate do processo seletivo. 
2.8. Sao considerados documentos de ldentifica~ao : carteiras de identidade expedidas pelas Secretarias 
de Seguran~a, For~as Armadas, Ministerio das Rela~6es Exteriores e Polfcias Militares, Carteira Nacional 
de Habilita~ao expedida na forma da Lei n2 9.503/97, carteiras profissionais expedidas par conselhos de 
classe que, par Lei Federal tern validade como documento de identifica~ao e Carteira de Trabalho e 
Previdencia Social (CTPS); 
2.9. A inscri~ao do candidate proceder-se-a atraves de : 
2.9.1. Preenchimento da Ficha de lnscri~ao, bern como entrega do Modelo de Curriculum Vitae 
Simplificado, com todos os campos solicitados, sem emendas e/ou rasuras, juntamente com os tftulos 
legfveis devidamente autenticados ou com a apresenta~ao dos documentos originais e suas respectivas 
Xerox, a fim de serem conferidos e autenticados pela Comissao de lnscri~ao do Processo de Sele~ao 

Publica.; 
2.9.2. Sera permitida a inscri~ao par procura~ao especffica para esse fim, acompanhado de c6pias dos 
documentos de identidade do candidate e do procurador, com firma devidamente reconhecida . 
2.9.3. Os documentos deverao estar legfveis, de forma a permitir, com clareza, a identifica~ao do 
candidate e deverao canter, obrigatoriamente, filia~ao, fotografia, data de nascimento e 6rgao 
expedidor. 
2.9.4. As informa~6es prestadas na lnscri~ao sao de inteira responsabilidade do candidate ou 
procurador, cabendo a Comissao Organizadora do Processo de Sele~ao o direito de excluir do certame 
aquele que preenche-la com dados incorretos ou rasurados, bern como o candidate que prestar 
informa~6es inverfdicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELE<;AO PUBLICA 

3.1. 0 PROCESSO DE SELE<;:AO PUBLICA, de que trata este Edital, sera realizado atraves de analise 
curricular e entrevista . 

4. DA ANALISE DO CURRICULUM VITAE E ENTREVISTA 

4.1. A analise do "Curriculum Vitae" compreende a avalia~ao dos tftulos apresentados, devendo ser 
anexadas: 
a) c6pias autenticadas de todos os tftulos ou xerox com a apresenta~ao das originais; 
4.2. Os certificados dos cursos exigidos para a avalia~ao de tftulos deverao, obrigatoriamente, canter a 
carga horaria, devendo ser expedidos par institui~ao oficial ou particular devidamente autorizados. 
4.3 . Somente serao aceitos os tftulos em area de conhecimento correspondente ou afim aquela em que 
o candidate estiver inscrito para a sele~ao publica . 

4.4. Serao entrevistados todos os candidates inscritos no processo de sele~ao, com exce~ao dos 
candidates que nao comprovarem os documentos exigidos. 

5. DA APROVA<;AO E CLASSIFICA<;AO 

5.1. A classifica~ao final dos candidates sera feita em fun~ao do somat6rio dos pontos obtidos na analise 
do curriculum e na entrevista individual, par area de atua~ao, em ordem decrescente de pontos, de 
acordo com o desempenho obtido. 
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5.2. Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiara, sucessivamente, o candidate com 

maior idade, contados os anos, meses e dias. 

6. DOS RECURSOS 

6.1. Cabera recurso, desde que devidamente fundamentado, a Comissao Organizadora do Processo de 
Sele«;:ao, no prazo de ate 02 (dais) dias a contar da publica«;:ao do resultado parcial de classifica«;:ao. 

6.2. Nao serao avaliados recursos sem instru«;:ao e fundamenta«;:ao. 

6.3. Serao rejeitados liminarmente os recursos postados fora do prazo e os que nao contiverem dados 

necessaries a identifica«;:ao do candidate. 
6.4. Havendo altera«;:ao no resultado oficial do Processo de Sele«;:ao Publica, em razao do julgamento de 

recursos apresentados a Comissao, este devera ser republicado com as altera«;:6es que se fizerem 
necessarias. 

