EDITAL Nº 10/2021 - RETIFICADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 10/2021
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
A Prefeitura Municipal de Itapira, com fundamento na Lei Municipal n.º 2.062 de 23 de janeiro de 1989 do
Município de Itapira, que regulamenta as contratações de pessoal no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Município de Itapira, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público
especificadas no Processo Administrativo nº 3184/2021 da Secretária Municipal Defesa Social, sem prejuízo
do que dispõe o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, torna público que realizará Processo Seletivo
Simplificado para contratação, por tempo determinado, dos cargos discriminados no item 3 do presente
Edital.
1. Das Inscrições:
1.1 Ao se inscrever, o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, que constitui as
normas que regem o Processo Seletivo, não podendo alegar desconhecimento;
1.2. O candidato interessado em participar do processo seletivo deverá encaminhar via whatsApp a
documentação descrita no item 02 deste edital.

Data: de 21 a 23 de junho de 2021
Via WhatsApp pelo número: (19) 3843-9113

1.3. Não se aceitará reclamações posteriores à data estabelecida para confirmação de inscrição.
1.4. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos
dela decorrentes, mesmo tendo sido aprovado, no caso do fato ser constatado posteriormente à realização do
processo seletivo.
2. Da Documentação:
2.1. Será exigida dos candidatos ao Processo Seletivo, para fins de inscrição, a apresentação de cópia dos
seguintes documentos:
a) Currículo contendo, além das informações de praxe, o número dos documentos pessoais de identidade;
CPF; Título de Eleitor; Experiência; CNH D;
3. Das Vagas, Da Jornada de Trabalho e Vencimentos:
3.1. Vagas, Jornada de Trabalho e Vencimentos:

Cargo/Função
Agente de Serviços X –
Agente de Defesa Civil

Carga Horária
200
horas
mensais

Remuneração
R$ 1.865,31

Requisito
Ensino fundamental, CNH D e
experiencia na área

3.2. Preenchidas as vagas disponíveis, os demais candidatos aprovados serão aproveitados nos casos de
vacâncias ocorridas no período de validade do Processo Seletivo Simplificado, até a abertura, homologação
final e definitiva do Concurso para o cargo efetivo.

