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qual foram aprovados, conforme previsto no Estatuto do Servidor 
Público Municipal. 
  
Paço da Prefeitura Municipal de Assaré, aos 19 dias do mês de 
Fevereiro de 2018. 
  
ANEXO I 
RELAÇÃO DE CANDIDATOS 
  
PROFESSOR DE LINGUAGENS E CÓDIGOS  
Maria Beatriz de Oliveira Martins 
  
FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Celesio Pereira Evangelista de Alencar 

Código Identificador:2B913C13 
 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ 

 
GABINETE DO PREFEITO 

REGULA O SERVIÇO DE ASSISTENCIA JURIDICA 
GRATUITA 

 
Portaria municipal nº: 282/2018 
  

Regula o serviço de assistencia juridica gratuita no 
municipio de Banabuiu-CE. 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. 
FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros 
dispositivos vigentes, vem por meio desta portaria regular o serviço de 
Assistência Judiciária Gratuita no Município de Banabuiu- CE; 
  
Art. 1º Considera-se assunto de interesse local prestar serviço de 
assistência judiciária gratuita à população economicamente carente 
residente no Município. 
  
Art. 2º A Assistência Judiciária Gratuita tem como fundamentos: 
I - a dignidade da pessoa humana; 
II - a democratização do acesso à Justiça; 
III - o fortalecimento da democracia e da cidadania; 
IV - a busca da igualdade econômica e social; 
V - a ampliação das possibilidades de acesso da população 
economicamente carente, residente em Banabuiu, ao Poder Judiciário. 
  
Art. 3º Fica vedada, na prestação de serviços instituídos por esta lei, 
qualquer demanda que envolva ou possa envolver, no pólo passivo, a 
Administração Pública direta e indireta do Município de Banabuiu. 
  
Art. 4º A Assistência Judiciária será prestada como política pública e 
gratuita direcionada à população economicamente carente de 
Banabuiu através de atendimento específico de orientação jurídica e 
postulação em juízo nas questões judiciais de sua competência. 
  
Art. 5º A Assistência Judiciária somente atenderá às pessoas 
reconhecidamente carentes, na forma da Lei situação essa que deverá 
ser comprovada mediante o serviço de Analise a cargo da Chefia de 
Gabinete Municipal. 
  
Art. 6º Salvo casos excepcionais, de comprovada emergência, a 
critério do Departamento Jurídico da Prefeitura, a atuação do Serviço 
de Assistência Judiciária terá sua atuação limitada aos seguintes 
casos: 
a) - procedimento especiais de jurisdição voluntária prevista no livro 
IV, DIREITO DE FAMILIA do Código de Processo Cível Brasileiro; 
b) - requerimento de alimentos provisionais ou de pensão alimentícia; 
c) - investigação de paternidade; 
d) - retificações de assentos e registros civis; 
e) - orientação jurídica e social verbal. 
f) - constrangimento ilegal ou preconceituoso que venha causar 
prejuízo à vida profissional ou pessoal da vítima, como aos portadores 

de doenças infecto-contagiosas a exemplo dos portadores de 
HIV/AIDS. 
  
Art. 7º Cabe ao poder executivo municipal, providenciar os meios 
adequados ao funcionamento da Assistência Judiciária devendo 
prover local de funcionamento, material de expediente, mobiliário, 
computadores, máquinas e demais utensílios necessários. 
  
Art. 8º Os membros da Assistência Judiciária estão subordinados 
somente à orientação social e jurídica emanada do Poder Executivo 
Municipal e a sua atuação será sempre e somente voltada para ações 
de cunho social e humanitário. 
  
Art. 9º É vedado aos membros da Assistência Judiciária prestar 
orientação ou assistência de qualquer espécie a terceiros que não se 
enquadrem no disposto no artigo 5º desta portaria. 
  
Art. 10 É expressamente vedado aos membros da Assistência 
Judiciária o recebimento de quaisquer honorários, gratificações ou 
compensações dos assistidos, excetuados aqueles decorrentes de 
sucumbência. 
  
Art. 11 Toda a documentação comprobatória do estado de pobreza, 
bem como a destinada à eventual postulação em Juízo, ficarão a 
exclusivo cargo do pretendente à assistência, sendo vedado à 
Assistência Judiciária destinar quaisquer verbas para obtenção de 
certidões, atestados, registros, documentos (pessoais ou não), cópias 
reprográficas, alvarás, autorizações, autenticações, selagens, 
reconhecimento de firmas e outras despesas similares. 
  
Parágrafo Único - Nos processos em que a Assistência Judiciária 
Gratuita atuar, em hipótese alguma o Município arcará com custas e 
emolumentos quaisquer, honorários advocatícios, inclusive os de 
sucumbência ou pagamento de precatórios, ainda que de natureza 
alimentar. 
  
