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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR TÍTULOS Nº 004/2022 

ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO - SUBSTITUTO 
 
 
A Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, torna público na forma 
prevista no artigo 37 da Constituição Federal a abertura de inscrições para o Processo 
Seletivo Simplificado por títulos. 
 
1 – OBJETO: Contratação de profissional com formação em Serviço Social e Psicologia para 
substituição temporária de servidor público municipal. 
 
2 – JUSTIFICATIVA: Contratação temporária de Assistente Social e Psicólogo para 
substituição de profissional que se afastará por motivo de licença gestante, necessitando em 
regime de urgência a contratação de substituto pelo prazo de 6 (seis) meses podendo ser 
prorrogado por igual período uma única vez. 
 
No caso dos servidores titulares do cargo forem liberados pelo INSS a retornar as suas 
funções antes da data de expiração do contrato, esse será automaticamente rescindido, 
sem direito a qualquer indenização ou benefício. 
 
3 – VAGAS: 01 vaga para assistente social e 01 vaga para psicólogo. 
 
4 – PRAZO DE VIGNCIA DO CONTRATO: 06 (seis) meses. 
 
5 – REGIME JURÍDICO: CLT 
 
6 – INÍCIO DOS TRABALHOS: Data provável: abril de 2022. 
 
7 – EXIGÊNCIAS: maior de 18 (dezoito) anos, com formação em Serviço Social / Psicologia, 
inscrito regularmente no Conselho Profissional de Classe (CRESS / CRPs) - na data de 
admissão, certidão negativa de antecedentes criminais, se, do sexo masculino estar quite com 
as obrigações militares. 
 
8 – INSCRIÇÕES: de 01 a 11 de abril de 2022, na secretaria da Prefeitura do Município de 
Patrocínio Paulista, das 08h00min às 16h00min. 
 
Os candidatos deverão, no ato da inscrição, preencher o formulário em anexo e levá-lo no 
momento da inscrição junto com os demais documentos exigidos no presente Edital.  As 
inscrições poderão ser feitas por meio de procuração registrada em cartório, na qual o 
outorgante conceda poderes ao outorgado para efetuar a inscrição. Nesse caso, o 
representante deverá apresentar cópia do RG do interessado, a procuração outorgando 
poderes para a realização da inscrição, e o RG próprio. 
 
9 – DO PROCESSO SELETIVO POR TÍTULOS: 
 
- A análise curricular e avaliação dos títulos será nos dias 12 e 13 de abril de 2022, a partir das 
09h00min, na Secretaria da Prefeitura Municipal. 
- Não será aceita a participação de candidato que protocolar os documentos após o horário 
determinado no item acima. 
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10 – A ESCOLHA SERÁ EFETUADA POR MEIO DE ANÁLISE CURRICULAR E PROVAS 
DE TÍTULOS, DA SEGUINTE FORMA: 
 
- Currículo que demonstre experiência na área de serviço público voltado a execução de 
atividades no SUAS – Sistema Único de Assistência Social: 05 pontos; 

 
- Currículo que demonstre experiência na área de serviço público voltado a execução de 
atividades no SUAS – Sistema Único de Assistência Social em especial na Proteção Social 
Básica/ CRAS / PAIF: 1,5 pontos; 
 
- Pós Graduação (especialização) em Serviço Social ou em Psicologia: 0,5 pontos; 
 
- Mestrado em Serviço Social ou em Psicologia: 0,5 pontos; 
 
- Doutorado em Serviço Social ou em Psicologia:0,5 pontos; 
 
- Livre docência em Serviço Social ou em Psicologia: 0,5 pontos. 
 
11 – APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS: 
 
O Currículo e os títulos deverão estar acondicionados dentro de envelope pardo, indevassável, 
selado.  Os títulos deverão ser reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Os títulos deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográficas, sendo que as 
cópias deverão estar obrigatoriamente autenticadas. 
Os envelopes contendo o currículo e os títulos deverão ser protocolados até 11 de abril de 
2022 às 16h00min no setor de protocolo da Prefeitura. 
 
12 – DO JULGAMENTO: 
 
Nos dias 12 e 13 de abril de 2022 a partir das 09:00h serão assinados, abertos e analisados os 
currículos e títulos, pelos membros da comissão de avaliação de todos os candidatos inscritos, 
e efetuada a classificação, conforme pontuação descrita no item 10. 
 
13 – EM CASO DE EMPATE, OS CRITÉRIOS PARA ESCOLHA SERÃO OS SEGUINTES: 
 
1° - o candidato mais velho; 
2° - candidato com maior número de filhos menores de idade ; 
3° - deficiente físico; 
4° - maior tempo de trabalho na área de formação (Serviço Social ou Psicologia). 
 
 14 – DOS RECURSOS 
 
- Os candidatos poderão interpor recurso ao edital até 48 horas antes da abertura dos 
envelopes para avaliação e realização das  provas. 
- Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado da classificação até 01 dia após 
realização da avaliação dos títulos 
- A comissão de concursos deliberará sobre os recursos no prazo máximo de 24 horas      após a 
interposição deles. 
 
15 – DA REMUNERAÇÃO 
 
O contratado receberá mensalmente, em função de 30 horas semanais trabalhadas a 
remuneração bruta de R$ 4.203,55 (Assistente Social e Psicólogo) conforme referência 09 
da tabela de vencimentos vigente. 
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16 – DO CONTRATO 
 
No ato da assinatura do contrato o candidato escolhido deverá apresentar os seguintes 
documentos: RG, CPF, Titulo de Eleitor, Inscrição em vigor no CRF, comprovante de   
endereço, certidão negativa de antecedentes criminais, CTPS e inscrição no PIS/PASEP, 
certidão de nascimento/casamento, declaração de quitação com a Justiça Eleitoral, e se, do 
sexo masculino, prova de regularidade com as obrigações militares. 
 
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
- A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 
condições do processo seletivo por títulos, estabelecidas no presente edital e na lei orgânica 
do município; 
- A validade do presente processo seletivo será de 6 (seis) meses contado da homologação 
final do resultado, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da administração.
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ANEXO I 
 

FICHA CADASTRAL 
 

 
Declaro, sob as penas da Lei e para fins de participação no Processo Seletivo Simplificado por 

Títulos 004/2022, bem como para contratação para o cargo de _______________ que as 

informações abaixo são verdadeiras: 

 

NOME: 

RG: 

CPF: 

DATA DE NASCIMENTO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

TELEFONE DE CONTATO: 

E-mail: 

CARGO PRETENDIDO:  

 

 

 

Declaro ainda estar ciente e de acordo com as condições constantes do edital de Processo 

Seletivo Simplificado Por Títulos 004/2022. 

 

 

 

 
 

______________________________,______/_________/2022. 
                              Cidade                                                 Dia   /     mês      /  ano 

 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura obrigatória 
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ANEXO I – ANÁLISE DE TÍTULOS 
 

 
Nome do candidato:    ________________________ RG:  _______________________ 
 
Endereço:    __________ Município:  _____Estado: _____ 
 
CEP: __ _________Telefone:  _________Celular: ______ _______ _ _ _ _ 
 
N° de inscrição:    
 
Avaliação de títulos conforme item 10:    
 
Assinatura do candidato:  ____________________ 
 
Conferida por:   __________________________ 
 
 
 
 

Patrocínio Paulista – SP, 31 de março de 2022. 
 
 
 

José Mauro Barcellos 
Prefeito Municipal 


