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SEMAS 

 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01, DE 7 DE 

JUNHO DE 2022. 
 

DISPÕE SOBRE O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COM VIS-
TAS À CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO 
PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO BUSCA ATIVA NO 
ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 

  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DO PERFIL DOS 

PROFISSIONAIS 
 

1.1 O Município De Nova Iguaçu, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, neste ato representado pela Sra. Secretária 
Municipal de Assistência Social, ora denominado simplesmente 
Município, torna público que, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. 
Prefeito, no bojo do processo administrativo n.º 2021/041.769, e em razão 
de reconhecida necessidade temporária de excepcional interesse público, 
será realizado processo seletivo simplificado, com fundamento no art. 37, 
inciso IX, da Constituição da República e na Lei Municipal nº 4.929 de 26 
de maio de 2021, além das demais disposições legais aplicáveis e do 
disposto no presente edital. 

 
1.2O Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no seguinte 
sítio eletrônico: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/processo-
seletivo-simplificado.  onde também serão divulgadas todas as 
informações sobre o processo seletivo, inclusive em relação às 
inscrições, classificação dos candidatos, dos recursos, do seu resultado 
final e da convocação; bem como estarão disponíveis no Diário Oficial 
do Município de Nova Iguaçu (https://diario.novaiguacu.rj.gov.br/), onde, 
também, constarão todas as atualizações e publicações atinentes ao 
presente Processo Seletivo Simplificado.  

 
1.3As retificações deste edital, também, serão publicadas no Diário 
Oficial, sendo, igualmente, disponibilizadas no sítio eletrônico 
mencionado no item 1.2.  

 
1.4A contratação a que se refere este Edital poderá ser adiada ou revo-
gada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado. Em caso de ilegalidade, deverá ser anulada, 
no todo ou em parte, de ofício ou por provocação de terceiro, observado 
o princípio da prévia e ampla defesa, não gerando obrigação de indenizar 
a quaisquer das partes interessadas.  

 
1.5Poderão ser obtidas informações relativas ao processo seletivo, no pe-
ríodo de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 17:00, pelo e-mail 
pss.buscaativa.pcni@gmail.com. 

 
1.6O presente processo seletivo simplificado em caráter temporário por 
excepcional interesse público será regido por uma Comissão Técnica Or-
ganizadora, designada pela Portaria n.º 21/SEMAS/2022, de 31 de maio 
de 2022, que será responsável pela organização, coordenação e pelo an-
damento da seleção com base nas disposições deste Edital. 

 
1.7Cada categoria profissional, que exercerá as atividades delimitadas 
neste Edital, deve respeitar os princípios éticos que orientam a interven-
ção profissional e aliar a essa perspectiva aos princípios éticos que nor-
teiam o fazer profissional da Política de Assistência Social, quais sejam, 
a (o): 

 
a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais; 
b) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefí-

cios de qualidade que garantam a oportunidade de convívio para o forta-
lecimento de laços familiares e sociais; 

c) Promoção aos usuários do acesso à informação, garantindo co-
nhecer o nome e a credencial de quem os atende; 

d) Proteção à privacidade dos usuários, observando o sigilo profis-
sional, preservando sua privacidade e orientação e resgatando sua histó-
ria de vida; 

e) Compromisso em garantir atenção profissional direcionada para 
construção de projetos pessoais e sociais para autonomia e sustentabili-
dade; 

f) Reconhecimento do direito dos usuários a ter acesso a benefícios, 
renda e a programas de oportunidades para inserção profissional e social; 

g) Incentivo aos usuários para que esses exerçam seu direito de 
participar de fóruns, conselhos, movimentos sociais e cooperativas popu-
lares de produção; 

h) Garantia do acesso da população a política de assistência social 
sem discriminação de qualquer natureza (gênero, raça/etnia, credo, ori-
entação sexual, classe social ou outras), resguardados os critérios de ele-
gibilidade dos diferentes programas, projetos, serviços e benefícios; 

i) Devolução das informações colhidas nos estudos e pesquisas aos 
usuários, no sentido de que esses possam usá-las para o fornecimento 
de seus interesses; e 

j) Contribuição para a criação de mecanismos que venham desbu-
rocratizar a relação com os usuários, no sentido de melhorar os serviços 
prestados. 

1.8É exclusivamente de responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as etapas e prazos previstos nesta seleção, devendo 
esses acompanharem todas as publicações na forma dos itens 1.2 e 1.3. 

 
2. DA FINALIDADE 

 
2.1A contratação, realizada por prazo determinado, tem por finalidade 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de-
corrente da seguinte situação: 

 
I-Considerando que o Projeto Busca ativa detém metas específicas, 

na forma descrita no Processo Administrativo n.º 2021/041.769 e consi-
derando que a contratação desejada será financiada por recurso federal, 
proveniente do IGD-M, conforme orientações entabuladas no caderno 
IGM-D, para a execução do referendado projeto, não se justificaria a cria-
ção de cargos ou empregos públicos nos quadros de pessoal. Assim, esse 
Processo seletivo simplificado se pauta no artigo 2º §1º, inciso VI, bem 
como no inciso VII, da Lei Municipal nº 4.929, de 16 de maio de 2021, por 
ser, também, elaborado pelo próprio município, com prazo determinado 
de duração e que não consegue ser atendido/executado pelo quadro per-
manente.  

 
3.DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO, DO PRAZO E DO QUANTITATIVO 

 
3.1O processo seletivo simplificado tem por objeto a contratação tempo-
rária para as atividades de Assessor Técnico de Busca Ativa, Técnico 
de Nível Superior do SUAS (II e III), Nutricionista e Entrevistador So-
cial, de acordo com as especificações constantes no Anexo I. 

 
3.2O prazo da contratação temporária é de 12 (doze) meses. 

 
3.2.1. O prazo das contratações temporárias decorrentes deste processo 
seletivo simplificado poderá, excepcionalmente, ser prorrogado até o 
prazo máximo de 3 (três) anos, observados os requisitos previstos no art. 
6º da Lei Municipal nº 4.929, de 16 de maio de 2021. 

  
3.3 As atividades que serão preenchidas estão limitadas aos quantitati-
vos totais especificados no Anexo I. 

4.DA CARGA HORÁRIA E DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

4.1A carga horária está descrita no Anexo I, especificadas de acordo com 
as determinações do Município quanto à forma de exercício de suas fun-
ções e horário, observadas as normas legais vigentes. 

 

http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/processo-seletivo-simplificado
http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/processo-seletivo-simplificado
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4.2As atividades serão exercidas na unidade indicada pelo Município, po-
dendo haver remoção para qualquer outra unidade integrante da sua es-
trutura, desde que compatível com a finalidade da contratação.  

 
5.DA REMUNERAÇÃO E DEMAIS VANTAGENS 

 
5.1A remuneração bruta total está especificada no Anexo I. 

 
5.2As eventuais vantagens e benefícios previstos em legislação especí-
fica da categoria funcional ou de cargo análogo na estrutura municipal não 
repercutirão sobre a remuneração referida no item 5.1. 

 
5.3Serão garantidas as seguintes vantagens: licença maternidade; li-
cença paternidade, férias e 13º salário.  

 
6.DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO  

 
6.1O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses após a data da 
publicação da homologação do concurso. 

