EDITAL N.º 01, DE 15 DE ABRIL DE 2019.
Regulamenta os critérios de
seleção do Processo Seletivo para
disponibilização de 02 (duas)
bolsas de estudo para o curso
Técnico de Enfermagem.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Secretária de Saúde, Sra.
Maristela Lunedo, faz saber que se encontra definido o regulamento contendo
todos os critérios de seleção para os candidatos que se inscreveram para a
obtenção de duas bolsas de estudo para o curso de Técnico em Enfermagem, o
qual será ministrado pela Escola Técnica Universitário (Instituição Unisãomarcos
Sociedade de Ensino Ltda.), consoante previsto na Lei Municipal nº 2.716/2017,
nas condições e prazos previstos no presente Edital.
1. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS INSCRITOS E DA DATA DA PROVA
E DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS:
1.1 O Processo Seletivo será realizado por meio de prova de redação e títulos.
1.2. A prova de redação será realizada no dia 17 de abril de 2019, às 14
horas, nas dependências da Escola Técnica Universitário (Instituição
Unisãomarcos Sociedade de Ensino Ltda.), mesma data em que os títulos
deverão ser apresentados.
1.3 Os atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo serão
publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e/ou no site
www.saomarcos.rs.gov.br.
1.4 Todas as etapas do processo seletivo serão fiscalizadas pela Comissão de
Processo Seletivo designada através da Portaria nº 204/2019.
2. DA REDAÇÃO – PRIMEIRA ETAPA:
2.1 O tema da redação será divulgado no momento da realização da mesma.
2.2 O gênero será texto argumentativo.
2.3 Os concorrentes deverão desenvolver a ideia sobre o tema em, no mínimo,
15 (quinze) e, no máximo, 30 (trinta) linhas, à caneta esferográfica, azul ou preta.
2.4 Os textos que não obedecerem aos limites de linha e não corresponderem
ao tema serão desclassificados automaticamente.
2.5 As redações devem ser inéditas.
2.6 Para a realização da redação os candidatos deverão estar no local da prova
com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) minutos, levar carteira de

identidade ou outro documento que mereça fé pública, além de caneta
esferográfica azul ou preta.
2.7 Ainda, os candidatos deverão levar, na data da prova de redação, os títulos
que possuírem, conforme determinado no item 1.2, deste edital.
3. DA CORREÇÃO
3.1. As redações serão corrigidas pela equipe organizadora da Secretaria
Municipal de Educação, que contarão com o julgamento de professoras de
Língua Portuguesa.
3.2 Os critérios de correção adotados serão os mesmos previstos.
3.3 A redação será desclassificada caso fuja ao tema proposto ou transgrida
quaisquer critérios mencionados.
4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO
4.1 As redações classificadas serão avaliadas pela equipe de Língua Portuguesa
que atribuirão conceito de 1 a 10, a cada um dos quesitos abaixo:
1) Pertinência temática e adequação à proposta apresentada neste edital;
2) Coerência na argumentação apresentada;
3) Originalidade e criatividade;
4) Coesão (ligação entre as ideias, substituição, paragrafação);
5) Clareza e concisão na exposição textual;
6) Correção gramatical.
5. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE DA REDAÇÃO
5.1 Como critério de desempate será considerada a maior nota no item
pertinência temática e adequação à proposta apresentada neste edital.
5.2 Persistindo o empate, serão consideradas as maiores notas obtidas,
sequencialmente, nos quesitos descritos no item 4 deste edital.
6. DOS TÍTULOS – SEGUNDA ETAPA:
6.1 Os 05 (cinco) primeiros colocados na prova de redação serão classificados
para a segunda etapa, que acrescentará à pontuação da redação, a soma dos
títulos apresentados, podendo obter a nota máxima de até 20 (vinte) pontos.
7. DA ANÁLISE DOS TÍTULOS

7.1 Os títulos deverão ser entregues impreterivelmente na data de realização da
redação, que será em 17 de abril de 2019, consoante disposto no item 1.2 desse
edital.
7.2 A análise dos títulos será feita pela Comissão do Processo Seletivo
Simplificado, designada pela Portaria nº 204/2019.
7.3 A seleção dos candidatos consistirá na soma da pontuação da redação,
adicionando-se a avaliação dos títulos apresentados.
7.4 Só serão analisados os títulos apresentados pelos candidatos que se
classificarem até o 5º lugar na redação.
7.5 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação da
redação, que valerá 10 pontos, somada aos títulos apresentados, em original ou
cópia autenticada, em uma escala de 0 a 10 pontos, conforme os seguintes
critérios:
TÍTULOS

PONTUAÇÃO
UNITÁRIA

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS OU
PALESTRAS NA ÁREA DA SAÚDE COM
CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 04 HORAS

1 PONTO

04

CUIDADOR DE IDOSOS

01 PONTO

01

PRIMEIROS SOCORROS

01 PONTO

01

SUPORTE BÁSICO DE VIDA

01 PONTO

01

ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR

01 PONTO

01

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO NA
ÁREA DA SAÚDE

02 PONTOS

02

8. DA CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
8.1 Após a correção das redações, que acontecerá até a data de 26/04/2019, os
cinco primeiros colocados passarão para a segunda etapa, onde será adicionada
à pontuação da prova, a soma dos pontos obtidos com os títulos já apresentados.

