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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSÃO DE SERVIDORES 

MEDIANTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

A PREFEITURA DE ILHÉUS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, com base 

na autorização contida na Lei Municipal nº 3.634/12, especialmente o art. 2º, X, torna 

público que realizará Processo Seletivo Simplificado, com o escopo de proceder à 

Admissão de Pessoal mediante Contratação Temporária, para fins de preenchimento de 

vagas, para contratação imediata e cadastro reserva, para as funções de Assistente 

Social e Psicólogo para atender às necessidades da Secretaria de Desenvolvimento 

Social, conforme descrito no anexo I deste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. Os contratos temporários decorrentes deste processo seletivo serão válidos pelo 
prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogados 
uma única vez, por igual período. 
 

1.2. Os referidos contratos temporários não ocuparão vagas reais, cuja necessidade é 
permanente, mas apenas as vagas surgidas em razão de acréscimo de demanda e, 
eventualmente, em função de vacância temporária decorrentes de eventos como licença 
maternidade, afastamento em inquérito administrativo e provimento de cargos 
comissionados entre outros. 
 

1.3. O processo seletivo de que trata o presente Edital será realizado através de 

Avaliação Curricular, de cunho classificatório e eliminatório, de acordo com art. 3º, §1º, da 

Lei Municipal nº 3634/2012, a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio 

da Comissão de Processo Seletivo Simplificado (CPSS), exigindo-se os seguintes 

documentos e requisitos. 

 

1.4. DOCUMENTOS: 

I – Original e cópia de RG e CPF; 

II – Em caso de pessoas do sexo masculino, comprovação de quitação com as 

obrigações militares; 

III – Original e cópia de Título de Eleitor e Comprovação de quitação com as obrigações 

eleitorais; 

IV – Original e cópia de Comprovante de Residência; 

V - Original e cópia de Comprovante de Escolaridade. 

 

1.5. REQUISITOS:  

I. Nível de escolaridade e experiência compatíveis com o exercício do cargo 
almejado; 
II. Idade mínima de 18 anos; 
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III. Preencher os requisitos específicos de cada cargo, descrito no anexo I deste 
Edital. 
IV. Experiência comprovada em atendimento na área da assistência social de, no 
mínimo, 06 (seis) meses. 
 

1.6. Para divulgação dos atos advindos da execução deste processo seletivo, será 

utilizado o Diário Oficial do Munícipio de Ilhéus, além de divulgação em jornal de 

circulação local ou regional, Jornal Oficial, bem como no sítio eletrônico da Prefeitura de 

Ilhéus, podendo, excepcionalmente, serem utilizados os murais da Prefeitura Municipal, 

principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Social, onde ficará afixado o resultado 

da seleção, o qual será homologado por ato do Prefeito Municipal. 

 

2. DA COMISSÃO EXECUTORA DA SELEÇÃO PÚBLICA 

2.1. A presente Seleção Pública Simplificada, obedecida às normas constantes deste 

Edital, será realizada sob a responsabilidade da Comissão criada por meio da Portaria n° 

076/2021.  

 

3. DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CARGOS A SEREM PREENCHIDOS 

3.1. Os cargos, remunerações, carga horária, requisitos para a ocupação do cargo e 

número de vagas, assim como as atribuições do cargo estão descritos no ANEXO I deste 

Edital. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições para o presente Processo Seletivo Simplificado serão realizadas entre 

00h do dia 13/05/2021 e 23:59h do dia 19/05/2021, somente através de inscrição online, 

no site https://abre.ai/sdsios2021, em que o candidato deverá preencher ficha de inscrição 

e anexar documentação exigida e currículo com as devidas comprovações. 

 

4.2. Não haverá taxa de Inscrição. 

 

4.3. O candidato é responsável pela veracidade dos dados cadastrais informados no ato 

de inscrição, sob as penas da lei.  

 

4.4. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos: 

 

a) Currículo vitae, devidamente comprovado, inclusive com atuação em áreas 

relacionadas ao cargo que pretende ocupar;  

 

b) Documentação exigida no item 1.4;  

 

https://abre.ai/sdsios2021
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4.5. Em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, artigo 37, VIII, e pelo Decreto 

Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, 

serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas às pessoas com deficiência, 

respeitando o critério de arredondamento preconizado por lei. 

 

4.6. As pessoas com deficiência, assim entendido aquelas que se enquadrem no art. 2º 

da Lei Federal nº 13.146/2015, e nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 

Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 

5.296/2004, têm assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo Público, 

desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo, não o sendo as 

deficiências motoras, mobilidade total, cognitiva e visual. 