 
7.DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DO RESPECTIVO 
CALENDÁRIO 

 
7.1São as seguintes as etapas e calendário do processo seletivo: 
 

Evento Datas 

Abertura das inscrições A partir das 10:00 h do dia 21/06/2022. 

Encerramento das inscrições Até às 17:00 h do dia 22/06/2022. 

Publicação das Inscrições Deferidas Até 09:00 h do dia 01/07/2022. 

Prazo para Interposição de Recursos so-
bre Inscrições Indeferidas 

Até às 17:00 h do dia 01/07/2022. 

Publicação das Inscrições Deferidas após 
os Recursos 

Até às 09:00 h do dia 08/07/2022. 

Publicação do Resultado Preliminar Até às 09:00 h do dia 15/07/2022. 

Prazo para Interposição de Recursos so-
bre o Resultado Preliminar 

Até às 17:00 h do dia 15/07/2022.  

Homologação do Resultado Final Até às 09:00 h do dia 22/07/2022. 

Convocação A partir do dia 22/07/2022. 

 
 

8.DO PROCEDIMENTO SELETIVO E DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
 

8.1O processo seletivo será realizado em etapa única, de caráter elimina-
tório e classificatório, consistente na avaliação de títulos e experiência do 
candidato, observando os critérios previstos no Anexo III. 

 
8.2A avaliação de títulos e experiência consistirá na análise do currículo, 
sendo considerada a formação acadêmica e experiência no exercício das 
atividades descritas no item 3.1. 

 
8.3Serão classificados os candidatos que obtiverem maior pontuação, se-
gundo o critério estabelecido no Anexo III deste edital.  

 
8.4Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios de desem-
pate para a classificação do candidato, na ordem abaixo apresentada: 

I – a maior pontuação na titulação; 
II – a maior pontuação em experiência no exercício das atividades; e 
III – o mais idoso. 
 

8.5No ato da inscrição o candidato deverá apresentar o seu currículo, com 
a indicação de todas as titulações e experiências no exercício das ativida-
des que serão contratadas. 

 

8.6Os candidatos serão classificados conforme os critérios de julgamento 
definidos no Anexo III, que descreve as titulações e as experiências no 
exercício das atividades contratadas e as respectivas pontuações.  

 
9. DAS INSCRIÇÕES 

9.1As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE por meio da inter-
net, no período de 10:00 h do dia 21/06/2022 até as 17:00 h do dia 
22/06/2022, através do site oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu, disponí-
vel no link http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas. no campo “Processo 
Seletivo Simplificado”, mediante o preenchimento do formulário de inscri-
ção online. 

 
9.1.1No ato do preenchimento do formulário de inscrição serão solicitados 
ao candidato o envio (upload), em formato PDF, da cópia dos seguintes 
documentos: 

 
9.1.2 Curriculum vitae (o Currículo deverá ser feito com os seguintes itens: 
“Dados Pessoais”, “Experiência Acadêmica”, e “Experiência Profissional”, 
esses últimos, compatíveis com a atividade concorrida no Processo Sele-
tivo Simplificado); 

 
9.1.3Documento de identidade válido; 

 
9.1.4Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso essa informação não conste 
no documento de identidade; 

 
9.1.5Comprovação de escolaridade, conforme exigência da atividade con-
corrida (Certidão, declaração ou histórico escolar de ensino fundamental, 
médio ou superior, expedido por instituição devidamente reconhecida pelo 
MEC); 

 
9.1.6Comprovação de experiência profissional, para a atividade de Asses-
sor Técnico de Busca Ativa (Registro em carteira profissional (CTPS), De-
claração do Empregador com a indicação do período de atividade, Con-
tratos de Prestação de Serviços ou Declaração do INSS); 

 
9.1.7Comprovação para fins de obtenção de pontuação relativa ao Fator 
1 – Experiência Acadêmica (em conformidade com o Anexo III); 

 
9.1.8Comprovação para fins de obtenção de pontuação relativa ao Fator 
2 – Experiência Profissional (em conformidade com o Anexo III); 

 
9.2O correto preenchimento do formulário de inscrição online e o envio 
(upload) da documentação comprobatória, conforme descrito no item 9.1 
e seus subitens, será de inteira responsabilidade do candidato, sendo 
que, as inscrições em desacordo com o previsto neste Edital, serão auto-
maticamente INDEFERIDAS. 

 
9.3O candidato que declarar falsamente qualquer informação será EX-
CLUÍDO do Processo Seletivo caso confirmada tal situação, bem como 
serão ANULADOS todos os atos dela decorrentes, mesmo que o currículo 
tenha sido classificado, sujeitando-se, ainda, às consequências legais 
pertinentes. 

 
9.4Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que 
cumpre de todos os requisitos presentes neste Edital para a atividade a 
que pretende se candidatar, pois, uma vez efetuada a inscrição, NÃO será 
permitida, em hipótese alguma, a alteração. 

 
9.5A falta, rasura ou ilegibilidade de algum documento comprobatório exi-
gido para a inscrição é de inteira responsabilidade do candidato e, por-
tanto, não serão aceitos recursos nesse sentido, nem complementação 
de documentos. 

 
9.6A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), a qualquer mo-
mento, poderá convocar o candidato para a apresentação dos documen-
tos originais descritos no item 9.1 e subitens, para fins de validação, ainda 
que antes da data da convocação. 

http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas
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9.7Só será aceita uma única inscrição por candidato, em havendo 
mais de uma, prevalecerá a primeira. 

 
9.8Não serão aceitas inscrições por procuração. 

 
9.9Estão VEDADOS de participar do presente Processo Seletivo servido-
res ativos da Administração Pública Federal, do Estadual ou Municipal, 
exceto nas situações permitidas na legislação vigente. 

 
9.10As inscrições para este Processo Seletivo serão GRATUITAS. 

 
9.11O candidato que tiver quaisquer dificuldades para a realização da ins-
crição deverá registrar o fato, EXCLUSIVAMENTE, através de encami-
nhamento de e-mail para o endereço eletrônico pss.buscaa-
tiva.pcni@gmail.com, contendo a descrição do ocorrido e especificando 
no assunto: DIFICULDADES NO ATO DA INSCRIÇÃO – NOME DO 
CANDIDATO. 

 
9.11.1Caso o candidato não registre a ocorrência na data e horário em 
que o fato ocorreu, através de e-mail, não terá seu pedido avaliado. 

 
9.12A Secretaria Municipal de Assistência Social não se responsabilizará 
por inscrições não efetivadas em razão de quedas de transmissão de da-
dos ocasionadas por instabilidades, sinal fraco, dificuldades de acesso ou 
ausências de sinal causadas por problemas na rede de computadores/in-
ternet. 

 
9.13 Encerrado o período definido para as inscrições, a Comissão publi-
cará, na forma do item 1.2 deste Edital, a relação dos candidatos que ti-
verem suas inscrições DEFERIDAS, contendo o número de inscrição de 
cada candidato. 

 
9.14O candidato que não tiver sua inscrição deferida poderá interpor re-
curso, observando o prazo do item 7 deste Edital, EXCLUSIVAMENTE 
por meio da internet, através do site oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu, 
disponível no link http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/, no campo “Pro-
cesso Seletivo Simplificado”, indicando as razões que ampararem a sua 
irresignação. 

 
9.15Não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de documentos 
na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas. 