7. DA CONTRATAc;AO 

7.1. A contrata«;:ao obedecera rigorosamente a ordem de classifica«;:ao e dar-se-a atraves de Termo de 

Contrato assinado entre o Institute de Previdencia dos Servidores do Municipio de ltapipoca ficando o 
candidate aprovado, por urn perfodo de 12 meses a partir da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado nos casas e formas previstas na Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993 e altera«;:6es 

posteriores. 
7.2. 0 candidate percebera seus vencimentos em conformidade com o disposto nas leis municipais 
especfficas pertinentes a materia; 
7.3. 0 contratado e segurado do Regime Geral de Previdencia Social, conforme disposto no§ 13 do Art. 

40 da Constitui«;:ao Federal. 

8. DAS CONDic;OES PARA CONTRATAc;AO 

8.1. Sao condi«;:6es para contrata«;:ao, quando do ato convocat6rio, por este INSTITUTO DE PREVIDENCIA: 
8.1.1. Ter obtido previa aprova«;:ao no processo de sele«;:ao de que trata o presente Edital; 
8.1.2. Apresentar os seguintes documentos: 
a) Fotoc6pia autenticada ou Xerox com a apresenta«;:ao da original da Carteira de ldentidade e do CPF; 

b) Fotoc6pia autenticada ou Xerox com a apresenta«;:ao da original do Titulo de Eleitor e do ultimo 

comprovante de vota«;:ao; 
c) Fotoc6pia autenticada ou Xerox com a apresenta«;:ao da original do Certificado de Reservista para os 

candidates do sexo masculine; 

d) Fotoc6pia autenticada ou Xerox com a apresenta«;:ao da original do Certificado de Conclusao do Curso 
Exigido pelo presente Edital; 
e) Fotoc6pia autenticada ou Xerox com a apresenta«;:ao da original do Registro CRM; 
f) Declara«;:ao de ldoneidade para contratar com o Poder Publico; 
g)Atestado Medico de Aptidao Ffsica e Mental, expedida por Medico do Trabalho; 
g) Nao exercer cargo, emprego ou fun«;:ao publica, ressalvados os casas de acumula«;:ao permitida na 

Constitui«;:ao - Apresenta«;:ao de Declara«;:ao de ocupa«;:ao ou nao em cargo publico, na Administra«;:ao 
Federal, Estadual ou Municipal, conforme Anexo V; 

h) PIS/PASEP; 
i) Uma foto 3X4; 
j) Certidao Negativa de Antecedentes Criminais; 
k) Outros documentos exigidos no ato da convoca«;:ao. 
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9. DAS DISPOSic;OES GERAIS E FINAlS 

9.1. A aprova<;ao no Processo Seletivo nao gera o direito a admissao, mas esta se houver, de acordo com 
a necessidade do lnstituto, obedecera a ordem de classifica<;ao, durante o prazo de validade ou eventual 

prorroga<;ao; 
9.2. A contrata<;ao dos candidatos aprovados ficara condicionada ao disposto no art. 37, inciso XVI, da 
Constitui<;ao Federal, que veda a acumula<;ao remunerada de cargos publicos, exceto quando houver 
compatibilidade de horario e nos casas previstos pelo referido dispositivo constitucional; 
9.3. 0 candidato convocado para assumir o cargo devera apresentar, junto ao lnstituto de Previdencia 
dos Servidores Municipais de ltapipoca {ITAPREV), OS documentos necessarios. 
9.4. Sera reservado um percentual de 5% (cinco por cento) das carencias diagnosticadas a pessoas com 
deficiencia, desde que nao as impossibilite ao exerdcio do cargo. Nesse caso, o candidato devera 
apresentar, no momenta da inscri<;ao, o atestado medico indicando sua aptidao, bem como a 
classifica<;ao internacional de doenc;:a . 
9.5. Sera exclufdo do concurso, a qualquer momenta, o candidato que: 
a) fixar em qualquer documento (inclusive na ficha de inscri<;ao) declara<;ao falsa ou inexata; 
c) descumprir quaisquer das instru<;6es contidas neste Edital; 
d) desrespeitar membra da Comissao Organizadora do Processo de Sele<;ao Publica; 
e) faltar a data de convoca<;ao; 
f) perturbar a ordem dos trabalhos, decorrente de comportamento inadequado. 
9.6. Em caso de comprovada insuficiencia de desempenho, o servidor sera exonerado do cargo e 
admitido o proximo classificado na lista do Processo Seletivo; 
9.7. 0 prazo de validade do PROCESSO DE SELE<;:AO PUBLICA de que trata o referido Edital sera de 12 