 

4.7. O candidato deverá assinalar, no ato de preenchimento do formulário de inscrição, a 

opção que deseja concorrer as vagas com deficiência e anexar o Laudo Médico, emitido 

nos últimos 12 (doze) meses, que deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua 

deficiência, com expressa referência do código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10), contendo a assinatura e o carimbo do médico com o 

número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), na forma do subitem 

4.11 deste edital, além do enquadramento das doenças discriminadas no art. 2º da Lei 

Federal nº 13.146/2015, e nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 

3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, e as 

contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

 

4.8. Em não havendo candidatos aptos para vagas com deficiência, esta vaga será 

destinada à ampla concorrência. 

 

5. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR 

 

5.1 A seleção dos contratados para provimento de vagas para os cargos abertos pelo 

presente edital dar-se-á por análise de currículo, mediante a avaliação de títulos, de 

caráter eliminatório e classificatório.  

 

5.2. Na Avaliação Curricular, somente serão pontuados os cursos e experiências 

profissionais que tiverem correlação com o cargo para o qual o candidato se inscreveu e 

que estejam devidamente comprovados.  

 

5.3. Só serão aceitos certificados e diplomas emitidos por instituição reconhecida pela 

autoridade pública competente.  
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5.4. Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e 

reconhecidos pela autoridade competente ou por ela oficialmente delegada.  

 

5.5. O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado nas formas a seguir:  

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

 

b) Certidão ou Declaração de tempo de serviço público, emitida pela Unidade de 

Recursos Humanos da instituição em que o candidato trabalha ou trabalhou, contendo o 

período efetivo de serviço;  

 

c) Certidão ou Declaração assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual o candidato 

mantém atualmente ou já manteve anteriormente vínculo formal de trabalho, no caso de 

experiência como contratado, contendo o período efetivo de serviço;  

 

d) Certidão ou Declaração assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual o candidato 

mantém atualmente ou já manteve anteriormente vínculo de estágio, contendo o período 

efetivo de serviço. 

 

5.6. Não será avaliada documentação ilegível, sendo de responsabilidade exclusiva do 

candidato o envio de documentação nítida e compreensível. 

 

5.7. Na análise de currículo, a pontuação para a seleção dos candidatos, será atribuída 

conforme o quadro abaixo:  

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO 

CARGO NÍVEL SUPERIOR: ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO  

 (Peso 10) 

Título Valor de cada 
título 

Valor máximo 

a) Diploma, devidamente 
registrado, de especialização, 
mestrado e/ou doutorado 
(área afim) 

0,5 1,0 

b) Cursos de qualificação 
profissional na área de 
assistência social com carga 
horária igual ou superior a 
20h 

0,5 1,0 

c) Tempo de efetivo serviço 
na área de formação. 

0,5 (por semestre) 3,0 

d) Experiência no setor 0,5 (por semestre) 5,0 
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público na área da política de 
assistência social. 

 

5.8 a quantidade de candidatos aprovados se dará conforme dispõe o ANEXO I (quadro 

de vagas). 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, DO RECURSO E DA CONTRATAÇÃO.  

 

6.1. A lista dos aprovados será divulgada no Diário Oficial do Município, na data provável 

do dia 31 de maio de 2021.  

 

6.2. Divulgada a lista dos aprovados, os reprovados poderão recorrer, de forma escrita, no 

prazo de 48 horas, enviando o recurso à Comissão de Seleção, através de site a ser 

disponibilizado em publicação específica. 

 

6.3 Após análises dos recursos ou escoado in albis o prazo recursal, a Comissão lavrará 

relatório final, constando a lista dos aprovados, devendo apresentar tal relatório ao 

Secretário de Gestão e Tecnologia, que, após parecer da Procuradoria Geral do 

Munícipio, encaminhará ao Prefeito municipal, para fins de homologação do resultado. 

Com a homologação, o resultado será divulgado definitivamente, devendo os aprovados 

comparecer ao Setor de Programação e Pessoal na Secretaria de Desenvolvimento 

Social na data a ser designada pela SDS, para fins de assinarem o instrumento do 

Contrato. 

 

6.4. O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Município, na data provável do 

dia 09 de junho de 2021. 

 

6.5. O candidato que não comparecer para assinatura do contrato dentro do prazo legal 

será desclassificado, salvo se apresentar justificativa plausível por escrito à Comissão de 

Seleção. 