 
9.16A Comissão apreciará todos os recursos interpostos na forma pre-
vista neste Edital, podendo reconsiderar a decisão sobre o indeferimento 
da inscrição, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no 
rol de inscrições deferidas. 

 
9.17A relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições defe-
ridas após a interposição de recursos será publicada no prazo estabele-
cido no cronograma do Processo Seletivo previsto no item 7 deste Edital. 

 
10.DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 
10.1Para a contratação, o candidato deverá atender, cumulativamente, 
aos seguintes requisitos: 

 
I - ter sido considerado apto no processo seletivo; 
 
II - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi 

conferida igualdade, nas condições previstas no artigo 12, inciso II, §1º da 
CRFB/1988; 

 
III - não ser servidor da Administração direta ou indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como empregados ou 
servidores de suas subsidiárias e controladas, excetuando-se aqueles en-
quadrados nas hipóteses previstas no inciso XVI do art. 37 da Constitui-
ção Federal, desde que comprovada a compatibilidade de horários; 

 

IV - ter formação mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da 
contratação; 

 
V - estar em dia com as obrigações eleitorais e quites com o serviço 

militar, quando do sexo masculino;  
 
VI – possuir a qualificação mínima para a função pleiteada em confor-

midade com o Anexo I. 
 

11.HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

11.1Encerrado o período definido para as inscrições, a Comissão publi-
cará, na forma dos itens 1.2, 1.3 e 7.1 deste Edital, a relação dos candi-
datos que tiverem suas inscrições DEFERIDAS, contendo o número de 
inscrição de cada candidato. 

 
11.2O candidato que não tiver sua inscrição deferida poderá interpor re-
curso, observando o prazo do item 7.1, EXCLUSIVAMENTE por meio da 
internet, através do site oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu, disponível 
no link http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/, no campo “Processo Se-
letivo Simplificado”, indicando as razões que ampararem a sua irresigna-
ção. 

 
11.3Não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de documentos 
na interposição de recursos sobre as inscrições indeferidas. 

 
11.4A Comissão apreciará todos os recursos interpostos na forma do item 
11.2, podendo reconsiderar a decisão sobre o indeferimento da inscrição, 
hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscri-
ções deferidas. 

 
11.5A relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições defe-
ridas após a interposição de recursos será publicada no prazo estabele-
cido no cronograma do Processo Seletivo previsto no item 7.1. 

 
12.DA CLASSIFICAÇÃO – DA ANÁLISE DE CURRÍCULOS E AVALIA-
ÇÃO DE TÍTULOS; E ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

 
12.1Os candidatos cujas inscrições forem validadas na forma descrita no 
item 11.1 deste Edital e após o disposto no item 11.4, serão classificados 
de acordo com a pontuação alcançada.  

 
12.2A classificação será obtida pelo somatório dos pontos atribuídos aos 
títulos e comprovação de experiência informados no ato da inscrição, não 
prevalecendo qualquer documento comprobatório que tenha sido apre-
sentado posteriormente. 

 
12.2.1A classificação obedecerá, estritamente, a pontuação aferida em 
conformidade com os critérios definidos pelo Anexo III para cada candi-
dato, sendo que o não envio da documentação prevista no Anexo III no 
prazo estipulado neste edital, ensejará a não obtenção de pontos, inde-
pendente de transcrição no currículo. 

 
12.3Caso o comprovante de capacitação realizada apresentado pelo can-
didato seja aplicável a mais de um critério de avaliação, será computado 
ao critério de avaliação de maior pontuação. 

 
12.4O resultado da ordem classificatória será disponibilizado no sítio ele-
trônico indicado no item 1.2 deste edital, no período descrito pelo calen-
dário fixado no item 7.1 deste Edital.  

 
12.5Os candidatos aprovados dentro do quantitativo (a classificação será 
em ordem decrescente de pontos) de vagas aguardarão comunicado, que 
ocorrerá na forma do item 1.2 deste Edital, mediante publicação no Diário 
Oficial do Município, para formalização do Contrato Temporário. 

 
12.6A pontuação máxima será de 100 (cem) pontos. 
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12.7Não serão classificados os candidatos com pontuação inferior a 
15 pontos. 

 
13.DO RECURSO 

 
13.1O candidato poderá, no prazo estabelecido no item 7.1, interpor re-
curso em razão de sua classificação. 

 
13.2Do recurso deverá constar o nome completo do candidato, o número 
da inscrição no concurso, email (se houver), telefone e endereço para 
contato, assim como a motivação pela qual compreende que a pontuação 
objetiva não foi realizada de modo adequado, contendo uma linguagem 
clara, consistente e objetiva.  

 
13.3O recurso deverá tão somente ser apresentado através do site oficial 
da Prefeitura de Nova Iguaçu, disponível no link http://www.novai-
guacu.rj.gov.br/semas/, no campo “Processo Seletivo Simplificado”.  

 
13.4A decisão que acolher ou rejeitar o recurso deverá indicar a nota final 
obtida pelo somatório dos pontos atribuídos aos títulos e comprovação de 
experiência informados no ato da inscrição, para divulgação no sítio ele-
trônico indicado no item 1.2 deste edital.  

 
13.5A listagem de candidatos, após recurso, será disponibilizada no sítio 
eletrônico indicado no item 1.2 deste edital.  

 
13.6Não serão aceitos recursos presenciais, via postal, via correio eletrô-
nico, via fax ou recursos fora do prazo preestabelecido ou pedidos de re-
visão de recurso. 

 
13.7O recurso cujo teor desrespeite a Comissão será indeferido de plano. 

 
13.8Não será admitida, em nenhuma hipótese, a juntada de documentos 
na interposição de recursos sobre a análise de currículos e avaliação de 
títulos. 

 
14.DA CONVOCAÇÃO 

 
14.1Os candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas serão con-
vocados pela ordem de classificação do resultado final do processo sele-
tivo, de acordo com as necessidades identificadas, dentro do prazo de 
validade do presente edital.  

 
14.2A convocação dos candidatos será realizada por publicação no Diário 
Oficial, sendo divulgada no sítio eletrônico: http://www.novai-
guacu.rj.gov.br/diario-oficial/, na forma dos itens 1.2 e 1.3. 

 
14.3Os candidatos convocados deverão comparecer no prazo improrro-
gável estipulado na publicação, para a formalização da contratação, com 
a seguinte documentação, no original e por cópia (duas fotocópias sim-
ples de cada e documento original):  

 
I – Duas fotos 3x4 recente; 
 
II – Documento de identidade válido (para todos os cargos) – nesse 

caso, a identidade terá que ser somente Documento de Registro Ge-
ral (RG); 

 
III – Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), caso a informação 

não conste no documento de identidade; 
 
IV - Comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou nada consta da CEF, 

se for o caso; 
 
V - Título de eleitor e Certidão de Quitação de Débitos, obtida no site do 

Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.jus.br); 
 

VI - Certificado de reservista ou Certificação de Alistamento Militar – 
CAM ou Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI, se do sexo mas-
culino; 

 
VII - Certidão de casamento ou união estável, se for o caso; 
 
VIII - Comprovante de nascimento dos filhos menores, se for o caso; 
 
IX - Última declaração de imposto de renda (ou declaração de isento); 
 
X - Comprovante de naturalização, se for o caso; 
 
XI - Comprovante de residência atual (últimos 3 meses); 
 
XII - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
 
XIII - Curriculum Vitae atualizado e assinado; 
 
XIV - Atestado de Saúde Ocupacional; 
 
XV - Registro no Conselho da Classe Profissional em situação regular 

e declaração de ativo no Conselho, se for o caso; 
 
XVI - Certificado ou declaração de conclusão de ensino médio, gradua-

ção, pós-graduação, especialização (contendo as respectivas instituições, 
carga horária e ano de conclusão) e demais cursos segundo a titularidade; 

 
XVII - Declaração de não acumulação de cargo ou função pública, ex-

ceto nas hipóteses admitidas pela Constituição Federal, na forma do 
Anexo IV; 

 
XVIII - Declaração de Disponibilidade de Horário, conforme Anexo VI; 
 
XIX - Documentação descrita no item 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 deste edital. 
 