Artigo 12 - Verificando, a qualquer tempo, que o pretendente à 
assistência não reúne as condições adequadas para tanto, a Assistência 
Judiciária deixará de atendê-lo, conforme norma legal. 
  
Art. 13 - As despesas decorrentes da execução da presente portaria 
correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 
  
Art. 14 - A presente portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
  
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚCEARÁ – 
ESTADO DO CEARÁ, aos quinze do mês de janeiro do ano de dois 
mil e dezoito. 
  
FRANCISCO HERMES NOBRE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Murielly Maia Nobre 

Código Identificador:A092D345 
 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2018 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO PESSOAL PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA 
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO  

  
O Município de Barroquinha, através da Secretaria Municipal do 
trabalho e Desenvolvimento Social, torna pública a abertura de 
inscrições para SELEÇÃO DE PESSOAL PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER 
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EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, nos temos da Lei 
Municipal nº548/2018 
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1. A seleção destina- se a contratação de profissionais temporários 
para suprir carência do Centro de Referência da Assistência Social – 
CRAS e do Polo de Convivência Social. 
  
1.2.A seleção constará da análise de “Curriculum Vitae”, de 
“Entrevista” e “Análise de Títulos”, as quais serão realizadas por uma 
comissão composta por profissionais do quadro da Secretaria 
Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, e um membro do 
Conselho Municipal de Assistência Social, nomeados pela Portaria nº 
0220001/2018. 
1.3. A contratação temporária não está vinculada ou implica na 
convocação dos aprovados em concurso público, nesses cargos. 
  
2.- DAS INSCRIÇÕES  
2.1. - Serão ofertadas, conforme item 2.3 deste Edital: 
2.1.1 – 6 (seis) Facilitadores Culturais 
2.1.2 – 15(quinze) Orientadores Sociais 
2.1.3 – 5 ( cinco) Entrevistadores 
2.1.4 – 2 (dois) Auxiliar de Arquivo 
2.1.5 – 1 (um) Instrutor de capoeira 
2.1.6 – 4 (quatro) Educador Social 
2.1.7 – 1 (um) Instrutor Canto Coral (Cadastro de reserva) 
2.1.8 –1(um) Coordenador do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 
  
2.2 – As inscrições estarão abertas no período de 22,23 e 26 de 
fevereiro de 2018, de 8:00 as 17:00horas, no Pólo de Convivência 
Social Vicente Veras – situado na Rua Augusta Veras, s/n, Bairro 
Centro, Barroquinha – CE. 
  
Se Facilitador Cultural ou Orientador Social: ter idade mínima de 
18 anos completos; ensino médio completo; conhecimentos de 
informática (WINDOWS,WORD, EXCEL) ou Linux e pacote 
OpenOffice/BrOffice; boa fluência verbal; capacidade de trabalho em 
equipe; ter ética e guardar sigilo profissional; conhecimento da área 
social no que se refere a legislação do SUAS, da criança, adolescente, 
idoso e da Pessoa com deficiência; Habilidade em uma ou mais 
modalidades de esporte, lazer, arte e cultura, informática, capoeira, 
dança dentre outras. Se Entrevistador ter idade mínima de 18 anos 
completos; ensino médio completo; conhecimentos de informática 
(WINDOWS,WORD, EXCEL) ou Linux e pacote 
OpenOffice/BrOffice; boa fluência verbal; capacidade de trabalho em 
equipe; ter ética e guardar sigilo profissional; conhecimento da área 
social no que se refere ao Cadastro Único, benefícios de transferência 
de renda e outros benefícios vinculados ao CadÚnico; Certificado de 
Habilitação de Entrevistador/Digitador dos Novos Formulários do 
Cadastro Único ou declaração que comprove o trabalho como 
entrevistador/digitador. Se Auxiliar de Arquivo ter idade mínima de 
18 anos completos; ensino fundamental; conhecimentos de 
informática (WINDOWS,WORD, EXCEL) ou Linux e pacote 
OpenOffice/BrOffice; boa fluência verbal; capacidade de trabalho em 
equipe; ter ética e guardar sigilo profissional; conhecimento da área 
social no que se refere ao Cadastro Único, benefícios de transferência 
de renda e outros benefícios vinculados ao CadÚnico;. Se Instrutor 
de Capoeira: ter idade mínima de 18 anos completos; ensino médio 
completo; boa fluência verbal; capacidade de trabalho em equipe; ter 
habilidade nas modalidades, arte, cultura, capoeira, comprovada e 
experiência. Se Educador Social: Com Nível superior. Com 
experiência em atividades de formação social, atividades lúdicas e 
recreativas, comprovada através de Declaração ou Certificado. Se 
Instrutor de Canto Coral : com nível superior, conhecimentos 
práticos e teóricos técnica vocal, experiência comprovada em 
ministração de aulas de música e canto. Se Coordenador do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Nível médio 
completo, conhecimento da área social, criança e adolescente e da 
Pessoa com deficiência, planejamento; experiência comprovada no 
trabalho com crianças e adolescentes. 
  
