
 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

EDITAL 001/2019 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PROGRAMA ACESSUAS 

TRABALHO 

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Vassouras, por meio do 

Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS 

Trabalho, considerando as Resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social – 

CNAS nº 33/2011, CNAS nº 18/2012, CNAS nº 27/2014, CNAS nº25/2016 e CNAS 

nº13/2018, faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para o Processo 

Seletivo Simplificado de 01 profissional de nível superior para atuar no Programa 

ACESSUAS Trabalho. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O ACESSUAS TRABALHO é o Programa da Secretaria de ASSISTÊNCIA SOCIAL 

que concretiza o objetivo elencado na CF (Art. nº 203) e na LOAS (Art. nº 2) ficando 

responsável, no caso do Acessuas Trabalho, pelas seguintes ações:  

 Identificar e sensibilizar os usuários; 

 Mapear as oportunidades presentes no território; 

 Encaminhar os usuários para as oportunidades mapeadas; 

 Facilitar/apoiar o acesso a oportunidades existentes no território e na rede; 

 Monitorar o percurso dos usuários, de forma a oferecer o suporte da rede 

socioassistencial para superação das vulnerabilidades e posterior inclusão social e 

produtiva de indivíduos e famílias; 

 Fomentar a reflexão crítica quanto às implicações e possibilidades de inserção e 

permanência em oportunidades e ofertas no mundo do trabalho; 

 Articular-se com as demais políticas públicas e atores referentes ao mundo do 

trabalho.  



1.1 O Processo Seletivo Simplificado – ACESSUAS Trabalho será regulado pelas 

normas contidas no presente edital, seus anexos e será coordenado pela Comissão 

Examinadora do Processo Seletivo. 

1.2 A Comissão Examinadora do Processo Seletivo será formada por 03 servidores, 

conforme Portaria 712/2019, a qual terá a responsabilidade de cumprir as 

determinações da Lei Orgânica Municipal e o respectivo Edital. 

1.3 Os membros serão responsáveis pelo acompanhamento e avaliação de todo o 

processo seletivo. 

1.4 O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar profissional em caráter 

temporário para o preenchimento da vaga de técnico de nível superior do Programa 

ACESSUAS trabalho. 

1.5 O profissional atuará com os usuários da Assistência Social dos 03 (três) CRAS 

existentes no município, portanto deverá se deslocar para os bairros e distritos que 

fazem parte do território de abrangência de atendimento de cada CRAS a fim de 

cumprir com o objetivo do Programa. 

 

2. AO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO ACESSUAS TRABALHO 

CABERÁ: 

 

a) Mediar às oficinas sob orientação do coordenador; 

b) Atuar como referência dos usuários do programa e de demais profissionais que 

desenvolvam atividades com os grupos; 

c) Orientar os usuários na construção do Projeto de Habilidades Profissional; 

d) Realizar atendimentos individuais e visitas domiciliares; 

e) Monitorar o percurso dos usuários. 

 

3. O TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DEVE POSSUIR AS SEGUINTES 

HABILIDADES: 

a) Mobilização social; 

b) Trabalhos em grupo; 

c) Articulação com a rede socioassistencial e demais públicas; 

d) Ações de comunicação; 

e) Elaboração de materiais educativos e de divulgação; 

f) Monitoramento e avaliação; 

g) Sensibilidade para entender as especificidades e as vulnerabilidades do público. 

 



4. SÃO REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO – EDITAL 001/2019 – ACESSUAS TRABALHO: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

b) Estar em Gozo dos direitos políticos e civis; 

c) Estar quite com as obrigações militares (sexo masculino); 

d) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

e) Não acumular cargo ou emprego público nas esferas federal, estadual ou 

municipal; 

f) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público em conseqüência de 

processo administrativo (por justa causa ou a bem de serviço público) 

g) Possuir nível superior. 

4.1 O contrato terá natureza administrativa e será firmado, na medida das 

necessidades da Administração. 

4.2 O regime previdenciário será o regime geral. 

4.3 Os candidatos que não preencherem os requisitos serão automaticamente 

eliminados. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1 A seleção será realizada por meio da ficha de inscrição/apresentação e da 

avaliação curricular, a qual será realizada pela Comissão Examinadora do Processo 

Seletivo Simplificado. 

5.2 Os membros serão responsáveis pelo acompanhamento e avaliação de todo o 

processo seletivo. 

5.3 Serão considerados itens de avaliação positiva para seleção: 

 Formação de nível superior que tenha afinidade com a administração pública ou 

gestão de serviços públicos ou categorias das equipes de referência da Política 

Pública de Assistência Social. 

 Preenchimento da ficha de inscrição/apresentação de forma coerente e 

expressiva de acordo com os objetivos do Programa. 

