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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 

 
O MUNICÍPIO DE SOORETAMA, Estado do Espírito Santo, por meio do Prefeito 
Municipal, Excelentíssimo Senhor Alessandro Broedel Torezani, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente a Lei Municipal nº 924/2018, torna público o 
Processo Seletivo Simplificado para AGENTE DE SERVIÇO BRAÇAL E PINTOR, 
visando à contratação em caráter de urgência, bem como a formação de cadastro 
de reserva após preenchido o número de vagas ofertadas, para atender as 
necessidades temporárias e de excepcional interesse público da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos, dispensado o respectivo concurso público, 
consoante com o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, mediante as 
condições especiais estabelecidas neste edital e seus anexos: 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital, sendo 
coordenado, supervisionado e realizado pela Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado, instituída pela Portaria nº 03/2019. 

1.2. Será considerada a experiência profissional para contagem de pontos, 
‘comprovada por meio de declaração do empregador, com assinatura e 
carimbo do CNPJ da Empresa/Firma, ou contratos de trabalho anotados na 
CTPS (Carteira de trabalho e Previdência Social) ”. 

1.3. Dentre as 50 vagas de agente de serviço braçal, 20 serão destinadas 
APENAS para pessoas que buscam o primeiro emprego. 

1.4. Todas as publicações referentes a este processo seletivo simplificado serão 
efetuadas no site oficial da Prefeitura Municipal de Sooretama 
(www.sooretama.es.gov.br). 

1.5. O processo seletivo destina-se à seleção de “Profissionais” para os cargos 
conforme especificados no QUADRO DE FUNÇÕES, para contratação 
temporária de excepcional interesse público, pelo prazo de 90 (doze) meses. 

1.6. A convocação dos candidatos obedecerá à ordem crescente de classificação. 
1.7. O Contrato por prazo determinado extinguir-se-á sem direito a indenização: 

I. A pedido do contratado, com antecedência prévia de 30 (trinta) dias; 
II. Por conveniência da administração pública; 
III. Quando o contratado incorrer em falta grave ou disciplinar, previstos na 

Lei nº 052/97 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Sooretama; 

IV. Por ineficiência no desempenho do cargo, de acordo com relatório técnico 
a ser confeccionado pela chefia imediata a que o contratado estiver 
subordinado; e 

V – Por nomeação de candidato aprovado em concurso público. 
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1.8. Além das vagas ofertadas neste Edital, o Processo seletivo visa à formação 

de CADASTRO RESERVA para preenchimento de vagas que venham a 
surgir durante sua validade, desde que, haja interesse público e dotação 
orçamentária própria e disponível. 
 

1.9. Os profissionais que vierem a ser contratados por meio deste Edital atuarão 
a ordem da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos atendendo as 
atribuições que lhe são pertinentes conforme a Lei 641/2011.  
 

 
 
2. QUADRO DE FUNÇÕES 

 
Função 

 
Vagas 

 
Carga 

horária 
semanal 

 

Vencimento 
 

Pré-requisitos 
 

Atribuições 
 

 
 
PINTOR 

 

02 

 

40h 

 

R$ 998,00 

 

 
Ensino 

Fundamental 
incompleto 

 

 Pintura de prédios, 
árvores, meios-fios, 
placas e outras obras 
civis, raspando-
as, emassando-as e 
cobrindo-as com uma 
ou várias camadas de 
tinta, para protegê-las 
e/ou decorá-las; 

 Verificar o trabalho a 
ser executado, 
observando as 
medidas, a posição e o 
estado original da 
superfície a ser 
pintada, para 
determinar os 
procedimentos e 
materiais a serem 
utilizados; 

 Limpar as superfícies, 
escovando-as, 
lixando-as, ou 
retirando a pintura 
velha ou das partes 
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danificadas com 
raspadeiras, solventes 
e jatos de ar, para 
eliminar resíduos; 

 Lixar, e emassar e 
retocar falhas e 
emendas, utilizando 
material apropriado, 
para corrigir defeitos e 
facilitar a aderência da 
tinta; 

 Organizar o material 
de pintura, escolhendo 
o tipo conveniente de 
pincel, trincha, 
espátula ou rolo, para 
executar corretamente 
a tarefa; 

 Proteger as partes que 
não serão pintadas, 
utilizando fitas 
adesivas ou outro 
meio, para evitar que 
recebam tinta; pinta as 
superfícies, aplicando 
sobre elas uma ou 
várias camadas de 
tinta ou produto similar, 
utilizando o material 
escolhido, para 
protegê-las e dar-lhes 
o aspecto desejado. 