14.4No ato da contratação, o candidato deverá firmar Declaração de não 
Acumulação de Cargo ou Função Pública, exceto nas hipóteses admitidas 
pela Constituição Federal e Declaração de ciência das vedações 
estabelecidas pelo art. 37, incisos XVI, XVII e § 10, da Constituição 
Federal, conforme modelo no Anexo IV deste edital, respectivamente.  

 
14.5As contratações estão sujeitas às vedações legais de acumulação de 
cargos, funções e empregos públicos. 

 
14.6É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as eta-
pas referentes ao processo de contratação. 

 
14.7Respeitado o prazo máximo previsto no art. 6º da Lei Municipal nº 
4.929/2021, os contratos serão celebrados para atendimento das situa-
ções descritas no item 2.1.  

 
14.8O candidato que for convocado e não comparecer no local e data 
marcados ou não apresentar qualquer um dos documentos indica-
dos no item 14.3 deste edital, será desclassificado, sendo convocado 
o candidato seguinte na lista de classificação. 

 
14.9A manifestação expressa pelo candidato no desinteresse na assina-
tura do contrato ocasionará a sua eliminação, convocando-se o seguinte, 
na forma do item 14.8. 

 
14.10A lotação dos candidatos aprovados será de inteira responsabili-
dade da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com a con-
veniência e a oportunidade administrativa, não cabendo quaisquer reivin-
dicações do candidato nesse sentido. 

 
14.11A não assinatura pelo candidato do termo de lotação será entendida 
como desistência, aplicando-se as disposições do item 14.8. 

 
15.DO REGIME CONTRATUAL 
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15.1Em decorrência do processo seletivo simplificado será realizada con-
tratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, inciso IX, da Cons-
tituição Federal e da Lei Municipal nº 4.929/2021, na forma da minuta de 
contrato, que faz parte integrante deste edital (Anexo V). 

 
15.1.1 A contratação a que se refere o item 15.1 não cria vínculo empre-
gatício ou estatutário, nem gera para o CONTRATADO o direito de ser 
posteriormente admitido como servidor municipal e nem o de ser aprovei-
tado nos órgãos da Administração Direta ou Indireta ou, ainda, Fundação 
instituída ou mantida pelo Município. 

 
15.2São obrigações do Município:  

I - depositar a quantia líquida da retribuição a que fizer jus o CONTRA-
TADO, em conta aberta em seu nome em instituição financeira contratada 
pelo Município, conforme o calendário de pagamento dos servidores pú-
blicos da Administração Direta e Indireta; 

 
II - recolher contribuição Previdenciária mensal e o imposto de renda de 

pessoas físicas – IRPF, deduzidos da retribuição do CONTRATADO; 
 
III - pagar tempestiva e integralmente a remuneração do CONTRA-

TADO. 
 

15.3São obrigações do CONTRATADO, dentre outras estabelecidas no 
contrato, sem prejuízo do disposto no item 1.7 do Edital: 

 
I – desenvolver, satisfatoriamente, de acordo com sua formação profis-

sional e capacitação técnica especializada, as atividades determinadas 
pelo superior hierárquico, de acordo com o objeto da contratação;  

 
II - estar presente no local de trabalho durante todo o tempo de desen-

volvimento normal das atividades de execução do contrato, que corres-
ponderá ao horário de expediente;  

 
III - submeter-se às normas, rotinas e horários de trabalho fixados;  
 
IV - aceitar os descontos de lei incidentes em sua remuneração mensal 

bruta, bem como os decorrentes de horas não trabalhadas em função de 
ausência não autorizada ou falta não abonada, devidamente apontadas 
no período de vigência deste contrato; 

 
V - cumprir as determinações legais emanadas das autoridades compe-

tentes;  
 
VI - exercer sua função na unidade indicada pelo Município; 
 
VII – atender à determinação de remoção, por necessidade do serviço, 

para qualquer unidade integrante da estrutura do Município. 
 

15.4Dentre outros impedimentos estabelecidos no contrato, ao 
CONTRATADO é vedado: 

 
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo 

contrato; e 
 
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em subs-

tituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 
 

15.5O CONTRATADO responde, pessoalmente, pelo exercício irregular 
de seus encargos, por atos omissivos ou comissivos, dolosos ou culpo-
sos, nos termos da legislação penal, administrativa e civil, não excluída 
ou atenuada essa responsabilidade pela presença ou pelo acompanha-
mento da execução por servidor ou empregado público. 

 
15.6Para fins disciplinares, aplicam-se aos contratados os deveres e obri-
gações previstos no Estatuto dos Servidores do Município. 

 

15.7O CONTRATADO terá direito a, conforme o caso, na forma do item 
5.3:  

 
I – licença maternidade;  
 
II - licença paternidade,  
 
III – férias; e 
 
IV – 13º salário. 
 

16.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

16.1A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), através do 
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), reservará dotação 
orçamentária a conta da Lei Orçamentária Anual vigente para execução 
das obrigações assumidas. 

 
17.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
17.1A inscrição implicará conhecimento e aceitação das condições esta-
belecidas no inteiro teor deste Edital e demais normas do Processo Sele-
tivo Simplificado, dos quais o candidato não poderá alegar desconheci-
mento, sendo de inteira responsabilidade do mesmo acompanhar as eta-
pas do certame e obedecer aos prazos fixados neste Edital e as publica-
ções posteriores, conforme amplamente descrito nesse, além de atender 
às convocações realizadas pela Administração, sob pena de exclusão au-
tomática do processo seletivo. 

 
17.2Quaisquer esclarecimentos a respeito do presente Processo Seletivo 
deverão ser encaminhados EXCLUSIVAMENTE por e-mail, no endereço 
eletrônico pss.buscaativa@gmail.com, descrevendo no assunto: ESCLA-
RECIMENTOS – NOME DO CANDIDATO. 

 
17.3Não serão aceitos quaisquer pedidos de esclarecimentos feitos 
presencialmente ou por telefone. 

 
17.4Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica Organi-
zadora designada pela Secretária Municipal de Assistência Social (SE-
MAS), a qual deverá ter ciência de tais decisões, observados os princípios 
que informam a atuação da Administração Pública.  

 
17.5A Comissão Técnica Organizadora permanecerá constituída até a ho-
mologação (resultado final) do Processo Seletivo Simplificado. 