2.4- No ato da inscrição os (as) candidatos (as) deverão apresentar 
cópias dos seguintes documentos: 

a) RG e CPF; 
b) Comprovante de residência; 
c) Certificado de habilitação, graduação em nível médio ou superior; 
d) Curriculum Vitae; 
e) Títulos adicionais (Certificados de pós-graduação, cursos de 
extensão universitária e capacitações com carga horária acima de 40 
horas). 
  
3– DOS CARGOS, LOTAÇÃO, CARGA HORÁRIA E 
VENCIMENTOS 
  

CARGO LOCAL 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO BRUTO 

Orientador Social de 
crianças e adolescentes 

CRAS 20 horas R$ 576,00 

Orientador Social para 
idosos 

CRAS 30 horas R$ 576,00 

Orientador Social para 
idosos 

PPI 30 horas R$ 576,00 

Facilitador cultural CRAS 20 horas R$ 576,00 

Facilitador cultural Polo 20 horas R$ 576,00 

Instrutor de capoeira Polo 30 horas R$ 690,00 

Entrevistador Cadastro único 40 horas R$ 748,00 

Auxiliar de Arquivo Cadastro Único 40 horas R$ 570,00 

Educador Social Polo 40 horas R$ 1.130,00 

Instrutor Canto Coral Polo 20horas R$ 760,00 

Coordenador do Serviço 
de Convivência e 
Fortalecimento de 
Vinculos 

Polo 40horas R$ 748,00 

  
4 – DO PROCESSO SELETIVO 
4.1– O Processo Seletivo será composto de duas fases classificatórias. 
  
4.1.1- A Primeira fase é através da analise de curriculum vitae e 
respectivos títulos, a ser entregue no ato da inscrição em cópias, 
mediante a apresentação do original. 
  
4.1.2- A Segunda fase do processo seletivo para a Secretaria 
Municipal do trabalho e Desenvolvimento Social, (prova 
oral/entrevista) será realizado nos dias de 28 de fevereiro e 01 de 
março de 2018 de 08h00min as 17h00min, no Polo de Convivência 
Social Vicente Veras – situado na Rua Augusta Veras, s/n, Bairro 
Centro, Barroquinha – CE. 
a) A prova oral será realizada em turnos obedecendo à ordem 
alfabética dos nomes dos candidatos, na seguinte forma: 
Turno da manhã do dia 28 de fevereiro de 2018 de 08h00min as 
12h00min, candidatos do grupo de nomes de “A a E”, e de 13h00min 
as 17h00min, candidatos do grupo de nomes de “F a L”; 
b) Turno da manhã do dia 01 de março de 2018, de 08h00min as 
12h00min, candidatos do grupo de nomes de “M a Q”, e de 13h00min 
as 17h00min, candidatos do grupo de nomes de “R a Z”; 
– Obedecendo às regras do item 4.1.3, a realização das provas 
ocorrerá por ordem de chegada, respeitando as prioridades, tais como: 
gestantes, lactantes, idosos e pessoas com deficiência. 
  
5 - DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA 
  
a) Conforme garantido pela lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
regulamentado pelo Decreto nº 3.298/1999, que dispõe sobre a 
“Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência”, em seu artigo 37 que assegura às pessoas portadoras de 
deficiência o direito de se inscreverem em concurso público, em 
igualdade de condições com os demais candidatos, para o provimento 
de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com suas deficiências, 
reservando-lhes,no mínimo, 5% (cinco por cento)das vagas do 
concurso. 
b)- Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste 
edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 05% 
das vagas oferecidas para o cargo. 
c)- O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em 
igualdade de condições com os demais candidatos. 
d)- Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se 
enquadrem nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 
3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
5.296/2004, no § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro 
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de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo 
enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 
“O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em 
concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os 
dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto nº 
6.949/2009. 
e) Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) 
no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; b) encaminhar cópia 
simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e laudo médico (original 
ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos doze meses, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência. 
  
6- DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO: 
  
6.1- Serão classificados os candidatos que atenderem os critérios 
contidos neste Edital; 
  
6.2- A classificação final dos candidatos será feita de acordo com o 
resultado obtido na soma de pontuação de 0(zero) a 10(dez), em 
ordem crescente, somando os pontos da análise do Curriculum Vitae e 
Prova Oral/Entrevista com os candidatos, considerando os valores 
constante da tabela abaixo, dentro do numero da vagas ofertadas para 
cada cargo. 
  