{doze) meses. 
9.8. Os casas omissos serao resolvidos pela Presidencia da Comissao de organiza<;ao do Processo 
Seletivo Simplificado, no que concerne a aplica<;ao e julgamento do presente Processo; 
9.9. As contrata<;6es temporarias previstas serao feitas por meio de contrato por prazo determinado. 

10. DO FORO 

10.1. Na hip6tese de procedimento judicial, fica eleito o foro da Comarca de ltapipoca, exclufdo, 
qualquer outro por mais privilegiado que seja; 

ltapipoca (CE), em 16 de Maio de 2014. 

Odenia Santos Sousa 
Presidente do lnstituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de ltapipoca 
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ANEXO I 

Rela~ao de Cargos para Processo Seletivo Simplificado 
Institute de Previdencia dos Servidores do Municipio de ltapipoca 

Requisite Quantitative Carga Horaria Remunera~ao Lota~ao 

de Vagas 

Curso Superior 01 20 horas R$ 2.500,00 ITAPREV 
em Medicina semanais 
com Registro 
no Conselho 
Regional de 

Medicina 



Nome: 

Data de Nascimento: 

Naturalidade: 

Endere~o Residencial : 

Bairro : 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA 

EST ADO DO CEARA 

Anexo II 
Modelo de Curriculum Vitae Simplificado 

CURRICULUM VITAE SIMPLIFICADO 

DADOS PESSOAIS 

(sem abreviaturas) 

Sexo : 
( )-M ( )-F 

I 

I CEP: I Cidade/UF : 

Endere~o para correspondencia : 

Bairro : I CEP: I Cidade/UF 

Telefone Residencial : I Telefone Comercial: I Celular: 

E-mail: 

ldentidade nQ: 6rgao Expedidor: I CPF : 

Estado Civil : 

UF: 

CAPACIDADE TECNICA E EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

(lnforme a experiencia profissional adquirida no exerdcio de atividades que ten ham rela~ao com a 
area de conhecimento em que esta fazendo inscri~ao) 

Experiencia profissional atual : 

(lnformar o nQ de meses ou a nos) 

Experiencia profissional anterior: 

(Principais atividades desenvolvidas, realiza~6es relevantes e respectivos periodo) 

FORMA~AO ACADEMICA 

Curso de Gradua~ao (complete) : lnstitui~ao/Ano de Conclusao : 

01. 01. 
02. 02. 
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Curso de Aperfei~oamento: lnstitui~ao/Ano de Conclusao : 
01. 01. 
02. 02. 

(Carga horaria minima de 180 h/a) 

Curso de Especializa~ao: lnstitui~ao/Ano de Conclusao: 

01. 01. 
02. 02. 

(Carga horaria minima de 360 h/a) 

Outros Cursos: lnstitui~ao/Carga Horaria: 
01. 01. 
02 . 02. 