 
17.6A classificação do candidato no Processo Seletivo não implica direito 
a contratação, cabendo a SEMAS, exclusivamente, a decisão quanto à 
conveniência e oportunidade das convocações para provimento das de-
mandas verificadas. 

 
17.7O contratado poderá sofrer mudança de local de trabalho, conside-
rando as áreas de abrangência, visando atender à necessidade de admi-
nistração pública. 

 
17.8A inexatidão de informações e/ou irregularidades de documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente a contratação do candi-
dato, importarão na insubsistência do cadastro e poderão levar à sua 
nulidade e consequentemente rescisão unilateral por parte da SE-
MAS, sem prejuízo das cominações legais aplicáveis. 

 
17.9Os candidatos classificados deverão manter atualizados seus ende-
reços e contatos junto à SEMAS se responsabilizando pelos prejuízos que 
porventura vierem a ter em decorrência da não atualização, inclusive os 
que levarem a compreensão de sua desistência tácita. 

 
17.10É de inteira responsabilidade do candidato o conhecimento pleno do 
inteiro teor deste Edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, 
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não podendo invocar, a qualquer tempo, desconhecimento como ele-
mento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações 
posteriores neste sentido. 

 
17.11O candidato, no ato da inscrição, manifesta ciência quanto à possi-
bilidade de divulgação na internet de seus dados em listagens e resulta-
dos no decorrer do presente Processo Seletivo Simplificado, tais como o 
nome, classificação curricular, bem como aqueles necessários ao fiel 
cumprimento da publicidade dos atos, não cabendo reclamações posteri-
ores neste sentido. 

 
17.12O candidato, no ato de inscrição, manifesta ciência quanto à neces-
sidade de acompanhamento das publicações inerentes ao Processo Se-
letivo Simplificado, na forma dos itens 1.2 e 1.3. 

 
17.13Os candidatos não eliminados, excedentes às vagas atualmente 

existentes, serão mantidos em cadastro reserva e poderão ser convoca-
dos para contratação em função da disponibilidade de vagas futuras, du-
rante o prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado. 

 
17.14Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas 
à classificação de candidatos neste Processo Seletivo Simplificado. 

 
17.15Após a homologação do Processo Seletivo Simplificado, todas as 
informações a ele relativas, serão dadas aos interessados pelo Departa-
mento de Pessoal da SEMAS (Gestão de Pessoal/Recursos Humanos da 
SEMAS). 

 
17.16Integram o presente Edital, para todos os fins legais, os seguintes 
anexos:  

 
Anexo I: Objeto da Contratação, Quantitativos, Carga Horária, 
Remuneração e Requisitos Mínimos; 
Anexo II: Atribuições das Atividades; 
 
Anexo III: Critérios de Julgamento de Titulação e Experiência; 
 
Anexo IV: Declaração de não Acumulação de Cargo ou Função Pública, 
exceto nas Hipóteses Admitidas pela Constituição Federal; 
 
Anexo V: Minuta de contrato; 
 
Anexo VI: Declaração de Disponibilidade de Horário. 

 
Nova Iguaçu, 7 de junho de 2022. 

 
 

ELAINE MEDEIROS FONSECA DA SILVA  
Secretária Municipal de Assistência Social 

 
 

ANEXO I 
Objeto da Contratação, Quantitativos, Carga Horária, Remuneração e 

Requisitos Mínimos 
 

Item Atividade Carga horária Nº de vagas Remuneração 

Qualificação  

mínima exigida 

1 

Assessor 
Técnico de 

Busca 
Ativa 

40 h 1 4.100,00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO + EX-
PERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL DE 3 
(TRÊS) ANOS NA 
GESTÃO DE PRO-
GRAMA OU SERVI-
ÇOS OU PROJETOS 
NA ÁREA DA AS-
SISTÊNCIA SOCIAL 

(Certificado/Decla-
ração de Conclusão 
de Ensino Superior 
expedido por insti-
tuição de ensino re-
conhecida pelo 
MEC e comprova-
ção da experiência 
profissional) 

2 

Técnico de 
Nível Su-
perior do 
SUAS II 

30 h 2 2.250,00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO EM PSI-
COLOGIA E INSCRI-
ÇÃO REGULAR NO 
RESPECTIVO CON-
SELHO PROFISSIO-
NAL 

(Certificado/Decla-
ração de Conclusão 
de Ensino Superior 
expedido por insti-
tuição de ensino re-
conhecida pelo 
MEC e registro re-
gular no respectivo 
conselho profissio-
nal) 

3 

Técnico de 
Nível Su-
perior do 
SUAS III 

30 h 2 2.250,00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO EM PE-
DAGOGIA E INSCRI-
ÇÃO REGULAR NO 
RESPECTIVO CON-
SELHO PROFISSIO-
NAL 

(Certificado/Decla-
ração de Conclusão 
de Ensino Superior 
expedido por insti-
tuição de ensino re-
conhecida pelo 
MEC e registro re-
gular no respectivo 
conselho profissio-
nal, esse último, se 
houver) 

4 
Nutricio-

nista 
30 h 1 2.250,00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO EM NU-
TRIÇÃO E REGIS-
TRO REGULAR NO 
RESPECTIVO CON-
SELHO PROFISSIO-
NAL 

(Certificado/Decla-
ração de Conclusão 
de Ensino Superior 
expedido por insti-
tuição de ensino re-
conhecida pelo 
MEC e registro re-
gular no respectivo 
conselho profissio-
nal) 

5 
Entrevista-
dor Social 

40 h 25 1.250,00 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

(Certificado/Decla-
ração de Conclusão 
de Ensino Médio ex-
pedido por institui-
ção de ensino reco-
nhecida pelo MEC) 

TOTAL DE VAGAS: 31 
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ANEXO II 

Atribuições das Atividades 
 

Denominação da  

Atividade 

Descrição Sumária das Atribuições  

Assessor Téc-
nico de Busca Ativa 

Será o responsável por executar e aprimorar as diretri-
zes básicas de atendimento; desenvolver o planejamento das 
ações em conjunto com a equipe e demais atores sociais; 
acompanhar a execução das ações e os resultados das ativi-
dades desenvolvidas; promover os parâmetros para a divulga-
ção do serviço, no âmbito do município; articular com demais 
agentes locais para o acesso dos usuários ao PBF; articular 
com outras políticas públicas e com os demais serviços e pro-
gramas ofertados na rede socioassistencial, planejando e res-
pondendo pela agenda de atividades conjuntas; e operar todos 
os sistemas relacionados à gestão de benefícios do PBF (atual 
PAB),  demais sistemas da Rede SUAS, assim como os refe-
rentes às integrações locais. 

Técnico de Ní-
vel Superior do 

SUAS II e III 

Será o responsável pelo atendimento familiar individual 
e em grupos; atuar como referência dos usuários do serviço e 
de demais profissionais que desenvolvam atividades no ser-
viço; realizar atendimentos presenciais, visitas domiciliares, 
mediados por tecnologia, conforme a demanda; executar o mo-
nitoramento dos casos encaminhados para equipamentos da 
rede socioassistencial.  