Modalidade Pontuação  

Entrevista/Prova Oral  5.0 

Experiências de trabalho no exercício da função da área afim, mínimo de 1 (um) 
ano limitado a 03 (três) anos, sendo 1,0 ponto por cada ano. OBS: A experiência de 
trabalho no exercício da função a área relacionada deverá ser comprovada através 
de Declaração, original ou cópia autenticada. 

3,0 

Capacitações com 40 horas ou mais, até 02 capacitações.  2,0 

  
6.3- Serão eliminados os candidatos que não atenderem as exigências 
contidas neste Edital; 
6.4- O resultado preliminar da seleção será divulgado no sitio da 
prefeitura municipal (http://barroquinha.ce.gov.br/) 05 de março de 
2018 e publicado em locais públicos e de acesso à comunidade, 
iniciando-se o prazo para recursos, dia 06 de março de 2018; 
6.5 - O resultado final da seleção será divulgado no dia 07 de Março 
de 2018 e publicado no sitio da Prefeitura Municipal 
(http://barroquinha.ce.gov.br/) e em locais públicos e de acesso à 
comunidade; 
6.6- O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste 
Edital implicará em sua desclassificação; 
  
7- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1- Esclarecimento e informações adicionais acerca deste Edital 
poderão ser solicitados pelo telefone (88) 3623-1351 
7.2- O(a) profissional (a) selecionado (a) estará sujeito (a) ao 
cumprimento da carga horária constante no ato do contrato de 
trabalho, bem como participar dos momentos de planejamentos, 
estudos e formações realizados pelas Secretaria Municipal de origem. 
  
Barroquinha, 19 de Fevereiro de 2018. 
  
VICENTE DE PAULA PINTO VERAS 
Secretário Municipal do Trabalho Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos 

Publicado por: 
Antonio Giliard Albuquerque dos Santos 

Código Identificador:2A9A77C5 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 002/2018 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO PESSOAL PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA 
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO  

  
O Município de Barroquinha, através da Secretaria Municipal do 
trabalho e Desenvolvimento Social, torna pública a abertura de 

inscrições para SELEÇÃO DE PESSOAL PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, nos temos da Lei 
Municipal nº 548/2018. 
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. A seleção destina- se a contratação de profissionais temporários 
para atender a necessidade do Projeto - Reduzir a Mortalidade Infantil 
Garantindo o Direito a Vida e a Saúde, objetivando atender Gestantes 
e crianças de 0 a 06 anos, realizado pela parceria entre a Secretaria do 
Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e o Banco 
Itau. 
1.2. A seleção constará da análise de “Curriculum Vitae”, de 
“Entrevista” e “Análise de Títulos”, as quais serão realizadas por uma 
comissão composta por profissionais do quadro da Secretaria 
Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, e um membro do 
Conselho Municipal de Assistência Social, nomeados pela Portaria nº 
0220001/2018. 
1.3 A contratação temporária não está vinculada ou implica na 
convocação dos aprovados em concurso público, nesses cargos. 
  
2- DAS INSCRIÇÕES  
2.1. - Serão ofertadas, conforme item 2.3 deste Edital: 
2.1.1 – 1 (um) Assistente Social 
2.1.2 – 1 (um) Psicólogo 
2.1.3 – 1(um) Nutricionista 
2.1.4 – 1(um) Motorista 
2.1.5 – 1(um) Apoio Administrativo (cadastro de reserva) 
  
2.2 – As inscrições estarão abertas no período de 22, 23 e 26 de 
fevereiro de 2018, de 8:00 as 17:00horas, no Pólo de Convivência 
Social Vicente Veras – situado na Rua Augusta Veras, s/n, Bairro 
Centro, Barroquinha – CE. 
  
Se Assistente Social: Curso Superior em Serviço Social - Registro 
profissional no respectivo Conselho de Classe. Se Psicólogo: Curso 
Superior em Psicologia - Registro profissional no respectivo Conselho 
de Classe. Se Nutricionista: Curso Superior em Nutrição - Registro 
profissional no respectivo Conselho de Classe. Se Motorista: Ensino 
Fundamental Completo com CNH na Categoria D. Se Apoio 
Administrativo: ter idade mínima de 18 anos completos; ensino 
médio completo; conhecimentos de informática (WINDOWS,WORD, 
EXCEL) ou Linux e pacote OpenOffice/BrOffice; boa fluência verbal; 
capacidade de trabalho em equipe; ter ética e guardar sigilo 
profissional; conhecimento/experiência na área administrativa. 
  
