PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020
EDITAL Nº 02 DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020

Rerratifica o período das inscrições, o
cronograma e os critérios de pontuação.
Considerando a inexistência de pontuação para estudantes de cursos de especialização
em andamento;
Considerando a baixa quantidade de inscritos até apresente data;

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – RS, no uso de suas atribuições,
TORNA PÚBLICA a Rerratificação nº 01 do Edital de Processo Seletivo, conforme segue:
1. Fica prorrogado o período de inscrições constante no item 02 do edital de abertura, para até a
data de 18/03/2020.
2. Fica retificado os critérios de pontuação constantes no item 4.3 do edital de abertura, passando
o mesmo a ter a seguinte redação:
Formação do
educando
Curso de
Especialização
em andamento
Graduação
(curso em
andamento)
Formação
superior
Língua
estrangeira

Informática

Ano/Nível

Pontuação

Pós graduação latu sensu ou MBA na
área do estágio ofertado
Mestrado na área do estágio ofertado
Doutorado na área do estágio ofertado
Até o 3º semestre, inclusive
Do 4º ao 6º semestre, inclusive

50

A partir do 7º semestre
Graduação ou pós-graduação em
outras áreas, que não a do estágio
ofertado
Básico

40

Intermediário
Avançado
Windows/Linux
Edição de texto, tabelas e
apresentações
Edição de imagem
Internet
Hardware

15
20
10
10

60
70
20
30

30
10

10
10
10

Estágios
realizados

Experiência
profissional

Cursos extracurriculares

Criação e configuração de redes
Outros cursos de informática
Estágios na iniciativa privada

5
5
10

Estágios em órgãos públicos
Estágios em órgãos do terceiro setor
Emprego formal

20
15
20

Vínculo formal com órgãos públicos
Trabalho voluntário no Município
Com duração de até 20h

25
10
3

Com duração de 21h até 60h
Com duração de 61h até 180h
Com duração superior a 181h

5
7
10

3. Fica retificado o item 5.1 do edital de abertura, passando o mesmo a ter a seguinte redação:
5.1. O resultado preliminar da presente seleção pública para aceitação de estagiários pelo
Município será divulgado na data de 19 de março de 2020, mediante publicação no mural e site
da prefeitura municipal (www.novoxingu.rs.gov.br).
4. Fica retificado o item 5.7 do edital de abertura, passando o mesmo a ter a seguinte redação:
5.7. O resultado final, após o processamento e julgamento dos recursos, será divulgado a partir
do dia 25 de março de 2020.
5. Fica retificado o anexo I do edital de abertura, passando a mesma a ter a seguinte redação:

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO
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Inscrição:_______

Concorrente a vaga n.º:____________________________

Candidato: ______________________________________________________________________
Nascimento: ___/___/____ Naturalidade: _____________ Nacionalidade: __________________
CPF: __________________

RG:___________________

Órgão emissor:_______

Endereço residencial:_____________________________________
Bairro:________________

Cidade:_____________________

Nº: ___________
UF:___________

Telefone Celular:_________________
Email___________________________________________
DOCUMENTOS ANEXADOS NESTA INSCRIÇÃO:
Conferência pela Comissão
DOCUMENTOS
Sim

Não

Carteira de identidade (RG);
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
Comprovante ou declaração de residência
Currículo Vitae
Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral
Cópia da carteira de reservista (para candidatos do sexo
masculino)
Comprovante de matrícula

Pontuação: As atividades que forem descritas no currículo vitae, deverão ser comprovadas
pelo candidato, mediante apresentação de cópia de certificados, atestados ou documentos
equivalentes, e deverão ser preenchidas pelo candidato na tabela abaixo:

Formação do
educando

Ano/Nível

Curso de
Especialização em
andamento

Pós graduação latu sensu ou MBA
na área do estágio ofertado

Pontuação
Atribuída pelo
candidato

Revisão da
Pontuação
pela
Comissão

Mestrado na área do estágio ofertado

3

Doutorado na área do estágio
ofertado
Ensino superior
(curso em
andamento)

Até o 3º semestre, inclusive
Do 4º ao 6º semestre, inclusive
A partir do 7º semestre

Língua estrangeira

Básico
Intermediário
Avançado

Informática

Windows/Linux
Edição de texto, tabelas e
apresentações
Edição de imagem
Internet
Hardware
Criação e configuração de redes
Outros cursos de informática

Estágios realizados

Estágios na iniciativa privada
Estágios em órgãos públicos
Estágios em órgãos do terceiro setor

Experiência

Emprego formal

profissional
Vínculo formal com órgãos públicos
Trabalho voluntário no Município
Cursos extra-

Com duração de até 20h

curriculares
Com duração de 21h até 60h
Com duração de 61h até 180h
Com duração superior a 181h
SOMA TOTAL DA
PONTUAÇÃO

4

DECLARO:
1.

Estar de acordo com as normas contidas no Edital de Processo Seletivo para contratação

de estagiários;
2.

Que as informações e dados prestados nesta Ficha de Inscrição são verdadeiras.

3.

Atender as exigências constantes no Edital de Processo Seletivo para contratação de

estagiário.
4.

Estar ciente que a inexatidão de dados e ou irregularidades dos documentos

apresentados, mesmo que verificados posteriormente, implicará na nulidade da presente inscrição
e dos atos dela decorrentes, sem prejuízo da adoção de medidas de ordem administrativa, civil ou
criminal.
5.

Estar ciente do constante na Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Lei

Municipal n.º 1.005/2020.
6.

Estar ciente de que a documentação anexada a esta Ficha, será analisada pela comissão,

conforme previsto no Edital de Processo Seletivo.
Data: ______/________/__________

____________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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6. Fica retificado o anexo IV da ficha de inscrição, passando a mesma a ter a seguinte redação:
ANEXO IV -CRONOGRAMA PREVISTO
As datas constantes neste edital são previsões para a execução do certame, podendo
sofrer alterações, que serão devidamente informadas em edital.
DATAS
06/03/2020
09 a 18/03/2010
19/03/2020
20/03/2020 a
23/03/2020
24/03/2020
25/03/2020

EVENTOS
Publicação do Edital do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Período para realizar a inscrição na Prefeitura Municipal de Novo Xingu,
nos termos deste Edital.
Análise da documentação/pontuação e Publicação resultado preliminar
Prazo para recurso do resultado preliminar
Julgamento de eventuais recursos
Publicação do resultado dos recursos e Publicação da classificação final e
Homologação do Processo Seletivo.

7. Ficam através do presente edital, convocados os candidatos inscritos neste processo
seletivo até a presente data, para que compareçam até a sede da Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Finanças até a data de 18/03/2020, para fins de novo preenchimento
da ficha de inscrição, podendo efetuar juntada de novos documentos que entender cabíveis, sob
pena de eliminação do processo seletivo.
8. Fica o presente Edital Rerratificatório nº 01 incorporado, para todos os efeitos, ao EDITAL
Nº 01 DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020.
9. As demais cláusulas e disposições do EDITAL Nº 01 DO PROCESSO SELETIVO Nº
001/2020 permanecem inalteradas.
Novo Xingu, 11 de março de 2020.
Registre-se, Publique-se
Jaime Edsson Martini
Prefeito Municipal

DILAMAR CEZAR CONTERATO
Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças
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