Nutricionista 

Prestar assistência nutricional a beneficiários dos pro-
gramas, serviços e projetos da SEMAS; participar de progra-
mas de educação nutricional; promover ações de educação ali-
mentar e nutricional às coletividades e indivíduos, inclusive, 
promovendo a consciência social, ecológica e ambiental; pro-
mover ações de controle de desperdícios de insumos e ações 
de consumo sustentável; implementar ações de promoção da 
alimentação saudável nos programas de alimentação; analisar 
e emitir parecer técnico em sua área de atuação; contribuir 
para o fortalecimento das estratégias locais de segurança ali-
mentar e nutricional; executar quaisquer outros encargos per-
tinentes à categoria funcional, que tenham sido estabelecidos, 
por legislação, como exercício da profissão de Nutricionista.  

Entrevistador 
Social 

Será o responsável por consultar, operar e monitorar 
dados e informações registradas em documentos/formulários 
físicos/eletrônicos e nos sistemas web/on-line relacionados ao 
Cadastro Único (Sistema V7), Programa Bolsa Família e pro-
gramas usuários (SICON, SIBEC, Sistema Presença e PBF – 
E Gestor), de acordo com as normas e fluxos operacionais es-
tabelecidos pelos órgãos federais, estaduais e municipais; 
executar as modalidades de atendimento presencial e a dis-
tância, conforme os serviços viabilizados pelo Busca Ativa. Re-
quisitos mínimos: certificado de conclusão do curso de Ensino 
Médio, expedido por instituição pública ou particular de ensino 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

 
 

ANEXO III 
Critérios de Julgamento de Titulação e Experiência 

 

Item Atividade 

Fator de 

 Avaliação 

Critério de 
Avaliação 

Pontos 

Pontuação 
Máx. por 

Critério de 
Avaliação 

1 
Assessor Téc-
nico de Busca 

Ativa 

1 – Experiência 
Acadêmica 

Curso de 
pós-gradua-

ção 
5 5 

Capacitação 
relacionada 
a área de 

atuação da 
atividade 

concorrida 

10 10 

Capacitação 
na Política 

de Assistên-
cia Social 

7,5 por ca-
pacitação 

15 

2 – Experiência 
Profissional 

Na área de 
atuação es-
pecífica da 
atividade 

concorrida 

5 a cada 6 
meses 

35 

Na Política 
de Assistên-

cia Social 

5 a cada 6 
meses 

35 

Total 100 

2 
Técnico de Nível 

Superior do 
SUAS II e III 

1 – Experiência 
Acadêmica 

Curso de 
pós-gradua-

ção 
5 5 

Capacitação 
relacionada 

a área de 
atuação da 
atividade 

concorrida 

7,5 por ca-
pacitação 

15 

Capacitação 
na Política 

de Assistên-
cia Social 

10 por ca-
pacitação 

20 

2 – Experiência 
Profissional 

Na área de 
formação 

acadêmica 
(Psicologia 
ou Pedago-

gia) 

7,5 a cada 6 
meses 

15 

Na Política 
de Assistên-

cia Social 

15 a cada 6 
meses 

45 

Total 100 

3 Nutricionista 
1 – Experiência 

Acadêmica 

Curso de 
pós-gradua-

ção 
5 5 

Capacitação 
relacionada 
a área de 

atuação da 
atividade 

concorrida 

10 por ca-
pacitação 

20 



 27 
 

            Estado do Rio de Janeiro 
            Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu 
 
   

Quarta-feira, 8 de junho de 2022.  

Capacitação 
na Política 

de Assistên-
cia Social 

7,5 por ca-
pacitação 

15 

2 – Experiência 
Profissional 

Em funções 
relacionadas 

à área de 
nutrição 

15 a cada 6 
meses 

30 

Na Política 
de Assistên-

cia Social 

10 a cada 6 
meses 

30 

Total 100 

4 
Entrevistador 

Social 

1 – Experiência 
Acadêmica 

Ensino Su-
perior Com-

pleto 
5 5 

Capacitação 
de informá-

tica 
10 10 

Capacitação 
na Política 

de Assistên-
cia Social 

10 por ca-
pacitação 

20 

2 – Experiência 
Profissional 

Em funções 
de atendi-

mento rela-
cionadas a 
políticas so-

ciais 

10 a cada 6 
meses 

20 

Na Política 
de Assistên-

cia Social 

15 a cada 6 
meses 

45 

Total 100 

 
 
DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (COMUM A 
TODAS AS ATIVIDADES) 
 
Fator 1 – Experiência Acadêmica: Certificado/Diploma de conclusão de 
curso de ensino fundamental/médio/superior/pós-graduação/mes-
trado/doutorado, devidamente registrado, expedido por instituição de en-
sino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 
Estaduais de Educação; Comprovante  (certificados/declarações) de par-
ticipação em capacitações relacionadas ao cargo concorrido; Compro-
vante de participação em cursos, seminários, conferências, congressos, 
simpósios, oficinas e palestras na área da Política de Assistência Social. 
Fator 2 – Experiência Profissional: Registro em carteira profissional 
(CTPS); Declaração do Empregador com a indicação do período de ativi-
dade; Contratos de Prestação de Serviços; ou Declaração do INSS. 
 
* ATENÇÃO! 
•Somente serão considerados, para fins de pontuação, os documentos 

apresentados em conformidade com o descrito neste Edital. 

•A ausência de quaisquer documentos comprobatórios ensejará a não 

contabilização dos pontos, independente de transcrição no currículo. 

•Caso o comprovante de capacitação realizada apresentado pelo candi-

dato seja aplicável a mais de um critério de avaliação, será computado ao 

critério de avaliação de maior pontuação. 

•Os comprovantes de experiência acadêmica, quando exigidos como re-

quisito mínimo do cargo, não computarão pontos na avaliação. 

•Caso o comprovante de experiência profissional do candidato seja apli-

cável a mais de um critério de avaliação, o tempo de experiência profissi-

onal apurado será computado, primeiramente, ao critério de avaliação de 

maior pontuação, em seguida, caso ainda existente saldo de tempo de 

experiência profissional, esse será computado a título do critério seguinte. 

•Não serão aceitos para fins de contabilização de pontos documentos es-

critos em língua estrangeira, salvo os devidamente validados em confor-

midade com a legislação vigente.  

 
 

ANEXO IV 
 

Declaração de não acumulação de cargo ou função pública, exceto nas 
hipóteses admitidas pela Constituição Federal 

 
_____(nome do candidato)_____________,    (nacionalidade)   ;    (estado 
civil)   ;    (profissão)  ; domiciliado na Rua ____________, Bairro _______, 
Cidade _________ , inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador da 
cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, 
para os devidos fins, e sob as penas da lei, que não acumula cargo ou 
função pública, nos termos do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Fe-
deral, que segue abaixo transcrito:  
 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, 
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso 
o disposto no inciso XI.  
a) a de dois cargos de professor;  
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;  
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas;  
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e 
abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de eco-
nomia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indi-
retamente, pelo poder público;  
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma 
desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declara-
dos em lei de livre nomeação e exoneração.  

 
 

...............................................  
Local e Data  

................................................ 
Contratado(a)  

 
 
 

ANEXO V 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMI-
NADO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMI-
NADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, 
POR INTERMÉDIO DO       (ÓRGÃO)      E O SR(A). 
_________________________. 
 

 
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, pessoa jurídica de direito 
público, sediada na Av. Athaide Pimenta de Moraes nº 528, Centro, Nova 



 28 
 

            Estado do Rio de Janeiro 
            Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu 
 
   

Quarta-feira, 8 de junho de 2022.  