2.4- No ato da inscrição os (as) candidatos (as) deverão apresentar 
cópias dos seguintes documentos: 
a) RG e CPF; 
b) Comprovante de residência; 
c) Em caso de Motorista, apresentar CNH com as devidas 
especificações; 
d) Certificado de habilitação, graduação em nível médio ou superior; 
e) Curriculum Vitae; 
f) Títulos adicionais (Certificados de pós-graduação, cursos de 
extensão universitária e capacitações com carga horária acima de 40 
horas). 
  
3– DOS CARGOS, LOTAÇÃO, CARGA HORÁRIA E 
VENCIMENTOS 
  

CARGO LOCAL 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO BRUTO 

Assistente Social CRAS 30h R$ 2.000,00 

Psicólogo CRAS 40h R$ 2.000,00 

Nutricionista CRAS 10h R$ 700,00 

Motorista CRAS 40h Salário Mínimo Vigente 

Agente Administrativo CRAS 40h Salário Mínimo Vigente 

  
4– DO PROCESSO SELETIVO 
4.1– O Processo Seletivo será composto de duas fases classificatórias. 
  
4.1.1- A Primeira fase é através da analise de curriculum vitae e 
respectivos títulos, a ser entregue no ato da inscrição em cópias, 
mediante a apresentação do original. 
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4.1.2- A Segunda fase do processo seletivo para a Secretaria 
Municipal do trabalho e Desenvolvimento Social, (prova 
oral/entrevista) será realizado no 27 de fevereiro de, de 08h00min as 
17h00min, no Pólo de Convivência Social Vicente Veras – situado na 
Rua Augusta Veras, s/n, Bairro Centro, Barroquinha – CE. 
4.1.3 - A prova oral será realizada em turnos obedecendo à ordem 
alfabética dos nomes dos candidatos, na seguinte forma: 
  
a) Turno da manhã do dia 27, de 08h00min as 12h00min, candidatos 
do grupo de nomes de “A a L”, e de 13h00min as 17h00min, 
candidatos do grupo de nomes de “M a Z”; 
  
– Obedecendo às regras do item 4.1.3, a realização das provas 
ocorrerá por ordem de chegada, respeitando as prioridades, tais como: 
gestantes, lactantes, idosos e pessoas com deficiência. 
  
5 - DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA 
  
a) - Conforme garantido pela lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
regulamentado pelo Decreto nº 3.298/1999, que dispõe sobre a 
“Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência”, em seu artigo 37 que assegura às pessoas portadoras de 
deficiência o direito de se inscreverem em concurso público, em 
igualdade de condições com os demais candidatos, para o provimento 
de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com suas deficiências, 
reservando-lhes,no mínimo, 5% (cinco por cento)das vagas do 
concurso. 
b) - Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste 
edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 05% 
das vagas oferecidas para o cargo. 
c) - O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em 
igualdade de condições com os demais candidatos. 
d) - Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se 
enquadrem nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 
3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
5.296/2004, no § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro 
de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo 
enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 
“O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em 
concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os 
dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto nº 
6.949/2009. 
e) Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) 
no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; b) encaminhar cópia 
simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e laudo médico (original 
ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos doze meses, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência. 
  
6- DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO: 
6.1- Serão classificados os candidatos que atenderem os critérios 
contidos neste Edital; 
6.2- A classificação final dos candidatos será feita de acordo com o 
resultado obtido na soma de pontuação de 0(zero) a 10(dez), em 
ordem crescente, somando os pontos da análise do Curriculum Vitae e 
Prova Oral/Entrevista com os candidatos, considerando os valores 
constante da tabela abaixo, dentro do numero da vagas ofertadas para 
cada cargo. 
  
Modalidade Pontuação  

Entrevista/Prova Oral  5.0 

Experiências de trabalho no exercício da função da área afim, mínimo de 1 (um) 
ano limitado a 03 (três) anos, sendo 1,0 ponto por cada ano. OBS: A experiência de 
trabalho no exercício da função a área relacionada deverá ser comprovada através 
de Declaração, original ou cópia autenticada. 

3,0 

Capacitações com 40 horas ou mais, até 02 capacitações.  2,0 

  
6.3- Serão eliminados os candidatos que não atenderem as exigências 
contidas neste Edital; 
6.4- O resultado preliminar da seleção será divulgado no sitio da 
prefeitura municipal (http://barroquinha.ce.gov.br/) 05 de março de 

2018 e publicado em locais públicos e de acesso à comunidade, 
iniciando-se o prazo para recursos, dia 06 de Março de 2018; 
6.5 - O resultado final da seleção será divulgado no dia 07 de Março 
de 2018 e publicado no sitio da Prefeitura Municipal 
(http://barroquinha.ce.gov.br/) e em locais públicos e de acesso à 
comunidade; 
6.6- O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste 
Edital implicará em sua desclassificação; 
  
7- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1- Esclarecimento e informações adicionais acerca deste Edital 
poderão ser solicitados pelo telefone (88) 3623-1351 
7.2- O(a) profissional (a) selecionado (a) estará sujeito (a) ao 
cumprimento da carga horária constante no ato do contrato de 
trabalho, bem como participar dos momentos de planejamentos, 
estudos e formações realizados pelas Secretaria Municipal de origem. 
  