8.2 A Comissão fará a avaliação somando os pontos da redação com os pontos
obtidos através da análise dos títulos apresentados e divulgará o edital de
classificação inicial, no dia 29 de abril de 2019, o qual fixará o prazo de 02 (dois)
dias úteis para recurso.
8.3 A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos pelo candidato
com a redação (até 10 pontos) e mais os títulos apresentados (até 10 pontos),
na forma do item 8.2, depois de esgotada a fase recursal, no dia 02 de maio de
2019.
8.4 Havendo empate na classificação, terá preferência o candidato mais idoso
(Lei Federal nº. 10.741 de 01/10/2003, Artigo 27, Parágrafo Único).
8.5 Em caso de empate na pontuação, terá preferência o candidato que tiver
obtido a maior pontuação na redação.
8.6 Prevalecendo o empate, o desempate será feito mediante sorteio público a
ser realizado pela comissão, na data de 29 de abril de 2019, no período da tarde,
ficando sob responsabilidade da mesma a comunicação aos candidatos do
horário da realização do sorteio, ao qual poderão participar, querendo.
9. DOS RECURSOS
9.1 No prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação do Edital de
classificação inicial (29/04/2019), o candidato poderá apresentar recurso à
Comissão Municipal de Processo Seletivo, o que será permitido para único efeito
de correção de notório erro de fato.
9.2 O recurso deverá ser individual com a indicação precisa do item em que o
candidato se julgar prejudicado e devidamente fundamentado.
9.3 Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não fundamentado,
intempestivo ou não subscrito pelo próprio candidato ou procurador legalmente
constituído.
9.4 O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter dados que informem
sobre a identidade do recorrente e o número de inscrição.
9.5 Os recursos serão protocolados na Secretaria Municipal de Saúde, sito à
Rua Doutor Raymundo Pessini, 920, na sala 36, no prazo estabelecido no item
9.1, dirigido à Comissão Julgadora, não cabendo recursos adicionais.
10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
10.1 Transcorrido o prazo de recurso, a Comissão encaminhará o Processo
Seletivo Simplificado à Secretaria Municipal de Saúde para homologação, no
prazo máximo de um dia.
10.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação final
dos candidatos, sendo concedida a bolsa aos dois primeiros colocados.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Os candidatos serão chamados com estrita observância da ordem de
classificação.
11.2 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos
publicados referentes a esse Processo Seletivo.
11.3 A inexatidão e/ou irregularidades dos documentos, acarretarão a nulidade
da Inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas
de ordem administrativa, cível ou criminal.
11.4 O candidato que por qualquer motivo não comparecer em tempo hábil no
prazo de 02 (dois) dias úteis, após a seleção, ou não apresentar a documentação
completa, perderá automaticamente o direito à bolsa, sendo chamado o próximo
colocado.
11.5 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de
classificação neste Processo Seletivo, valendo para este fim a homologação
publicada no órgão Oficial do Município.
11.6 Os casos não previstos no edital serão julgados pela Comissão Municipal
de Processo Seletivo.
11.7 Caberá à Senhora Secretaria da Saúde a homologação do Processo
Seletivo Simplificado.
11.8 É parte integrante do presente edital o ANEXO I (Termo de Entrega de
Documentos).
São Marcos, 15 de abril de 2019.

MARISTELA LUNEDO,
Secretária da Saúde.

ANEXO I
TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
NOME: _________________________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ____________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________
TELEFONE: _______________ E-MAIL: ______________________________
Em atendimento ao estabelecido no item 7 deste Edital do Processo Seletivo,
apresento a seguinte documentação comprobatória dos requisitos de inscrição
e dos títulos.
DOCUMENTOS
CÉDULA DE IDENTIDADE (RG)
CPF
COMPROVANTE DE CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NA
CIDADE DE SÃO MARCOS
CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS OU
PALESTRAS NA ÁREA DA SAÚDE COM
CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 04 HORAS
CUIDADOR DE IDOSOS
PRIMEIROS SOCORROS
SUPORTE BÁSICO DE VIDA
ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR

QUANTIDADE

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO NA
ÁREA DA SAÚDE

São Marcos,_____ de __________ de ______
Nome e assinatura do candidato.

