
EST ADO DE SAO PAULO CNPJ 45.126.851/0001 -13 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO No 005/2018 

A Comissao de Sele~ao, no uso das atribui~oes que lhe foram conferidas pela Portaria no 774 de 08 de outubro 
de 2018, torna publica a abertura de inscri~oes para a realiza~ao de Processo Seletivo Simplificado para 
CONTRATA(:AO TEMPORARIA pelo prazo de tres meses podendo ser prorrogado por igual perfodo e por uma 
unica vez, vinculado ao Regime Celetista, para presta~ao de servi~os de NUTRICIONISTA, pertencente ao 
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de ltajobi, de acordo com as normas e condi~oes seguintes: 

1. DOS PREST ADORES DE SERVI(:O 

1.1 - 0 cargo/fun~ao objeto deste Processo Seletivo Simplificado - PSS para contrata~ao temporaria, a 
escolaridade/requisitos, os vencimentos e a jornada de trabalho sao as seguintes: 

Cargo NQ Vagas 
Carga 

Escolaridade/Requisitos Vencimentos 
Horaria 

40 horas 
Exigencia minima de habilita~ao curso 

Nutricionista 01 
semanais 

superior em Nutri~ao e inscri~ao no conselho R$ 2.466,23 
-CRN 

1.2- Sao requisitos basicos para a efetiva~ao da contrata~ao: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) estar quite com as obriga~oes militares (sexo masculino) e eleitorais; 
c) ter a idade minima de 18 (dezoito) anos completos; 
d) comprovar a escolaridade e os requisitos especificos exigidos para o cargo/fun~ao; 
e) nao acumular cargos, empregos e fun~oes publicas, exceto aqueles permitidos pela Constitui~ao Federal; 
f) ser considerado apto em exame medico-pericial. 

1.3 - Os contratos terao natureza administrativa e serao firmados, na medida das necessidades da 
Administra~ao. 

2. DAS INSCRI(:QES 

2.1 - Os candidatos farao inscri~ao mediante apresenta~ao de curriculum via e-mail para : 
recursoshumanos@itajobi.sp.gov.br ou entrega pessoal no endere~o: Rua Cincinato Braga, 360, Centro -
ltajobi/SP, das 09:00 hs as 17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, ate o dia 15 de outubro de 2018. 
Eventuais duvidas e solicita~oes de esclarecimento sobre o processo de sele~ao podem ser encaminhadas para 
o endere~o de correio eletr6nico anteriormente mencionados ou pelo telefone: (17) 3546-9004. 

2.2- Ap6s a inscri~ao, nao serao aceitos pedidos para quaisquer altera~oes. 

2.3 -A inscri~ao implica ao candidato o conhecimento e a tacita aceita~ao das condi~oes estabelecidas neste 
Edital e demais instrumentos normativos do PSS, sobre os quais o candidato nao podera alegar 
desconhecimento. 

2.4- A documenta~ao exigida para a inscri~ao e a c6pia dos seguintes documentos: 
a) CPF 
b) documento de ldentidade 
c) comprovantes citados no item 4.1 
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d) diploma do Curso de Nutri~ao 
e) comprovante de inscri~ao no respective conselho. 

2.5- A homologa~ao do processo seletivo sera no dia 19 de outubro de 2018. 

3. DOS CANDIDATOS PORT ADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

3.1. As pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE), que pretendam fazer uso das prerrogativas que 
lhes sao facultadas pelo inciso VIII, do art. 37, da Constitui~ao Federal e pel a Lei n2 7.853/89, e assegurado o 
direito de inscri~ao para os cargos em processo seletivo simplificado, cujas atribui~oes sejam compativeis com 
a deficil~ncia de que sao portadoras. 

3.2. Os candidates portadores de necessidade especial participarao deste processo seletivo simplificado em 
igualdade de condi~oes com os demais candidates, no que se refere a inscri~ao e titula~ao e experiencia 
exigidas para os demais candidates. 

3.3. Os candidates portadores de necessidades especiais que forem aprovados participarao da rela~ao geral de 
candidates, para publica~ao dos resultados e respectiva classifica~ao, alem de figurarem, tao somente para 
efeito de conhecimento, em rela~ao a parte com sua classifica~ao . 

3.4. 0 candidate inscrito como portador de necessidades especiais devera especifica-las no ato da lnscri~ao 
com c6pia do documento abaixo relacionado, ate o ultimo dia de inscri~ao: 

a) Laudo Medico, atestando a especie, o grau ou nivel da deficiencia, com expressa referenda ao c6digo 
correspondente da Classifica~ao lnternacional de Doen~a - CID, bem como a provavel causa da deficiencia. 

4. DAS PROVAS 

4.1- A sele~ao sera feita em 02 (duas) eta pas pela Comissao de Sele~ao. A primeira sera realizada no dia 17 de 
outubro de 2018, mediante comprova~ao de titulos, com classifica~ao atribuida por pontua~ao de zero a dez. 
Na segunda etapa, que sera realizada no dia 18 de outubro de 2018, os candidates farao entrevista. As duas 
etapas da sele~ao serao feitas na Diretoria Municipal de Educa~ao e Cultura (DMEC), localizado Rua Atillio 
Bastreghi, n2 30 - Bairro Jardim dos lpes, ltajobi/SP. A Comissao de Sele~ao comunicara aos candidates 
selecionados para a entrevista atraves do e-mail ou atraves de telefone constante no curricula de cada um. 