 

5.4 O Processo Seletivo seguirá o seguinte cronograma: 

ETAPA DATA 

Disponibilização da ficha de 

inscrição/apresentação na SMAS 

05/11/2019 a 06/11/2019 

Entrega de inscrição/apresentação, 07/11/2019 a 08/11/2019 



currículum vitae e documentos na SMAS 

em envelope devidamente lacrado 

Análise de currículos pela Comissão 11/11/2019 

Divulgação do resultado preliminar e 

disponibilização de formulário de 

recurso 

12/11/2019 

Apresentação de recurso junto à 

Comissão 

13/11/2019 

Análise de recurso 14/11/2019 

Resultado final 18/11/2019 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 A ficha de inscrição/ apresentação será disponibilizada no mesmo local de 

inscrição. 

6.2 O candidato deverá entregar em envelope lacrado a ficha de 

inscrição/apresentação com currículo profissional e demais documentos solicitados no 

item 6.4. 

6.3 A entrega do envelope será realizada exclusivamente na sede da Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Vassouras, localizada na Rua Otávio Gomes nº48 – 

Centro – Vassouras – RJ das 09:00 às 16:00 horas (Brasília), no período de 07/11/2019 

a 08/11/2019 

6.4 No ato da entrega será realizado o protocolo de entrega do envelope que deverá 

conter a seguinte documentação: 

 Cópia do RG 

 Cópia do CPF 

 Cópia da Carteira de Trabalho (identificação) 

 Currículum vitae  

 Cópia do diploma de curso superior 

 

6.5 As cópias deverão corresponder aos seus originais, sem cortes ou com partes 

ilegíveis.  



6.6 Após o resultado final, o candidato deverá apresentar os originais para serem 

conferidos, caso haja irregularidade o candidato será automaticamente eliminado e será 

feita a convocação do próximo colocado na classificação. 

6.7 A classificação obedecerá à ordem decrescente do total de pontos obtidos na 

análise de currículo 

6.8 Será utilizada como critério de desempate a idade maior. 

6.9 Serão habilitados aos candidatos melhores classificados, até o limite de 04 

(quatro) vezes o número de vagas ofertadas, ficando os demais candidatos reprovados e 

eliminados do seletivo para todos os efeitos. 

6.10 O resultado final será divulgado no mesmo local de inscrição e no site da 

Prefeitura de Vassouras 

6.11 Os candidatos poderão interpor recursos contra o resultado preliminar por meio 

de formulário próprio que ficará disponível no mesmo local de inscrição 

6.12 Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de 

recurso 

7. DA CONVOCAÇÃO 

7.1 A convocação do candidato aprovado obedecerá rigorosamente a ordem de 

classificação. 

7.2 O candidato quando convocado deverá comparecer a Secretaria de 

Administração da Prefeitura Municipal de Vassouras para verificação de documentos 

que precisarão ser entregues para a contratação. 

7.3 O profissional atuante no Programa ACESSUAS Trabalho terá a seguinte carga 

horária de trabalho semanal e receberá, conforme a tabela abaixo: 

Função Valor Carga horária 

Técnico de nível superior R$ 2.053,16 20h 

 

7.4 Os candidatos classificados e não convocados comporão cadastro de reserva 

técnica e poderão ser convocados de acordo com a necessidade do Programa. 



7.5 A convocação será por meio de edital de convocação, a ser publicado no site da 

Prefeitura e disponibilizado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 O processo eletivo terá validade de até 15 (quinze) meses, a contar da data da 

publicação do resultado final, prorrogável por igual período. 

8.2 O candidato que, no ato de sua convocação, não apresentar carga horária 

disponível ou que apresente qualquer indisponibilidade para assumir a função para a 

qual foi classificado será automaticamente desclassificado.  

8.3 O candidato selecionado não terá assegurado o direito ao ingresso automático no 

cargo para o qual foi selecionado, mas apenas a expectativa de ser contratado, ficando a 

concretização deste ato condicionada à necessidade da Secretaria Assistência Social.  

8.4 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas 

posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos 

os atos decorrentes de sua inscrição. 

8.5 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo. 

8.6 Os candidatos classificados, portanto não eliminados, excedentes às vagas 

disponibilizadas neste edital, serão mantidos em cadastro de reserva, durante o prazo de 

validade desse Processo e poderão ser convocados em função de eventual necessidade 

dos Programas Sociais, objetivando atender ao interesse público. 

Vassouras, 31 de outubro de 2019. 

 

Severino Ananias Dias Filho 

Prefeito Municipal de Vassouras 

 

Rosa Maria Coelho de Almeida 

Secretária Municipal de Assistência Social 



ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO 

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO: 

RG/ÓRGÃO EMISSOR 

CPF: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

DESCREVA COM SUAS PRÓPRIAS PALAVRAS, DE FORMA RESUMIDA, O 

QUE VOCÊ ENTENDE SOBRE O PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, EM 

RELAÇÃO AOS SEUS OBJETIVOS E METAS A SEREM ALCANÇADAS COM 

O PÚBLICO ALVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE ACORDO COM A SUA QUALIFICAÇÃO E INTERESSE POR QUE VC 

DEVE SER CONTRATADO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: _____________  

ASSINATURA:__________________________________ 

 

 

 



ANEXO 2 

DESCREVA O MOTIVO PELO QUAL A COMISSÃO DE SELEÇÃO DEVE 

REAVALIAR A SUA CLASSIFICAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:_____________________ 

ASSINATURA:_______________________________________ 