Barroquinha, 19 de Fevereiro de 2018. 
  
VICENTE DE PAULA PINTO VERAS 
Secretário Municipal do Trabalho Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos 

Publicado por: 
Antonio Giliard Albuquerque dos Santos 

Código Identificador:2406DD75 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 003/2018 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO PESSOAL PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA 
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO  

  
O Município de Barroquinha, através da Secretaria Municipal do 
trabalho e Desenvolvimento Social, torna pública a abertura de 
inscrições para SELEÇÃO DE PESSOAL PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, nos temos da Lei 
Municipal nº 548/2018  
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. A seleção destina- se a contratação de profissionais temporários 
para atender a necessidade do Projeto Parceiro do Idoso mantido pela 
parceria entre a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos e o Banco Santander. 
  
1.2 A seleção constará da análise de “Curriculum Vitae”, de 
“Entrevista” e “Análise de Títulos”, as quais serão realizadas por uma 
comissão composta por profissionais do quadro da Secretaria 
Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, e um membro do 
Conselho Municipal de Assistência Social, nomeados pela Portaria nº 
0220001/2018. 
1.3 A contratação temporária não está vinculada ou implica na 
convocação dos aprovados em concurso público, nesses cargos. 
  
2- DAS INSCRIÇÕES  
2.1. - Serão ofertadas, conforme item 2.3 deste Edital: 
2.1.1 – 1 (um) Assistente Social 
2.1.2 – 1(um) Motorista 
2.1.3 – 1(um) Apoio Administrativo (Cadastro de reserva) 
2.1.4 – 1(um) Orientador Social para idosos 
  
2.2 – As inscrições estarão abertas no período 22,23 e 26 de fevereiro 
de 2018, de 8:00 as 17:00horas, no Pólo de Convivência Social 
Vicente Veras – situado na Rua Augusta Veras, s/n, Bairro Centro, 
Barroquinha – CE. 
  
Se Assistente Social: Curso Superior em Serviço Social - Registro 
profissional no respectivo Conselho de Classe. Se Motorista: Ensino 
Fundamental Completo com CNH na Categoria D. Se Agente 
Administrativo: ter idade mínima de 18 anos completos; ensino 
médio completo; conhecimentos de informática (WINDOWS,WORD, 
EXCEL) ou Linux e pacote OpenOffice/BrOffice; boa fluência verbal; 
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capacidade de trabalho em equipe; ter ética e guardar sigilo 
profissional; conhecimento/experiência na área administrativa. Se 
Orientador Social para idosos: ter idade mínima de 18 anos 
completos; ensino médio completo; conhecimentos de informática 
(WINDOWS,WORD, EXCEL) ou Linux e pacote 
OpenOffice/BrOffice; boa fluência verbal; capacidade de trabalho em 
equipe; ter ética e guardar sigilo profissional; conhecimento da área 
social no que se refere a legislação do SUAS, do idoso. 
  
2.4- No ato da inscrição os (as) candidatos (as) deverão apresentar 
cópias dos seguintes documentos: 
a) RG e CPF; 
b) Comprovante de residência; 
c) Em caso de Motorista apresentar CNH com as devidas 
especificações; 
d) Certificado de habilitação, graduação em nível médio ou superior; 
e) Curriculum Vitae; 
f) Títulos adicionais (Certificados de pós-graduação, cursos de 
extensão universitária e capacitações com carga horária acima de 40 
horas). 
  
3– DOS CARGOS, LOTAÇÃO, CARGA HORÁRIA E 
VENCIMENTOS 
  

CARGO LOCAL 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO BRUTO 

Assistente Social 

Centro Intersetorial 
de Apoio ao Idoso – 
Localidade de Lagoa 
do Mato 

30h R$ 2.000,00 

Educador Físico 

Centro Intersetorial 
de Apoio ao Idoso – 
Localidade de Lagoa 
do Mato 

40h R$ 1.845,00 

Motorista 

Centro Intersetorial 
de Apoio ao Idoso – 
Localidade de Lagoa 
do Mato 

40h Salário Mínimo Vigente 

Agente Administrativo 

Centro Intersetorial 
de Apoio ao Idoso – 
Localidade de Lagoa 
do Mato 

40h Salário Mínimo Vigente 

Técnico de Enfermagem 

Centro Intersetorial 
de Apoio ao Idoso – 
Localidade de Lagoa 
do Mato 

40h Salário Mínimo Vigente 

  
4– DO PROCESSO SELETIVO 
4.1– O Processo Seletivo será composto de duas fases classificatórias. 
  