Iguaçu, por intermédio do  ____________     (órgão)    , neste ato repre-
sentada pelo(a) Sr(a). Secretário(a) Municipal de ___________ (ou a au-
toridade que recebeu a delegação, indicando o cargo da autoridade e o 
ato de delegação), conforme autorização do Exmo. Sr. Prefeito constante 
do Processo Administrativo nº __________ 
 
Contratado: 
CPF: 
  
PIS/PASEP:  
Carteira de Identidade: 
Telefone:  
Endereço:  
 
Cláusula Primeira – Fundamentação 
A presente contratação é regida pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal 
e pela Lei Municipal nº 4.929 de 26 de maio de 2021. 
 
Cláusula Segunda – Autorização 
Esta contratação é efetivada em conformidade com o disposto na Lei Mu-
nicipal nº 4.929 de 26 de maio de 2021, Processo Administrativo nº 
_________ e Edital nº __________, publicado no D.O de ___________. 
 
Cláusula Terceira – Objeto 
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de 
_________________________________em favor do 
(orgão)___________, com carga horária semanal de ________ horas, fi-
cando o CONTRATADO subordinado às determinações do CONTRA-
TANTE quanto à forma de exercício de suas funções e horário, observa-
das as normas legais vigentes. 
 
Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO se obriga a exercer sua função 
na unidade indicada pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo: O CONTRATADO, por necessidade do serviço, po-
derá ser removido para qualquer unidade integrante da estrutura da CON-
TRATANTE, vedado, entretanto, o desvio de função, sob pena de resci-
são do presente CONTRATO e a apuração da responsabilidade adminis-
trativa e civil das autoridades que determinarem, solicitarem, permitirem 
ou tolerarem tal desvio. 

Parágrafo terceiro: A execução do contrato será acompanhada e fiscali-
zada por servidores indicados pelo CONTRATANTE, juntamente com a 
unidade em que o CONTRATADO estiver prestando o serviço. 

Cláusula Quarta – Prazo 
O prazo de vigência do presente contrato é de _________ meses a 
contar de __________ . 
 
Parágrafo único: O prazo a que se refere o caput desta cláusula poderá 
ser prorrogado, mediante a celebração de termo aditivo, observando-se a 
disciplina do art. 6º da Lei Municipal nº 4.929/21. 
 
Cláusula Quinta – Das obrigações do contratante 
Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

I - depositar a quantia líquida da retribuição a que fizer jus o CONTRA-
TADO, em conta aberta em seu nome em instituição financeira contratada 
pelo Município, conforme o calendário de pagamento dos servidores pú-
blicos da Administração Direta e Indireta; 

II - recolher contribuição Previdenciária mensal e o imposto de renda de 
pessoas físicas – IRPF, deduzidos da retribuição do CONTRATADO; 

III - expedir certidões que atestem a contratação, bem como o tempo de 
prestação de serviços, para defesa de direitos ou esclarecimento de situ-
ação, a requerimento do CONTRATADO; 

IV - abster-se de determinar tarefas ou funções que impliquem em even-
tual desvio de função do CONTRATADO; 

V - pagar tempestiva e integralmente a remuneração pactuada. 

 
Cláusula Sexta – Das obrigações do Contratado 
Constituem obrigações do CONTRATADO: 

I - desenvolver satisfatoriamente, de acordo com sua formação profissio-
nal e capacitação técnica especializada, as atividades determinadas pelo 
superior hierárquico, de acordo com o objeto da contratação;  

II - estar presente no local de trabalho durante todo o tempo de desenvol-
vimento normal das atividades de execução do contrato, que correspon-
derá ao horário de expediente do CONTRATANTE; 

III - submeter-se às normas, rotinas e horários de trabalho estabelecidos 
pelo CONTRATANTE; 

IV - aceitar os descontos de lei incidentes em sua remuneração mensal 
bruta, bem como os decorrentes de horas não trabalhadas em função de 
ausência não autorizada ou falta não abonada, devidamente apontadas 
no período de vigência deste contrato; 

V - cumprir as determinações legais emanadas das autoridades compe-
tentes do CONTRATANTE;  

VI - exercer com zelo e dedicação os encargos que lhe forem cometidos; 

VII - observar as normas legais e regulamentares aplicáveis às atividades 
do CONTRATANTE; 

VIII - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de 
que tiver ciência em razão do exercício de suas atividades; 

IX - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio pú-
blico; 

X - guardar sigilo sobre assuntos do CONTRATANTE; 

XI - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

XII - ser assíduo e pontual na prestação de seus serviços; e 

XIII - tratar com urbanidade as pessoas. 

Cláusula Sétima – Das vedações  

Ao CONTRATADO é vedado: 

I - ausentar-se do local de prestação de seus serviços, durante o desen-
volvimento diário das atividades do projeto, sem prévia autorização do seu 
superior hierárquico ou de funcionário por ele indicado; 

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer do-
cumento ou objeto das dependências do CONTRATANTE; 

III - opor resistência injustificada ao andamento de documento ou pro-
cesso ou à execução de serviços; 

IV - promover manifestação de cunho político-partidário nas dependên-
cias do CONTRATANTE; 

V - promover, nas dependências do CONTRATANTE, manifestação pú-
blica de agravo ou desagravo a outros agentes públicos ou a terceiros que 
tenham com aquele órgão ou entidade administrativa; 
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VI - cometer a pessoa estranha à execução do projeto, fora dos casos 
previstos em lei, o desempenho de atividades de sua responsabilidade; 

VII - atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas; 

VIII - receber, exigir ou solicitar, para si ou para terceiros, propina, comis-
são, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de seus servi-
ços, para a prática ou omissão de ato de ofício, ou valer-se da função 
exercida para obtenção de vantagem pessoal para si ou para terceiros; 

IX- proceder de forma desidiosa; 

X - utilizar pessoal ou recursos materiais do CONTRATANTE em serviços 
ou atividades particulares; 

XI - exercer quaisquer atividades incompatíveis com os serviços técnicos 
prestados ao CONTRATANTE e com o horário de trabalho; 

XII - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em subs-
tituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;  

XIII - participar de gerência ou administração de empresa privada, de so-
ciedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, 
cotista ou comanditário; e 

XIV - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respec-
tivo contrato.  

Cláusula oitava: Da responsabilidade 

O CONTRATADO responde pessoalmente pelo exercício irregular de 
seus encargos, por atos omissivos ou comissivos, dolosos ou culposos, 
nos termos da legislação penal, administrativa e civil, não excluída ou ate-
nuada essa responsabilidade pela presença ou pelo acompanhamento da 
execução por servidor ou empregado público. 

Cláusula nona: Dos direitos do contratado  

O CONTRATADO terá direito a, conforme o caso:  

I – licença maternidade;  

II - licença paternidade,  

III – férias; e 

IV – 13º salário.  

Parágrafo Primeiro: Em caso de faltas do CONTRATADO:  

I - por até três dias por motivo de doença, estas serão abonadas mediante 
comprovação por atestado médico, desde que apresentado no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas do primeiro dia de afastamento; e 

II – sendo estas superiores a três dias e inferiores ou iguais a 15 dias, o 
abono dependerá de laudo positivo da Perícia Médica do Município. 