4. Das Atribuições do Cargo:

4.1 AGENTE DE SERVIÇOS X – AGENTE DE DEFESA CIVIL: Coordenar e executar programas,
projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações
populares do município visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população;
Contribuir no desenvolvimento de projetos de mudança cultural, monitoração, alerta e alarme, desenvolvimento
científico e tecnológico, desenvolvimento institucional, bem como programas de prevenção e preparação para
emergências e desastres, respostas aos desastres e reconstrução, visando o atendimento, a segurança e o bem
estar da população; Contribuir na elaboração ou redigir pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observações, vistorias e inspeções e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Manter atualizado o sistema de
informações sobre desastres no município, objetivando uma melhor difusão do conhecimento sobre a realidade
municipal no que diz respeito a desastres, bem como implementar os núcleos de defesa civil municipal, com
prioridade para os situados nas regiões de maior risco de desastres naturais; Contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação, elaborando projetos de desenvolvimento e
ministrando treinamentos, palestras e/ou aulas de aperfeiçoamento, a fim de possibilitar a estruturação de
quadros de voluntários altamente capacitados e motivados; Contribuir na promoção de estudos de riscos de
desastres, objetivando o microzoneamento urbano, com vistas à implementação de políticas municipais, de
acordo com a legislação vigente, bem como a organização de bancos de dados e de mapas temáticos
relacionados com ameaças, vulnerabilidades e riscos, nas áreas de maior incidência de desastres; Contribuir com
a segurança da população em hipóteses de riscos de desastres, definindo recursos institucionais, humanos e
materiais necessários junto a órgãos e entidades públicas ou privadas, selecionando órgãos e entidades
adequadas para atuarem nas operações de resposta aos desastres e definindo suas atribuições, e cadastrando,
organizando e mantendo permanentemente atualizado em banco de dados e mapas temáticos a disponibilidade e
localização dos recursos, equipamentos, instalações de apoio, entre outros; Contribuir no desenvolvimento de
projetos de aparelhamento e apoio logístico, socorro e assistência às populações, reabilitação dos cenários de
desastre, entre outros, bem como montar a estrutura física e coordenar as atividades nos abrigos de defesa civil,
visando o cumprimento das normas e procedimentos preestabelecidos; Participar e/ou coordenar as atividades
de mobilização, de manutenção das comportas de contenção de cheias; Avaliar situações de risco e
emergenciais, emitir pareceres e elaborar relatórios sobre a situação, requerendo providências de outros órgãos
quando necessários; Coordenar a participação de outros órgãos nas atividades de Defesa Civil; Participar da
escala de plantão, estando disponível para atender aos pedidos emergenciais quando for acionado, independente
do horário, visando primar pela segurança da população; Realizar a manutenção do material e equipamento de
defesa civil, controlando a distribuição e recebimento do mesmo; Atender ao público/comunidade em geral,
pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para
eventuais transtornos; Avaliar cena da ocorrência, estabilizar veículos, examinar situação de risco, abordar a
vítima, efetuar procedimentos de suporte básico a vida, ministrar primeiros socorros, prestar assistência a
parturientes, desencarcerar vítimas, realizar operação de busca, resgatar vítimas em terra, resgatar vítimas em
altura, resgatar vítimas em meio aquático, retirar pessoas e animais da área de risco, providenciar meios de
transporte, transportar vítima e ou material, resgatar objetos e bens, capturar animais peçonhentos e não
peçonhentos, operar viaturas de resgate, operar viaturas de salvamento, posicionar viaturas, definir plano de
ação, isolar local, desenergizar, explorar e evacuar locais, criar acessos as vítimas e ao local do sinistro,
selecionar equipamento de acordo com o tipo de ocorrência, manejar equipamentos, operar viaturas de combate
a incêndio, escolher rotas de fuga, extinguir incêndios, remover materiais, confinar combate a área atingida,
rescaldar o local do incêndio, orientar o público, ministrar palestras educativas, mapear e sinalizar áreas de
risco, testar sistemas de segurança e edificações, executar simulados de ocorrências, escorar locais de risco de
desabamento, cortar árvore com risco iminente de queda, limpar pista de rolamento, conferir materiais, testar
equipamentos ,conferir estado de funcionamento de viatura, preparar viatura para ocorrência, substituir
materiais vencidos e danificados, praticar exercícios físicos, praticar natação e mergulho, selecionar itinerários
alternativos, identificar tipo de produto perigoso, avaliar relevo quanto ao escoamento ou queda de produto
perigoso, retirar material contaminado, descontaminar meio ambiente, usar equipamento de proteção individual
e coletiva, providenciar manutenção de viatura e equipamento, descontaminar-se, descontaminar equipamentos,
vacinar-se, tirar informações sobre ocorrências, transmitir e receber via rádio, informar condições da vítima e do
acidente, informar a população sobre área contaminada, informar dados de ocorrências para órgãos competentes,
solicitar apoio aos órgãos públicos e privados, solicitar apoio logístico, atuar em campanhas filantrópicas,
comunicar-se por códigos e sinais, elaborar relatórios. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

05. Do Processo Seletivo:
5.1. O Processo Seletivo constará de análise do questionátio discriminando escolaridade, demais títulos
relacionados à área de atuação e experiência profissional, mediante os critérios a seguir:
Pontuação
Critérios da análise
Titulação
Cursos profissionalizantes na área de atuação
10 pontos / curso
Segunda graduação na área de atuação do cargo concorrido
10 pontos / curso
Pós-graduação na área de atuação do cargo concorrido
10 pontos / curso
Experiência profissional
Até 02 anos
05 pontos
De 03 a 05 anos
10 pontos
De 06 a 10 anos
15 pontos
De 11 a 15 anos
20 pontos
De 16 a 20 anos
25 pontos
Mais de 20 anos
30 pontos
5.2. Para fins de comprovação da formação educacional o candidato deverá apresentar no ato da inscrição
cópias dos certificados de cursos realizados;
5.3. Para fins de comprovação de experiência profissional o candidato deverá apresentar cópia da Carteira de
Trabalho e Previdência Social ou declaração de empregadores.
5.4. Toda a documentação deverá ser entregue no ato de inscrição.