 Utilizar andaimes fixos 
ou suspensos ou 
escadas, conforme a 
altura da superfície a 
ser pintada; 

  Executar outras 
tarefas afins. 
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AGENTE 
DE 

SERVIÇO 
BRAÇAL 

50 40h 
 

R$ 998,00 + 
Adicional de 
Insalubridad

e de 20% 
 
 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 

 - Abrir valas no solo, 
utilizando ferramentas 
manuais apropriadas; 

 - Quebrar pedras e 
pavimentos; 

 - Roçar as laterais das 
estradas com 
ferramentas manuais 
apropriadas; 

 - Carregar e 
descarregar veículos, 
empilhando os 
materiais nos locais 
indicados; 

 - Transportar materiais 
de construção, móveis, 
equipamentos e 
ferramentas, de acordo 
com instruções 
recebidas; 

 - Capinar, auxiliar no 
plantio, adubagem e 
poda de árvores, flores 
e gramas para 
conservação e 
ornamentação de 
praças, parques e 
jardins e demais 
logradouros; 

 - Auxiliar na execução 
de serviços 
de calcetaria; 

 - Preparar argamassa, 
concreto e executar 
outras tarefas 
auxiliares em 
construções; 

 - Assentar tubos de 
concreto, sob 
supervisão, na 
realização de obras 
públicas; 

 - Assentar meios-fios; 
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 - Auxiliar na 
construção de 
palanques, andaimes, 
redes de esgoto pluvial 
e cloacal, caixas de 
redes de 
inspeção, bocas-de-
lobo e outras obras; 

 - Limpar, lubrificar e 
guardar ferramentas, 
equipamentos e 
materiais de trabalho 
que não exijam 
conhecimentos 
especiais; 

 - Construir e limpar, 
sob supervisão, bocas-
de-lobo, bueiros e 
caixas de inspeção; 

 - Executar consertos 
simples em móveis, 
portas, janelas e outras 
peças de madeira; 

 - Construir, sob 
supervisão, pontes de 
madeira ou concreto; 

 - Auxiliar na confecção, 
reparo, montagem, 
instalação e 
conservação de 
portas, janelas, 
esquadrias e demais 
estruturas e peças de 
madeira, executando 
tarefas 
complementares como 
lixar, colar, pregar, de 
acordo com a 
orientação do 
responsável; 

 - Auxiliar a montar, 
desmontar, reparar e 
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ajustar os sistemas 
hidráulicos; 

 - Ajudar a localizar e 
reparar vazamentos 
em tubulações, 
encanamentos e 
demais condutos 
hidráulicos; 

 - Auxiliar a montar e 
instalar sistemas de 
tubulação, unindo e 
vedando tubos, de 
acordo com orientação 
recebida; 

 - Auxiliar a instalar 
louças sanitárias, 
caixas d'água, 
chuveiros e outros; 

 - Auxiliar a preparar 
tintas e executar 
tarefas relativas à 
pintura de superfícies-
externas e internas das 
edificações, muros, 
meios-fios e outros; 

 - Realizar trabalhos 
simples de solda; 

 - Auxiliar no corte, 
reparo e outras 
atividades relativas à 
solda de peças e ligas 
metálicas; 

 - Limpar e auxiliar na 
lubrificação de 
ferramentas, 
equipamentos, 
maquinas e motores 
que não exijam 
conhecimentos 
especiais; 

 - Zelar pela 
conservação de 
máquinas e 
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ferramentas utilizadas 
no trabalho, limpando-
as, lubrificando-as e 
guardando-as de 
acordo com orientação 
recebida; 

 - Observar as medidas 
de segurança na 
execução das tarefas, 
usando equipamentos 
de proteção e tomando 
precauções para não 
causar danos a 
terceiros; 

 Executar outras 
atribuições afins. 
 