Paragrafo Unico -A pontua~ao atribuida aos titulos sera a seguinte: 
I) titulo de doutorado- 3,00 pontos para 01 titulo ate o maximo de 4,00 pontos para do is ou mais titulos; 
II) titulo de mestrado- 2,00 pontos para 01 titulo ate o maximo de 2,90 pontos para do is ou mais titulos; 
Ill) titulo de p6s-gradua~ao- 1,5 pontos para 01 titulo ate o maximo 1,90 pontos para dois ou mais titulos; 
IV) titulo de gradua~ao- 1,0 ponto para 01 titulo ate o maximo de 1,49 pontos para dois ou mais titulos; 
V) diplomas de cursos na area de interesse do cargo com pontua~ao maxima de 2,50 pontos, da seguinte 
forma : 
De 08 ate 12 horas- 0,1 ponto; 
De 13 ate 20 horas - 0,2 pontos; 
De 21 ate 30 horas- 0,3 pontos; 
De 31 ate 40 horas- 0,4 pontos; 
De 41 ate 50 horas- 0,5 pontos; 
De 51 ate 60 horas- 0,6 pontos; 
De 61 ate 70 horas- 0, 7 pontos; 
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Acima de 91 horas- 1,0 ponto. 
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4.2 - Cursos com carga horaria definida em dias ou meses serao considerados na seguinte propor~ao : 01 dia: 
08 horas - 01 mes: 80 horas. 

4.3 - Nao serao computados documentos que nao consignem, de forma expressa e precisa, as informa~oes 
necessarias a sua avalia~ao, assim como aqueles cujas c6pias estiverem ilegiveis, mesmo que parcialmente e 
os titulos nao poderao ser superior a 05 (cinco) anos retroativos a data de abertura desta sele~ao e os cursos 
de lingua estrangeira, rela~oes humanas e informatica serao pontuados para todos. 

4.4 - A Nota Final do candidate para o cargo de Nutricionista sera a nota obtida pela soma dos pontos 
conforme a documenta~ao apresentada e a pontua~ao atribuida. 

4.5- 0 relat6rio de pontua~ao sera divulgado no dia 18 de outubro de 2018. 

5. DA CLASSIFICAtAO FINAL 

5.1-A classifica~ao dos candidates sera realizada pela ordem decrescente da Nota Final. 

5.2- Ocorrendo igualdade na nota final, o desempate beneficiara, sucessivamente, o candidate que: 
a) tiver idade superior a sessenta anos, ate o ultimo dia de inscri~ao no PSS, conforme artigo 27, paragrafo 
unico, do Estatuto do ldoso; 

b) por sorteio publico a ser realizado na data de 19 de outubro de 2018, para o qual serao convidados os 
candidates empatados. Sendo que o convite podera ser feito por telefone, e-mail ou envio de 
correspondencia . 

5.3- 0 resultado do PSS sera homologado pelo Prefeito Municipal e constara da pagina no sitio 
www.itajobi.sp.br assim como no Diario Oficial do Municipio, e local de costume de publica~oes da Prefeitura 
Municipal. 

6. DA CONTRATAtAO 

6.1- 0 candidate aprovado no PSS sera convocado para iniciar seu trabalho a partir do dia 22 de outubro de 
2018, obedecendo-se, em qualquer caso, rigorosamente, a ordem de classifica~ao . 

6.2 - Para efeitos de contrata~ao, o candidate aprovado, classificado e convocado fica sujeito a aprova~ao em 
exame medico-pericial. 

6.3- No ato da contrata~ao o candidate devera apresentar declara~ao, sob as penas da lei, de que nao detem 
cargo ou fun~ao publica ou privada que cause incompatibilidade com a fun~ao que passara a exercer (Art. 37, 
incises XVI e XVII da Constitui~ao Federal de 1988), bern como os originais dos documentos. 

7. DAS DISPOSit0ES GERAIS 

7.1-o PSS, objeto deste Edital, sera executado e estara sob a responsabilidade da Comissao de Sele~ao . ~ 

~ ti3 'fr 
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7.2 - 0 candidate sera o unico responsavel pela tomada de conhecimento das datas, locais, horarios e 

procedimentos pertinentes as varias etapas do PSS. 

7.3- As disposi~oes deste Edital poderao ser alteradas ou complementadas, enquanto nao efetivado o fato 

respective, atraves da publica~ao do Edital correspondente. 

7.4- Os casas omissos e as duvidas que surgirem na interpreta~ao deste Edital serao apreciados e resolvidos 

pela Comissao de Sele~ao. 

ltajobi, 10 de setembro de 2018. 

Comissao de Sele~ao 

foyf 
LUIS EDUARDO FARAO 
Procurador do Municipio 

~- \)~ A-o -~ 
/ SilvANA APAR~CIDA STRADIOTO 

Escriturario I 

{i)W;, ~j ht~t 
co/flN~ cflfl"INA LEAL ZANCHETTA 

Agente Servi~o Publico II ---
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ANEXO I 

NUTRICIONISTA 

DAS ATRIBUic;OES DO CARGO: 

Prestar assistencia nutricional a individuos e coletividades (sadios e enfermos); organizar, administrar e avaliar 
unidades de alimenta!;ao e nutri!;ao; efetuar controle higienico-sanitario; participar de programas de educa!;ao 
nutricional. Participar de processes de licita!;ao que envolva aquisi!;ao de generos alimenticios, analisando e 
emitindo laudo quando foro caso. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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