Parágrafo Segundo: Após a vigência de 12 (doze) meses do presente 
contrato, o CONTRATADO terá direito a afastar-se do trabalho, em decor-
rência de férias, por trinta (30) dias consecutivos, sem prejuízo de sua 
retribuição, a partir da data ajustada entre as partes, atendida a conveni-
ência da Administração Pública. 

Cláusula Décima: Da Remuneração 

A remuneração bruta total do CONTRATADO será de R$ _________ 
(____________________) por mês. 

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados pela contratante 
em conta de titularidade de Contratado, mantida junto ao _________, a 
ser oportunamente indicado pelo Contratado. 
 
Parágrafo Segundo: As vantagens e benefícios previstos em legislação 
específica da categoria funcional ou de cargo análogo na estrutura muni-
cipal não repercutirão sobre a remuneração do CONTRATADO. 

Cláusula Décima Primeira: Da extinção do contrato 

Este contrato será extinto, sem indenização ao CONTRATADO, quando 
verificada uma das seguintes hipóteses: 

I - pelo término do prazo contratual;  

II - por iniciativa do contratado, observado o aviso prévio de, no mínimo, 
30 (trinta) dias que poderá ser dispensado ou reduzido pela chefia imedi-
ata.  

III - por manifestação unilateral motivada da Administração Pública Con-
tratante, não fazendo jus o contratado a qualquer aviso prévio, sendo de-
vido o saldo de salários;  

IV - pelo cometimento de infração disciplinar, contratual ou legal por parte 
do Contratado, apurada em regular processo administrativo, aplicando-se 
aos contratados o regime disciplinar previsto no Título IV da Lei 2.378/92;  

V - no caso de ser ultimado o concurso público com vistas ao provimento 
de vagas correspondentes às funções desempenhadas pelos servidores 
contratados em caráter temporário;  

VI – com o encerramento da necessidade urgente ou temporária que en-
sejou a contratação por prazo determinada, devidamente atestada nos 
autos do processo administrativo;  

VII - nas hipóteses de o Contratado:  

a) ser convocado para serviço militar obrigatório, quando houver incom-
patibilidade de horário;  

b) assumir mandato eletivo que implique afastamento do serviço.  

VIII - se o Contratado faltar ao trabalho por três dias consecutivos ou cinco 
intercalados em um período de trinta dias, mesmo com justificação, res-
salvadas as faltas abonadas por motivo de doença, aplicando-se as dis-
posições do Regime Geral da Previdência Social aos Contratados. 

Parágrafo primeiro: A declaração de rescisão deste contrato, em todos 
os casos em que ela é admitida, será sempre feita independentemente de 
prévia notificação judicial ou extrajudicial e operará seus efeitos a partir 
da publicação do ato no Diário Oficial do Município. 

Parágrafo segundo: Quando a rescisão unilateral do contrato se der por 
falta imputável ao contratado, deverá ser realizada sindicância, a fim de 
assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa acerca dos fatos 
controvertidos e relevantes para a extinção do contrato por culpa do con-
tratado, observado o regime disciplinar da Lei Municipal n.º 2.378/92. 
 
Cláusula Décima Segunda: Da Inexistência De Vínculo 

A presente contratação não cria vínculo empregatício ou estatutário entre 
o CONTRATANTE e o CONTRATADO, nem gera para este o direito de 
ser posteriormente admitido como servidor estadual e nem o de ser apro-
veitado nos órgãos da Administração Direta ou Indireta ou, ainda, Funda-
ção instituída ou mantida pelo Estado. 

Cláusula Décima Terceira: Das infrações disciplinares 
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Para fins disciplinares, aplicam-se ao CONTRATADO o regime disciplinar, 
os deveres e proibições previstos na Lei Municipal n.º 2.378/92. 
 
Cláusula Décima Quarta: Da dotação orçamentária 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de _____, 
assim classificados: 
Programa de Trabalho: 
Natureza das Despesas: 
Fonte de Recurso: 
Nota de Empenho: 
 
Cláusula Décima Quinta: Da publicação e do controle do contrato 

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado no Diário 
Oficial do Município, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do 
Estado, para conhecimento, cópia do contrato, no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis após sua publicação, na forma da Deliberação TCE-RJ n.º 
286 de 25 de janeiro de 2018. 

Parágrafo Único: O extrato da publicação deve conter a identificação do 
instrumento, as partes, o objeto, o prazo, o valor e o número de empenho.  

Cláusula Décima Sexta – Foro 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Nova Iguaçu, da Vara Cível com 
competência fazendária a que recair por livre distribuição, com renúncia à 
oposição de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para a solução 
dos litígios decorrentes do presente contrato. 
 
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabe-
lecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em ____ 
vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença 
de testemunhas abaixo firmadas. 

 
Nova Iguaçu, _____ de _____ de ____. 
 
 
 

___________________________________________________ 
CONTRATANTE  

 
 
 

________________________________________________________ 
CONTRATADO 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1.--------------------------------------- 
CPF:  
 
 
2.--------------------------------------- 
CPF: 

  ANEXO VI 

Declaração de Disponibilidade de Horário 

 

_____(nome do candidato)_____________,    (nacionalidade)   ;    (estado 

civil)   ;    (profissão)  ; domiciliado na Rua ____________, Bairro _______, 

Cidade _________ , inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador da 

cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARO 

para o fim específico de ingresso no Serviço Público do Município de Nova 

Iguaçu/RJ, que disponho de tempo para me dedicar à função de: 

__________________________________________________________

_______, na Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). 

 

...............................................  

Local e Data  

................................................ 

Contratado(a)  

 

 

Id. 03757/2022 

 

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO 

 

PROCESSO Nº 2020/049682 

PARTE: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU E OS ABAIXO RELACIONA-

DOS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR PRAZO 

DETERMINADO 

VALOR MENSAL: CONFORME PLANILHA ABAIXO 

PROGRAMA DE TRABALHO: 30.01.08.244.5073.2174, 

30.01.08.244.5074.2175, 30.01.08.244.5074.2176, 

30.01.08.244.5042.2179 e 30.01.08.122.5001.2006 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90.04. 

FONTE DE RECURSOS: 129 – FMAS, 100 – PRÓPRIOS 

NOTA DE EMPENHO: 40/2021, 41/2021, 42/2021, 43/2021 e 44/2021, 

45/2021, 51/2021, 68/2021, 73/2021, 99/2021, 152/2021 e 219/2021 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Constituição Federal e Lei Complementar 

053/2017 

DATA DA RESCISÃO: A contar da data constante na planilha abaixo: 

 

 

CARGO NOME VALOR (R$) 

DATA DA 

RESCISÃO 

CUIDADOR 

ADRIELLE DE CASTRO 

SOUZA R$ 1.530,00 

 

01/06/2022 

 

TOTAL     

 

R$ 1.530,00 

 

 

ELAINE MEDEIROS 

Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS 

Id. 03758/2022 

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO 

LISTAGEM NOMINAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ALU-
GUEL SOCIAL – JUNHO/2022 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo em vista o disposto 

na Lei Municipal nº 3.809/2006, Lei Municipal nº 4.334/2013 e Decreto 

Municipal nº 7.590/2016, torna pública a relação dos 425 (quatrocentos e 

vinte e cinco) beneficiários do Programa Aluguel Social do mês de junho 

de 2022.   