 
3. LOCALIZAÇÃO E DESEMPENHO DAS FUNÇÕES 
 
As funções identificadas no presente edital são para atendimento às necessidades 
de excepcional interesse público do Município de Sooretama, com base na Lei 
municipal nº. 924/2018. As atividades de coleta e de limpeza pública serão 
desempenhadas tanto na zona urbana quanto na zona rural do Município de 
Sooretama/ES, sem direito a lotação individualizada, por tratar-se, de serviços que 
são desempenhados em todo o âmbito territorial do município.  
 
4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 

4.1 As inscrições serão realizadas no NOSSO ESPAÇO, localizado na Rua 
Henrique Alves Paixão, s/n, Centro, Sooretama-ES nos dias 21, 22, 23 e 
24 de janeiro de 2019 das 8h às 11h30min e das 13h às 17h. O candidato 
deverá levar preenchida a ficha de inscrição disponível no site da prefeitura 
(www.sooretama.es.gov.br) e todos os documentos solicitados na relação 
que também está disponível no site, de acordo com o cargo pretendido. 
 

4.2 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, cabendo aos executores o direito de excluir 
deste Processo Seletivo aquele que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente, sob pena de praticar o crime 
previsto no artigo 299, do Código Penal, além da responsabilidade civil pelos 
eventuais prejuízos causados ao Município de Sooretama. 
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5. DAS INSCRIÇÕES PARA AGENTE DE SERVIÇO BRAÇAL E PINTOR 
 

5.1 São requisitos para a inscrição no Processo Seletivo Simplificado: 
a) Ter nacionalidade brasileira ou naturalizado; 
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais/comprovante da última votação ou 

Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br); 
c) Ter 18 (dezoito) anos completos na data de admissão, conforme convocação 

do candidato, respeitada a sua classificação. 
d) Não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes ter cumprido 

integralmente as penas cominadas; 
e) Possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social, RG, CPF, Certidão de 

casamento ou nascimento e Título de eleitor. 
f) Certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Civil de seu Estado de 

residência nos últimos 05 (cinco) anos (http://www.pc.es.gov.br); 
g) Certidão Negativa da Receita Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br) 

(http://www2.jfes.jus.br/jfes/certidao/emissao cert.asp); 
h) Atender às exigências, aos pré-requisitos e as exigências constantes no 

quadro de funções, descritos neste edital; 
i) Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos, funções e empregos 

públicos na forma do Inciso XVI, art. 37 da Constituição Federal; e ter aptidão 
física e mental para o exercício das atribuições da função. 

 
5.2 O candidato que não tiver experiência profissional na área pleiteada 

não está impedido de participar do referido processo seletivo. 
5.3 Todos os requisitos especificados nos itens acima deverão ser 

comprovados através da apresentação de documentação original, 
juntamente com fotocópia no ato de validação da inscrição, conforme 
CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO, 
acrescidos de 02 fotos 3x4, comprovante de residência, Certidão de 
casamento ou nascimento, Certidão de nascimento dos filhos menores 
de 14 (quatorze) anos com comprovante de vacinação, Atestado de 
Saúde Ocupacional em que esteja apto e a ficha de inscrição a ser 
gerada eletronicamente no ato da inscrição, sendo desclassificado o 
candidato que não os apresentar; 

 
5.4 O candidato convocado se apresentará com todos os documentos, em 

envelope contendo a identificação do candidato e a área pleiteada, sob 
pena de indeferimento, caso falte algum documento ou não comprove 
as informações contidas na ficha de inscrição; 

 
5.5 Por se tratar de um processo seletivo emergencial, também com 

cadastro de reserva, a convocação acontecerá de acordo com o 
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número de vagas publicado neste edital e mediante as 
desclassificações que ocorrerem no ato da validação das inscrições; 