4.1.1- A Primeira fase é através da analise de curriculum vitae e 
respectivos títulos, a ser entregue no ato da inscrição em cópias, 
mediante a apresentação do original. 
  
4.1.2- A Segunda fase do processo seletivo para a Secretaria 
Municipal do trabalho e Desenvolvimento Social, (prova 
oral/entrevista) será realizado no dia 27 de fevereiro de 2018, de 
08h00min as 17h00min, no Pólo de Convivência Social Vicente Veras 
– situado na Rua Augusta Veras, s/n, Bairro Centro, Barroquinha – 
CE. 
4.1.3- A prova oral será realizada em turnos obedecendo à ordem 
alfabética dos nomes dos candidatos, na seguinte forma: 
  
a) Turno da manhã do dia 27, de 08h00min as 12h00min, candidatos 
do grupo de nomes de “A a L”, e de 13h00min as 17h00min, 
candidatos do grupo de nomes de “M a Z”; 
  
– Obedecendo às regras do item 4.1.3, a realização das provas 
ocorrerá por ordem de chegada, respeitando as prioridades, tais como: 
gestantes, lactantes, idosos e pessoas com deficiência. 
  
5 - DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA 
  
a) - Conforme garantido pela lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
regulamentado pelo Decreto nº 3.298/1999, que dispõe sobre a 
“Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência”, em seu artigo 37 que assegura às pessoas portadoras de 
deficiência o direito de se inscreverem em concurso público, em 
igualdade de condições com os demais candidatos, para o provimento 

de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com suas deficiências, 
reservando-lhes,no mínimo, 5% (cinco por cento)das vagas do 
concurso. 
b) - Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste 
edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 05% 
das vagas oferecidas para o cargo. 
c) - O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em 
igualdade de condições com os demais candidatos. 
d) - Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se 
enquadrem nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 
3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
5.296/2004, no § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro 
de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo 
enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 
“O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em 
concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os 
dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto nº 
6.949/2009. 
e) Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) 
no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; b) encaminhar cópia 
simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e laudo médico (original 
ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos doze meses, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência. 
  
6- DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO: 
6.1- Serão classificados os candidatos que atenderem os critérios 
contidos neste Edital; 
6.2- A classificação final dos candidatos será feita de acordo com o 
resultado obtido na soma de pontuação de 0(zero) a 10(dez), em 
ordem crescente, somando os pontos da análise do Curriculum Vitae e 
Prova Oral/Entrevista com os candidatos, considerando os valores 
constante da tabela abaixo, dentro do numero da vagas ofertadas para 
cada cargo. 
  
Modalidade Pontuação  

Entrevista/Prova Oral  5.0 

Experiências de trabalho no exercício da função da área afim, mínimo de 1 (um) 
ano limitado a 03 (três) anos, sendo 1,0 ponto por cada ano. OBS: A experiência de 
trabalho no exercício da função a área relacionada deverá ser comprovada através 
de Declaração, original ou cópia autenticada. 

3,0 

Capacitações com 40 horas ou mais, até 02 capacitações.  2,0 

  
6.3- Serão eliminados os candidatos que não atenderem as exigências 
contidas neste Edital; 
6.4- O resultado preliminar da seleção será divulgado no sitio da 
prefeitura municipal (http://barroquinha.ce.gov.br/) 05 de março de 
2018 e publicado em locais públicos e de acesso à comunidade, 
iniciando-se o prazo para recursos, dia 06 de Março de 2018; 
6.5 - O resultado final da seleção será divulgado no dia 07 de Março 
de 2018 e publicado no sitio da Prefeitura Municipal 
(http://barroquinha.ce.gov.br/) e em locais públicos e de acesso à 
comunidade; 
6.6- O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste 
Edital implicará em sua desclassificação; 
  
7- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1- Esclarecimento e informações adicionais acerca deste Edital 
poderão ser solicitados pelo telefone (88) 3623-1351 
7.2- O(a) profissional (a) selecionado (a) estará sujeito (a) ao 
cumprimento da carga horária constante no ato do contrato de 
trabalho, bem como participar dos momentos de planejamentos, 
estudos e formações realizados pelas Secretaria Municipal de origem. 
  
Barroquinha, 19 de Fevereiro de 2018. 
  