06. Do Resultado Final e Classificação:
6.1. Na lista de classificação constará a relação dos candidatos, por ordem de classificação, de acordo com o
número de pontos obtidos, do primeiro ao último colocado.
6.2. Em caso de empate no total de pontos na classificação, terá preferência o candidato que tiver maior tempo
de experiência na área de atuação e, se persistir o empate, o mais idoso.
6.3. O resultado preliminar será divulgado no dia 25/06/2021, e o final e definitivo do processo seletivo no
dia 30/06/2021 no site do Município www.itapira.sp.gov.br, no Jornal Oficial Eletrônico do Município de
Itapira e fixado no quadro de editais da Prefeitura Municipal de Itapira.
07. Dos Recursos:
7.1. Após a divulgação da lista de classificação, o candidato que se sentir prejudicado poderá impetrar
recurso mediante requerimento individual, que deverá ser enviado via whatsapp para o número
19 999120762 ou pelo e-mail protocolo.arquivo@itapira.sp.gov.br, do Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Itapira, até 48 horas contados da divulgação do resultado.
7.2. O recurso não terá, sob nenhuma hipótese, efeito suspensivo total ou parcial.

08. Do Processo de Contratação:
8.1.O Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal convocará os candidatos selecionados de acordo com
a ordem classificatória para preenchimento da ficha cadastral, encaminhamento para exame médico
admissional e informações da função a ser exercida, da área de atuação, do tempo de contratação, da lotação,
da jornada de trabalho, do início de seu exercício bem como da assinatura do contrato.
8.2. O contrato terá duração de até 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual
período, persistindo a razão da justificativa que o ensejou; aplicando-se a regra do Art. 481 da CLT.
09. Das Disposições Gerais:
9.1. O candidato não poderá acrescentar alterar, substituir e/ou incluir qualquer informação exigida na ficha
de inscrição e currículo após a entrega dos mesmos;
9.2. Não haverá inscrição fora da data prevista neste Edital;
9.3. O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, contado da data de publicação do resultado,
prorrogável por igual período, de acordo com o interesse e necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de
Itapira.
9.4. A inexatidão ou irregularidade das informações prestadas no ato da inscrição, ainda que verificada

posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo;
9.5. Para o profissional que por incompatibilidade de horário ou qualquer outro motivo não assumir a vaga
oferecida no momento da convocação, perderá o direito à vaga;
9.6. O horário de trabalho do candidato aprovado será conforme a necessidade da Secretaria de Saúde e
disponibilidade do candidato habilitado, aprovado e convocado;
9.7. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão chamados para o desempenho de suas atribuições de
acordo com a ordem de classificação e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;
9.8. Após o prazo de 72 horas, o candidato que não comparecer perdará o direito à vaga e dará direito ao
Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira convocar o próximo classificado.
9.9. Não poderão participar do processo seletivo candidatos não habilitados para a função;
9.10. Os candidatos selecionados, quando convocados deverão apresentar cópia de todos os documentos
necessários e preenchimento de questionário próprio antes do exercício das funções;
9.11. O candidato que vier a ser contratado celebrará termo de contrato temporário regido pelas normas
contidas na CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.
9.12. Será responsável pela análise dos documentos a Comissão nomeada pela Portaria nº 038, de
04/01/2021, que providenciará a classificação dos aptos em conformidade com o item 5.1.

10. Calendário:
Divulgação do Edital: 21/06/2021
Prazo de Inscrição: de 21/06/2021 a 23/06/2021
Divulgação do resultado preliminar: 25/06/2021
Recurso: 25 e 28/06/2021
Resultado final e definitivo: 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 18 de junho de 2021.

Antônio Hélio Nicolai
Prefeito Municipal