 
5.6 O edital de convocação para comprovação dos documentos e 

validação da inscrição será publicado no site da Prefeitura Municipal 
de Sooretama; 

 
5.7 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 

constantemente no site da Prefeitura Municipal de Sooretama as 
publicações e os prazos oficiais referentes a este processo seletivo 
simplificado; 

 

 
5.8 A ocorrência de irregularidade praticada pelo candidato, apurada em 

qualquer fase do processo de seleção, implicará em sua 
desclassificação e/ou em sua exoneração; 

 

5.9 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 
6. DAS INSCRIÇÕES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA/PRIMEIRO 

EMPREGO 
 

6.1 Os candidatos com deficiência têm assegurado o direito de se inscreverem 
no presente Processo Seletivo Simplificado, reservando-se para estes 5% 
(cinco por cento) das vagas oferecidas, desconsideradas as frações 
inferiores a 0,5 (meio) e arredondadas para maiores aquelas iguais ou 
superiores a tal valor. Os candidatos com deficiência participarão do 
Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere aos critérios e requisitos; 

 
6.2 A publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado será feita 

em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos, 
inclusive os candidatos com deficiência e primeiro emprego, e a segunda 
somente a pontuação destes últimos; 

 
6.3 Na falta de candidatos habilitados para as vagas reservadas aos 

candidatos com deficiência e primeiro emprego, as mesmas serão 
preenchidas pelos demais aprovados, com estrita observância da ordem 
classificatória; 
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6.4 O candidato com deficiência deverá declarar, no ato da inscrição, a 
deficiência que apresenta, assumindo o compromisso de se submeter a 
exame médico oficial específico, se aprovado e convocado, sendo que na 
hipótese do exame médico admissional atestar a incompatibilidade da 
limitação com as atribuições da função, o candidato será automaticamente 
eliminado do processo seletivo, sendo convocado o candidato seguinte na 
lista de classificação; 

 
6.5 No que diz respeito à deficiência visual, não serão consideradas 

deficiências os distúrbios de acuidade visual possíveis de correção; 
 

6.6 O laudo médico oficial, indicando a qualificação do candidato e o grau de 
deficiência, constitui documento decisivo para o reconhecimento de sua 
condição de deficiente, da compatibilidade dentre a deficiência declarada 
e as atividades a serem desempenhadas e de sua capacidade para o 
exercício da função; 

 
6.7 Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser questionada 

para justificar a concessão de aposentadoria e/ou readaptação do cargo. 
 

6.8 O candidato ao primeiro emprego, deve apresentar declaração que nunca 
trabalhou, bem como cópia da carteira de trabalho. A falsidade na 
declaração importara sanções penais, administrativas e civis. 

 
 
7. DAS CLASSIFICAÇÕES 

7.1 A seleção dos candidatos será realizada através da pontuação atribuída 
ao tempo de serviço em atividades do cargo ou assemelhadas, com 
utilização e emprego de força física, devidamente comprovada, além das 
demais condições, como no quadro seguinte: 

 
 
 

 

DESCRIÇÃO/VALORAÇÃO TOTAL 
 

03 pontos para comprovação de cada 
mês de atividade no cargo ou função de 
pretendida. 
 

 

02 pontos para comprovação de cada 
mês de atividade no cargo ou função 
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assemelhada ao pretendido, com 
utilização ou emprego de força física. 
 

CRITÉRIOS DE CLASSIFIÇÃO PARA 
O CANDIDATO INSCRITO NAS 
VAGAS PREVISTAS PARA O 
PRIMEIRO EMPREGO  

 

Considera-se melhor classificado 
aquele que comprovar a idade mais 
avançada; o critério de desempate, em 
caso de candidatos com data de 
nascimento idêntica, será aquele que 
realizou a inscrição primeiro. 
 

 

 
7.2 O tempo de serviço em atividades do cargo especifico de Agente de serviço 

braçal, ou assemelhados, com utilização e emprego de força física equivalente, 
deverá ser comprovado mediante carteira de trabalho e previdência social 
(CTPS); 
 

7.3  Serão aceitos contratos de trabalho firmados, desde que os subscritores tenham 
reconhecimento das firmas. a pontuação do candidato será contabilizada a partir 
da data do reconhecimento de firma.  

