PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
CNPJ: 72.887.078.0001-80
FUNDO SOCIAL DE SOLIDADRIEDADE
Rua Paulo Guerreiro Franco, 997 - Centro

EDITAL NO. 27/2017 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE 17 DE
MARÇO DE 2017.
SELEÇÃO DE PESSOAL PARA AS OFICINAS SÓCIO-EDUCATIVAS DO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE VERA CRUZ-SP

A Prefeitura Municipal, o Fundo Social de Solidariedade e comissão nomeada
pela portaria no 6.114 de 17 de março de 2017, tornam público que realizarão
seleção de pessoal destinado à contratação de prestadores de serviço/
monitores por até 90 (noventa) dias, prorrogável, se necessário, não
necessariamente por igual período e de acordo com repasse municipal, cujo
processo de realização será regido pelo presente Edital.
Os contratados prestarão serviços de monitores na qualidade de autônomos a
partir de 10 de abril de 2017.
Importante: o candidato obrigatoriamente deverá ter Nº de inscrição no PIS ou
NIT (Previdência Social).
Para o desempenho das funções das categorias de servidores temporários
deverão ser observadas as seguintes características básicas:
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OBS:

Sobre a remuneração serão descontados o INSS – e ISS- de
acordo com a lei

Funções:
a) Monitor de oficina de Corte e Costura - Ministrar curso na área específica,
para famílias que freqüentam o Fundo Social, sendo esses adultos e idosos.
Atender aproximadamente 6 (seis) turmas de 10 pessoas – duas horas cada
aula - em dias e horários diversificados;
Zelar pelo material e equipamentos utilizados na oficina.
Ajudar nos eventos promovidos pelo Fundo Social, quando convocado (a),
mesmo em locais externos do Fundo;
b) Monitor de oficina para Escola da Beleza - Ministrar curso na área
específica para famílias que freqüentam o Fundo Social, sendo esses adultos e
idosos. Atender aproximadamente 6 (seis) turmas de 10 pessoas – duas horas
cada aula - em dias e horários diversificados;
Zelar pelo material e equipamentos utilizados na oficina.
Ajudar nos eventos promovidos pelo Fundo Social, quando convocado (a),
mesmo em locais externos do Fundo;
Habilidades:
Monitor de oficina de Corte e Costura: Habilidades e condições técnicas na
prestação do serviço a ser contratado; habilidades artísticas e manuais de corte
e costura, planejamento, organização, cumprimento de horários, metas e
resultados.
Monitor de oficina para a Escola da Beleza: Habilidades e condições técnicas
na prestação do serviço a ser contratado; habilidades com corte, escova e
química em cabelos, planejamento, organização, cumprimento de horários,
metas e resultados.
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*Para todas as funções deste edital: Importante haver interação com o meio
social, acolhimento, solidariedade para com o grupo de famílias, respeito,
motivação, cooperação, acolhimento.
*A seleção será fundamentada em: teste psicológico, apreciação de
questionário de auto avaliação, currículos e entrevistas. Haverá uma comissão
especialmente nomeada para esta finalidade através da portaria no 6.114 de 17
de março de 2017.
Das Etapas do Processo:
1. Os currículos deverão ser entregues entre os dias 21 a 24 do mês de Março
de 2017, das 10:00 às 16:00 horas na sede do CRAS, na cidade de Vera
Cruz, sito a Rua Manoel Quinzani, 23, Centro, onde será entregue um
protocolo ou pelo email promocaosocial@veracruz.sp.gov.br, no mesmo
período informado acima.
OBS: O candidato poderá concorrer para os cargos que tiverem habilidades,
caso classificado poderá assumir apenas um deles. Nos currículos deverão,
obrigatoriamente, constar o número de telefones do candidato (a) - fixo ou
celular - pelos quais eventualmente serão convocados para entrevista.
2. Teste psicológico e questionário de auto avaliação – a ser realizada na sede
do CRAS no dia 28 do mês de Março de 2017, Terça-Feira das 14h00min às
16h00min, devendo o candidato obedecer rigorosamente o horário.
3. As entrevistas serão realizadas somente aos candidatos selecionados, após
avaliação conjunta do currículo, questionário e teste psicológico, marcadas em
dias e horários a serem agendados, pelos quais cada candidato será convocado
por telefone. Essas entrevistas ocorrerão nos dias 03 e 04 do mês de Abril de
2017.
Obs: Os procedimentos de seleção serão analisados e pontuados, dando-se
preferência aos candidatos (as) com experiência na área em que atuará,
observando o perfil para atender ao público-alvo do projeto. Na segunda fase,
entrevista, o candidato classificado deverá apresentar certificados, referente à
área pleiteada, a fim de demonstrar a comissão a qual avaliará. A pontuação da
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primeira fase será zerada e classificação será determinada pela média da
pontuação dada pela comissão a cada candidato.
Qualquer alteração quanto às datas e/ou horários – será publicada em
edital no portal da Prefeitura Municipal, www.veracruz.sp.gov.br.

Vera Cruz, 17 de março de 2017.

_________________________
Renata Zompero Dias Devito
Prefeita Municipal

_______________________
Neusa Martins da Silva Santos
Diretora da Promoção Social

_______________________
Fatima Regina Florentino Santana
Coordenadora do Fundo Social de Solidariedade