VICENTE DE PAULA PINTO VERAS 
Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos 

Publicado por: 
Antonio Giliard Albuquerque dos Santos 

Código Identificador:AE1E87C2 
 



Ceará , 20 de Fevereiro de 2018   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará   •    ANO VIII | Nº 1884 

 

www.diariomunicipal.com.br/aprece                                                                               13 
 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA 

 
SECRETARIA DE SAÚDE 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
010/2018/PP 

 
O Pregoeiro do município de Catunda/CE comunica aos interessados 
que no dia 05 de março de 2018, às 09:00 horas da manhã, estará 
abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial nº 010/2018/PP, 
cujo objeto é o Fornecimento de oxigênio medicinal em cilindros de 
1m³ e 7m³ destinados ao Hospital Municipal de Catunda. O edital 
completo estará disponível através dos sites: 
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes, www.catunda.ce.gov.br/licitacao.php e 
no endereço: Rua Vila Nau, nº 715 - Centro, a partir da data desta 
publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às 14:00 
h. Maiores informações pelo Telefone: (88) 3686.1032. 
  
Catunda-CE, 19 de fevereiro de 2018. 
  
ELIAS MELO LIMA  
Pregoeiro  

Publicado por: 
Elias Melo Lima 

Código Identificador:DDDCCD82 
 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL 

 
GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 011-R/GAB/2018. 
 

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO 
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E DESPORTO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO 
CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. V da 
Lei Orgânica do Município; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Exonerar do cargo de Assessor Técnico Administrativo, da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, o Sr. 
PRISCILA ARAÚJO CARNEIRO DOS SANTOS, CPF Nº 
054.284.463-07, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 324/2017, de 24 
de Maio de 2017. 
Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
  
Cumpra-se e publique. 
  
Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 02 de 
Janeiro de 2018. 
  
SEBASTIÃO SOTERO VERAS 
Prefeito Municipal de Chaval  

Publicado por: 
Iracélia Sotero Telles 

Código Identificador:8F5C8B92 
 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

PARECER 020/2017 
 
PARECER N° 020/2017 – CJR 
  

Da comissão de justiça e redação sobre o mérito do 
projeto de Lei n° 020/2017 que dispõe sobre 

alteração da Lei n° 1.385/2014 que instituiu a semana 
do bebê e adota outras providencias. 

  
I – Relatório 
Por força regimental foi submetida a analise desta Comissão o projeto 
de Lei n° 1.385/2014 que institui a semana do bebê e adota outras 
providências. 
O projeto foi protocolizado em 03/10/2017 e apresentado em Plenário 
na sessão Ordinária seguinte e recebeu Parecer de Admissibilidade 
desta comissão. 
Acostado ao projeto foram apresentadas as justificativas e não 
apresentada nenhuma emenda. 
II – Análise 
Em análise do texto do projeto e ao substitutivo não encontramos 
nenhum dispositivo que venha a contrariar a Constituição Federal, a 
Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, portanto, não 
esbarra nos ditames constitucionais. 
No tocante à iniciativa, há respaldo legal do chefe do executivo para 
iniciativa e a da Vereadora para emendar o texto original. 
O projeto visa apenas alterar a data da semana do bebê. 
III – Voto 
Face o exposto, considerando que o projeto reveste-se de boa forma 
constitucional legal, jurídico e de boa fora técnica legislativa sou de 
Parecer favorável a sua aprovação nesta Casa Legislativa. 
  
Sala das comissões da Câmara Municipal de Farias Brito, em 24 de 
Outubro de 2017. 
  
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 
Relator 
  
De Acordo: 
  
LAURO NATHANAEL GOMES SILVA 
Presidente 
  
CICERO LUCIANO DA SILVA 
Secretário 

Publicado por: 
Welvis Gonçalves Fernandes 

Código Identificador:010F06C5 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
PARECER 012/2017 

 
PARECER N° 012/2017 – CFO 
  

Da comissão de finanças e orçamento sobre a o 
mérito do Projeto de Lei n° 010/2017 (Do Poder 
Executivo) que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município para o quadriênio de 2018/2021. 

  
I – Relatório 
Por força regimental foi submetida a analise desta Comissão o Projeto 
de Lei n° 010/2017 (Do Poder Executivo) que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021. 
O Projeto foi protocolizado em 29/08/2017 e apresentado na Sessão 
ordinária seguinte e recebeu Parecer de Admissibilidade desta 
comissão. 
Realizada Audiência Pública com boa participação popular, o projeto 
foi amplamente debatido com vários seguimentos da sociedade. 
II – Análise 
O Projeto em tela visa atender o disposto no Art. 165 § 1° da 
Constituição Federal e na Lei Maior do Município. 
O sistema orçamentário trazido pela Constituição de 1988 instituiu o 
denominado orçamento-programa, através da integração do orçamento 
público com o econômico, integrando, pois, as politicas de ordem 
fiscal e econômica. 
O Plano Plurianual – PPA surge nesse sentido com a importante 
missão de regular e disciplinar os projetos governamentais, através do 
estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo 
prazo de quatro anos. 
Sinale-se que por meio de sua realização, o referido PPA visa 
assegurar o planejamento e a transferência, estruturando todos os 


