PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 04- CENTRO – TEL (35)3281-1365
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000
EMAIL: semec.cristina.mg.@gmail.com

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA A
TÍTULO PRECÁRIO PARA O CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nº 001/2018

A Prefeitura Municipal de Cristina/MG, através de sua Secretaria Municipal de Educação,
abre inscrições para contratação de Auxiliar de Serviços Gerais para atuação em escola
da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o inciso IX do artigo 37 da Constituição
Federal, conforme descrito a seguir:

I)
Cargo
Auxiliar de Serviços
Gerais

N° de Vagas
01

Local do trabalho
E. M. CEL. FRANCISCO
MOREIRA DA COSTA –
BAIRRO
VARGEM
ALEGRE – ATUAÇÃO
PRIORITÁRIA
NA
COZINHA E SECUNDÁRIA
NA LIMPEZA

II)
Perfil esperado do (a) candidato (a):
• Ser maior de dezoito (18) anos;
• ter nível escolar elementar;
• residir no município de Cristina, com possibilidade de comparecimento diário na E.
M. Cel. Francisco Moreira da Costa, no bairro Vargem Alegre, sem necessidade
de fornecimento de transporte pela Prefeitura Municipal de Cristina;
• estar regularmente em dia com as obrigações militares, eleitorais e civis;
• ter disponibilidade para çumprir até quarenta (40) horas semanais de trabalho.

III)

Inscrições: Secretaria Municipal de Educação
Local:
Praça Santo Antônio, nº 4 - Centro – Cristina/MG
Período: 19 a 23 de fevereiro de 2018
Horário:
8h às 11h30mim e das 13h às 16h30min
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1)

Para realizar a inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes
documentos:
a) Formulário de inscrição preenchido (retirado no local);
b) curriculum vitae apresentando a experiência na função escolhida, dando
ênfase nos serviços realizados nas áreas de cozinha e limpeza;
c) cópia xerográfica simples do CPF e do RG.

IV)

O contrato terá início no dia 5 de março de 2018 e finalizará no dia 15 de junho
de 2018, podendo ser prorrogado a critério da Secretaria Municipal de
Educação.

V)

Para a assinatura do contrato, o (a) candidato (a) aprovado deverá providenciar
cópias dos documentos e atestados solicitados pelo Departamento de Pessoal
da Prefeitura Municipal, assim como o número da conta bancária.

VI)

O contrato poderá ser interrompido, de acordo com o previsto nas suas
cláusulas:
a) automaticamente, ao término do trabalho;
b) a qualquer tempo, a interesse da Administração;
c) depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para sua duração, se
comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho do (a) profissional;
d) a pedido do (a) próprio (a) contratado (a), com, no mínimo, quinze (15) dias
de antecedência;
e) em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na
oportunidade da assinatura do contrato, por ambas as partes;
f) pelo não comparecimento do (a) profissional, sem motivo justificado, por
mais de cinco (5) dias, consecutivos ou não, no período de um (1) mês, ou
por trinta (30) dias, durante todo o período do contrato;
g) por conduta incompatível do (a) profissional com a exigida pela
Administração Municipal.
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VII)

O (a) profissional do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais receberá,
mensalmente, a remuneração de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais) independentemente do número de dias úteis no mês, mais uma cesta
básica de alimentos, nos termos da Lei Municipal n° 1.973/2011.

VIII)

A seleção do (a) profissional constará de análise curricular e prova prática
individual de cozinha, realizada por comissão constituída pela Secretaria
Municipal de Educação.

IX)

A análise curricular receberá nota de zero (0) a cinco (5) pontos, enquanto que
a prova prática de cozinha será valorizada de zero (0) a dez (10) pontos,
totalizando quinze (15) pontos. Será escolhido (a) o (a) candidato (a) que
obtiver o maior somatório de pontos, estando automaticamente desclassificado
(a) aquele (a) que não obtiver pelo menos sessenta por cento (60%) do
somatório dos pontos.

X)

A análise curricular ocorrerá no dia 26 de fevereiro de 2018, segunda-feira, na
Secretaria Municipal de Educação.

XI)

A prova prática individual de cozinha será marcada pela Secretaria Municipal
de Educação, via telefone fixo ou celular igual ao anotado na ficha de inscrição,
para o dia 27 de fevereiro de 2018, terça-feira, na E. M. Cel. Francisco Moreira
da Costa, bairro Vargem Alegre, a partir das 16h. A ordem de realização da
prova prática será a mesma da ordem de inscrição dos (as) candidatos (as)
durante a semana de inscrições.

XII)

Estará também automaticamente desclassificado (a) o (a) candidato (a) que
não comparecer no dia e horário marcados para a prova prática de cozinha.

XIII)

O resultado do Processo Seletivo será divulgado a partir das 15h do dia 28 de
fevereiro de 2018, quarta-feira, através do quadro de avisos da Prefeitura
Municipal.
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XIV)

Os (as) candidatos (as) não selecionados (as) na primeira chamada poderão
ser chamados (as) para assumir o trabalho na vigência do presente processo
seletivo, que fica fixada para até oito (8) meses após homologação.

XV)

O (a) candidatos (as) selecionados (as) na primeira chamada deverão
apresentar os documentos para contratação ao Departamento de Pessoal da
Prefeitura Municipal até o dia 2 de março de 2018.

Cristina, 6 de fevereiro de 2018.

Marcelo Pereira Azevedo
Secretário Municipal de Educação

QUADRO RESUMO DO PROCESSO SELETIVO

Inscrições: 19 a 23 de fevereiro de 2018

Avalição curricular: 26 de fevereiro de 2018
Prova prática de cozinha: 27 de fevereiro de 2018
Resultado do Processo Seletivo:28 de fevereiro de 2018
Apresentação de documentos para contratação: até 2 de março de 2018