 

 
 
7.4 Considera mês de trabalho a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.  

 

7.5 Por atividade assemelhada o agente de serviço braçal entende-se aquela 
em que há o emprego de força física. 

 

 
8. DO DESEMPATE 
 

8.1 Nos casos de empate na classificação, terá preferência o candidato de 
idade mais avançada. 

 
 
9. DOS RECURSOS 

9.1 O recurso para revisão da classificação será requerido pelo candidato, por 
escrito, à Comissão do Processo Seletivo, no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas após a divulgação da classificação. 
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9.2 Esgotado o prazo previsto acima não caberá recurso para revisão da 

classificação. 
 
10. DA ADMISSÃO 

10.1 Dentro do limite das vagas pré-estabelecidas e de acordo com as 
necessidades do município, o candidato aprovado no processo seletivo 
será admitido por meio de contratação temporária, o qual é regido pela Lei 
Municipal nº. 924/2018, sujeitando - se às normas, leis e regulamentos da 
municipalidade. 

 
11. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 

11.1 Todas as publicações oficiais referentes ao presente Processo 
Seletivo Simplificado serão feitas através da Imprensa Oficial do 
Município de Sooretama e ainda estarão à disposição no site: 
www.sooretama.es.gov.br.  

11.2 Este processo seletivo destina-se ao preenchimento das vagas ora 
existentes no item 2 – Quadro de Funções; 

11.3 A inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou 
outras irregularidades constatadas no decorrer do processo, ou 
posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo, 
anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição; 

11.4 O candidato classificado deverá manter junto ao município, durante 
a validade deste processo seletivo, endereço atualizado, visando 
eventuais convocações.  

11.5 Não lhe caberá qualquer reclamação caso não seja possível 
convocá-lo por falta dessa atualização. Quando houver mudança de 
telefone ou endereço, o candidato deverá comparecer ao Setor de 
Recursos Humanos do município, situada à Rua Vitório Bobbio, 281 
– Centro – Sooretama-ES, para que se proceda à atualização de 
seus dados; 

11.6 A classificação do candidato neste processo seletivo não implicará 
na obrigatoriedade da sua contratação, cabendo ao município o 
direito de aproveitar os candidatos, na estrita observância da ordem 
classificatória e de acordo com as suas necessidades; 

11.7 Todas as convocações para preenchimento de vagas serão 
publicadas no site www.sooretama.es.gov.br da prefeitura de 
Sooretama, de acordo com a ordem de classificação final; 

11.8 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as 
publicações e avisos referentes a este processo seletivo, publicados 
no site www.sooretama.es.gov.br da municipalidade. 
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11.9 Este processo seletivo simplificado terá validade de 90 dias, 
podendo ser prorrogado nas diretrizes da lei , contado a partir da 
data de sua homologação. 

11.10 Caberá ao Prefeito do Município de Sooretama, após a conclusão 
de todas as etapas e ultrapassado o último prazo para interposição 
de eventuais recursos, homologar o resultado final deste processo 
seletivo. 

 
12. O cronograma da seleção obedecerá aos seguintes prazos: 
 

ETAPAS 
 

DATA/PERÍODO 
 

Publicação do Edital 
 

18/01/2019 
 

Inscrição 
 

21 à 24/01/2019 
 

Divulgação do resultado prévio 
 

29/01/2017 
 

Apresentação de recursos 
 

30/01/2017 
 

Divulgação do resultado final 
 

31/01/2017 
 

Edital de Convocação conforme número 
de vagas 
 

01/02/2017 
 

Apresentação de documentos e 
validação da inscrição 
 

04/02/2017 
 

 
 

12.1 As datas contidas neste cronograma poderão sofrer alterações, que 
serão previamente divulgadas na Imprensa Oficial do Município. 

 
12.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo pela Comissão do 

Processo Seletivo Simplificado. 
 
 

___________________________________________ 

FERNANDO CAMILETTI 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

DECRETO Nº 010/2018  
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