
CEP 183101000 -Ouapiara -SP

DECRETO  MUNICIPAL N°.058, DE 20/05/2020

"Autoriza  a  realizagao  de  processo  seletivo

simplificado     na     modalidade     de     analise
curricular,  visando  a  contratagao  emergencial
de urn assistente social  por prazo determinado
e d6 outras providencias".

JUSMARA    RODOLFO    PASSARO,    Prefeita    Municipal    de
Guapiara-SP, no uso de suas atribuig6es legais,

-CONSIDERANDO  a situagao vivenciada de emergencia na saude, decorrente
da  Pandemia  relativo  ao  novo  coronavirus    Covid  19,  que  impoe,  al6m  dos
cuidados com a Sat]de, a Proteeao Social e atendimento a populaeao em estado
de vulnerabilidade;

-CONSIDERANDO o fato de que o volume de trabalho dos Gestores Municipais
e suas equipes (especialmente equipes de CRAS e CREAS) tern aumentado e
no cenario atual exige-se prontidao no atendimento as pessoas que necessitam
da Assist6ncia Social;

-  CONSIDERANDO  qua  a   aus6ncia  de   profissionais  qualificados  junto  as
equipes sociais podem resultar em consequ6ncias de paralisaeao ou suspensao
dos  trabalhos  sociais,  prejudicando  e  agravando    situagao  daquele§  que  se
encontram em vulnerabilidade nesse cenario de pandemia;

- CONSIDERANDO o fato de que,  em  razao da  excepcional  circunsfancia de

pandemia  que  assola  o  pals,  nao  6  viavel  que  os  candidatos  permanegam
reunidos  juntos  em  sala  de  aplicagao  de  provas  escritas,  bern  como,  que
circulem  e desloquem-se   de  outros   municipios  para  comparecerem  afim  de
realizarem  provas escritas,  medidas excepcionais devem ser encontradas  em
prol da relevancia da preservaeao da vida humana;

-   CONSIDERANDO   a   necessidade   da   realizagao   de   Processo   Seletivo
Simplificado  para  a  selegao  e  contratagao  de  profissional  para  desempenhar
atividades de Assistente Social,  pelo periodo de 06 (seis) moses,  podendo ser
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renovavel por igual periodo;

-CONSIDERANDO a legalidade de contratagao de pessoal atrav6s de processo
seletivo  simplificado  em  casos  excepcionais,  nos  termos  do  art.  37,  lx,  da
Constituigao Federal e Lei Municipal n.a 1.302/2001 ;

DECRETA:

Art.  1® Fica autorizada a  realizagao de  Processo Seletivo Simplificado atrav6s
de  analise  curricular,  para  a  contratagao  de  profissional  para  desempenhar
atividades de Assistente Social.

Art. 2.a A pontuagao atrav6s de analise curricular sera  concedida aos candidatos
inscritos,  que deverao comprovar seu  registro ativo junto CRESS   mediante a
aplicagao de pontos, segundo os seguintes crit6rios estabelecidos :

a) Habilidade  comprovada mediante certificado de curso de  informatica -           1
(urn) ponto por curso;
b) Experi6ncia profissional comprovada como assistente social  ou na area social
pelo periodo minimo de 02 anos -demonstrado atrav6s de registrado em CTPS
. -   02 (dois) pontos;
c)  P6s graduagao na area social demonstrado atrav6s do certificado - 02 pontos
por certificado;
d)   Cursos  na area social demonstrado atrav6s do certificado - 01  (urn) ponto
ponto por  curso.

Art. 3® Fica constituida a Comissao Organizadora e Examinadora do Processo
Seletivo  Simplificado  de  que  trata  o  Art.  1°  deste  Decreto,    designando  os
seguintes   servidores   para,   sob   a   presid6ncia   do   primeiro,   elaborar   os
instrumentos normativos, organizar, supervisionar, executar e dirigir a realizagao
do Processo Seletivo Simplificado:

I -Ana Paula Padilha Guedes;
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11 -Patricia Ferreira Colhassi Monticelli;

Ill -Paula Fernanda Monk;

IV - Thais dos Santos Borges;

Art.®4Este     Decreto     entra     em     vigor     na     data     de     sua     publicagao.

Art. 5® Revogam-se as disposi86es em contfario.

Guapiara, 20 de maio de 2020.

c-,
JUSMARA •2Ei]E LEO PASSARO

Prefeita Municipal

Publicado e registrada na Secretaria Administrativa da Prefeitura
Municipal de Guapiara, na data supra.