 

6.6. Após o preenchimento das vagas constantes neste edital, havendo desistência de 

candidatos aprovados que ocupam vagas durante a validade da Seleção Pública 

Simplificada, poderá a Prefeitura de Ilhéus convocar candidatos aprovados, obedecendo 

rigorosamente a ordem de classificação. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

7.1. - Havendo empate entre os/as classificados/as, o desempate obedecerá à seguinte 

ordem, em favor do/a: 

a) Candidato/a com maior idade, conforme art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 
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b) Candidato/a com maior pontuação obtida no item d da Tabela de Atribuição de Pontos; 

c) Candidato/a com maior pontuação obtida nos item b da Tabela de Atribuição de 

Pontos. 

d) Candidato/a com maior tempo de exercício profissional no cargo pretendido.  

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

8.1. É proibida a contratação de servidores da Administração Municipal, bem como de 

empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, que já exerçam carga 

horária superior a 20 horas semanais, conforme dispõe o art. 6º da Lei Municipal nº 

3634/2012. 

8.2. De acordo com o art. 9º da Lei Municipal nº 3634/2012 será vedado ao contratado: 

a) receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 

b) ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 

c) ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, sem a devida participação em 

processo seletivo, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º, mediante prévia 

autorização, conforme determina o art. 5º. 

 

8.3. O candidato deverá manter seu endereço atualizado junto ao Departamento de 

Gestão de Pessoas da Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus, durante o período 

de validade da Seleção, com vistas a facilitar o contato. 

 

8.4. Possíveis alterações no cronograma serão publicadas no Diário Oficial de Município. 

 

8.5. Este Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período. 

 

 

Rubenilton Santos Silva  

Secretário de Desenvolvimento Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diário Oficial Eletrônico 
Poder Executivo 

Ilhéus-Bahia 
 
 

Ilhéus, 12 de maio de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 108, Caderno I 
 
 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 9 

ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 

 

 

Cargo 

Função/ 

Atribuições 

Jornad

a de 

trabalh

o 

 
Remuneraç

ão 

Formação  

Exigida 

 

Quantidad
e 

Assistente 

Social 

1.Elaborar, 

implementar, 

assessorar, 

coordenar e 

executar 

políticas 

sociais 

públicas. 

30h 

semana

is 

R$ 2.404,90 

(Dois Mil, 

quatrocentos 

e quatro 

reais e 

noventa 

centavos) 

Ensino 

superior 

completo em 

Serviço 

Social. 

Registro no 

órgão de 

classe. 

Contrataçã

o imediata: 

20 (vinte e 

uma) vagas 

ampla 

concorrênci

a e 01 

(uma) vaga 

para 

pessoas 

com 

deficiência.  

 

Cadastro 

Reserva: 

09 (nove) 

vagas 

ampla 

concorrênci

a e 01 

(uma) vaga 

para 

pessoas 

com 

deficiência. 
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Psicólogo 1. 

Desenvolver 

e executar 

atividades de 

nível 

superior, de 

execução 

qualificada, 

com o 

objetivo de 

reunir e 

interpor 

dados 

científicos 

relacionados 

ao 

comportamen

to humano, o 

diagnóstico, 

prognostico, 

e controle do 

comportamen

to do 

paciente;  

2. Colaborar 

na análise, 

interpretação 

do 

comportamen

to do 

paciente;  

30h 

semana

is 

R$ 2.404,90 

(Dois Mil, 

quatrocentos 

e quatro 

reais e 

noventa 

centavos) 

Ensino 

superior 

completo em 

Psicologia. 

Registro no 

órgão de 

classe e 

conheciment

o 

comprovado 

de política da 

Assistência 

Social. 

 

Contrataçã

o imediata: 

20 (vinte e 

uma) vagas 

ampla 

concorrênci

a e 01 

(uma) vaga 

para 

pessoas 

com 

deficiência.  

 

Cadastro 

Reserva: 

09 (nove) 

vagas 

ampla 

concorrênci

a e 01 

(uma) vaga 

para 

pessoas 

com 

deficiência. 
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3.Colaborar 

na análise, 

interpretação 

do 

comportamen

to urbano e 

auxiliando as 

diversas 

áreas. 
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ANEXO II 

Cronograma do Edital 

 

Evento Data Provável 

Inscrições  
13 a 19 de maio de 2021 

Resultado Preliminar  
31 de maio de 2021 

Recursos  
01 e 02 de junho de 2021 

Resultado Final  
09 de junho de 2021 
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