03. 03 

ANEXAR AO FORMULARIO DE INSCRI~AO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS EXIGI DOS 

Data : __j __j Assinatura 



Pontua~ao para Analise Curricular 

Cargo Quesito 
Avaliado 

Experiencia 
Profissional 

Forma~ao 

Cargos do Anexo I Profissional 

P6s 

Gradua~ao 
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Anexo Ill 

Variavel Pontua~ao 

Individual 

Tempo de 1,0 ponto por 
servi~o prestado anode servi~o, 
na area de desprezando-se 
forma~ao tempo de servi~o 
profissional em inferior a 6 

entidades meses e 

publicas ou arredondando-se 
privadas (Nao para 1,0 ponto, o 

serao aceitos tempo de servi~o 
estagios) superior a seis 

meses 

Curso de 1,0 ponto por 

Gradua~ao em curso conclufdo 
Area distinta 
para a qual 

esteja 
pleiteando o 
cargo 

Curso de P6s 10 pontos por 

Gradua~ao Latu Curso de 

Sensu e Estricto Especializa~ao 

Sensu 20 pontos por 
Curso de 
Mestrado 
30 pontos por 
Curso de 
Doutorado' 

Pontua~ao 

Maxima 

15,0 pontos 

5,0 pontos 

80,0 pontos 
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Anexo IV 

Formulario para Entrevista 
Nome do Candidate: ____________ _ 
Cargo : _________________ __ 

Competencias Avaliadas Pontuac;ao Maxima Pontuac;ao Obtida 

Atenc;ao 0-20 

Objetividade e Clareza na 0-20 
Comunicac;ao Oral 

Capacidade de Relacionamento 0-20 
lnterpessoal 

Conhecimento da Prefeitura 0-20 
Municipal de ltapipoca 

Visao integrada do todo 0-20 
diferente das partes 
(Contexte Organizacional} 

Entrevistador/Assinatura _____________ Data:__)__)_ 

Resultado Final : ( } Aprovado/Selecionado 
( } Aprovado/Cadastro de Reserva 
( } Reprovado 

Assinatura dos membros da equipe de selec;ao: 

Nome:------------------ Data : __)__)_ 
Nome: Data : __)__)_ 



Eu 
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DECLARAc;:AO DE NAO ACUMULAc;:AO DE CARGO/FUNc;:AO/EMPREGO PUBLICO 

RG ______ _ CPF 
DECLARO, com base no que disp5e os incisos XVI e XVII do artigo 37 da 

Constitui<;ao Federal, presentemente: 
( ) Nao exer<;o em acumula<;ao remunerada qualquer outro Cargo, Emprego ou Fun<;ao Publica, no 

ambito da Administra<;ao Publica Federal, Estadual e Municipal, abrangendo autarquias, funda<;oes, 

empresas publicas, sociedade de economia mista, suas subsidiarias e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente pelo poder publico. 
( ) Exer<;o o(s) cargo(s) publico(s), fun<;5es(es) ou emprego(s) abaixo: 
a) cuja jornada de 
trabalho e de ___ as ___ horas, com uma carga horaria semanal de _______ _ 

b) - - --- ------- -------------------- cuja jornada de 
trabalho e de ____ as ____ horas, com uma carga horaria semanal de _______ _ 

c) cuja jornada de 
trabalho e de ____ as ____ horas, com uma carga horaria semanal de _______ _ 

Declaro ainda que tomei conhecimento do inteiro teor das normas acima relacionadas e que estou 

ciente de que estarei sujeito as penalidades previstas em Lei, caso venha a incorrer em acumula<;ao 
ilegal, durante o exercfcio da fun<;ao para a qual fui contratado (a). 

________ _,---'de _______ de 2014. 

Assinatura do Declarante 
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ANEXO VI 

Cronograma do Processo Seletivo do Institute de Previdencia dos Servidores 

Municipais de ltapipoca/2014 

lnscri~6es 19 a 23 de maio de 2014 

Analise Curricular 27 de maio de 2014 

Entrevistas 28 de maio de 2014 

Resultado Parcial 29 de maio de 2014 

Prazo para lnterposi~ao de Recursos 03 a 09 de junho de 2014 

Resultado Final 10 de junho de 2014 

Assinatura do Contrato 11 de junho de 2014 

ltapipoca, 16 de maio de 2014. 

Oden ia Santos Sousa 
Presidente do lnstituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de ltapipoca 


