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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 N° 127/2021 

 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 20/2021 
  

 

 Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação 

de DOMÉSTICA, por prazo determinado. 

 

 

  O Prefeito Municipal de Sobradinho, no uso de suas atribuições, 

visando a contratação de pessoal, por prazo determinado, com base nas Leis 

Municipais nºs 4.872 e 4.873, de 21 de dezembro de 2021, de 07 (sete) domésticas,  

para desenvolver atividades junto à  Rede Municipal de Ensino, com fulcro no art. 37, 

IX, da Constituição da República, e arts. 224 a 228 da Lei Municipal nº 2.183/2001, 

torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado, que será regido pelas 

normas estabelecidas neste Edital e no Decreto nº 4.344/2010. 

 

Função Vagas Remuneração Carga 
Horária 

Semanal 

Doméstica 07 R$ 984,44    40 horas 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão 

composta por três servidores, designados através de Portaria. 

1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, 

sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição 

da República. 

1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado 

integralmente no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, sendo o seu 

extrato veiculado, ao menos uma vez, em jornal de circulação local, no mínimo cinco 

dias antes do encerramento das inscrições. 

1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado 

serão publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio 

eletrônico, se houver. 

1.5 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos. 

1.5.1 Os prazos somente começam a correr em dias úteis. 
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1.5.2 Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em 

dia em que não haja expediente. 

1.6 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na aplicação de prova objetiva de 

caráter eliminatório e classificatório, elaborada pela Comissão, a qual poderá contar 

com a colaboração de servidor especializado ou de terceiros contratados para este 

fim. 

1.6.1 A reunião que definir o teor das questões será registrada em ata e observará 

o sigilo.  

1.6.2 As demais reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em 

atas. 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde 

ao exercício das atividades constantes do anexo I deste edital.  

 

2.2 A carga horária semanal será de 40 (quarenta) horas e será desenvolvida 

diariamente, de acordo com horário definido pela autoridade competente mediante ato 

próprio. 

 

2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária, a remuneração mensal a ser paga ao 

servidor contratado é equivalente ao Padrão 01, fixada em conformidade Lei  

Municipal nº 2.233/2001 – Plano de Carreira dos Servidores Municipais, devendo ser 

reajustada nos mesmos índices e datas em que forem reajustados os vencimentos 

dos demais servidores municipais. 

 

2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles 

estabelecidos para os demais servidores estatutários pelo Regime Jurídico, sendo a 

apuração processada na forma do Regime Disciplinar do mesmo Diploma, no que 

couber.  

  

3. INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Comissão designada, junto ao 

Prédio do Centro Administrativo, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Turismo e Desportos, sito à Rua  General Osório, 200,  no período compreendido 

entre o dia  28 de dezembro  de 2021 a 04 de janeiro de 2022, no horário das  8h às 

11h e das 13h30min às 16h. 

 

3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 
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3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das 

presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

 

3.3 O valor da inscrição será de R$ 20,00 (vinte reais), devendo ser efetuado o 

pagamento mediante transferência/depósito na conta bancária nº 925110, Agência 

0403, Banco Sicredi (748), de titularidade do Município de Sobradinho, CNPJ nº 

87.592.861/0001-94, servindo o comprovante bancário como prova do pagamento da 

inscrição, devendo ser apresentado à Comissão juntamente com os demais 

documentos, na forma do tópico seguinte, no ato de inscrição. 

 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

 

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá 

comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 3.1, 

ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de 

mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo 

Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos: 

4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente 

preenchida e assinada; 

4.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais 

sejam: carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de 

Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério 

das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 

Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de 

identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado 

de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem 

como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 

9.503/97, artigo 15); 

4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais. 

 

4.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelos membros da 

Comissão, desde que o candidato apresente para conferência os originais juntamente 

com a cópia. 

 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no painel de 

publicações oficiais da Prefeitura Municipal, no prazo de um dia, edital contendo a 

relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas. 
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5.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor 

recursos escritos perante a Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresentação 

das razões que ampararem a sua irresignação.  

 

5.2.1 No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá 

reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a 

constar no rol de inscrições homologadas.   

 

5.2.2 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao 

Prefeito Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser 

motivada. 

 

5.2.3 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 

5.1, no prazo de um dia, após a decisão dos recursos. 

 

5.2.4 Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas estarão 

automaticamente convocados para a realização das provas, se for o caso, 

definidas no presente edital. 

 

6. PROVAS OBJETIVAS 

 

6.1 A prova objetiva será composta de vinte questões de múltipla escolha, envolvendo 

matéria ligada à função temporária a ser desempenhada e/ou relacionada ao serviço 

público, cujo grau de complexidade será diretamente proporcional à escolaridade 

exigida para o seu exercício. 

 

6.1.1 O conteúdo programático está relacionado no anexo II do presente edital. 

 

6.2  A todas as questões corretas serão atribuídos cinco pontos, de modo que a prova 

totalizará cem pontos. 

 

6.2.1 A nota final de cada candidato será apurada pela média aritmética das 

notas obtidas nas questões.  

 

6.3 Cada questão conterá cinco opções de resposta e somente uma será considerada 

correta. 

 

6.4 A prova objetiva será reproduzida em igual número ao dos candidatos que tiverem 

as inscrições homologadas definitivamente, o que se dará em sessão sigilosa 

realizada pela Comissão.  
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6.4.1 Ultimadas as cópias, juntamente com a via original que conterá o gabarito 

a ser utilizado na correção, serão as provas acondicionadas em envelopes 

lacrados e rubricados pelos integrantes da Comissão, os quais permanecerão 

guardados em local seguro até o dia da aplicação das provas. 

 

6.4.2 As provas conterão parte destacável, numerada sequencialmente, 

iniciando-se em 01 (zero um) e se destinará à identificação dos candidatos. 

 

7. REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

7.1 As provas objetivas serão aplicadas no dia 12 de janeiro de 2022, com local e 

horário a serem divulgados, quando da homologação das inscrições. 

 

7.2 Os candidatos deverão comparecer ao local de aplicação das provas com 

antecedência mínima de trinta minutos, munidos do comprovante de inscrição, de 

documento oficial com foto, definidos no item 4.1.2, lápis, borracha e caneta 

esferográfica azul ou preta, de corpo transparente. 

 

7.2.1 Os candidatos que não estiverem presentes no interior da sala de 

aplicação das provas no horário a ser definido na forma do item 7.1 serão 

excluídos do certame. 

 

7.2.2 O candidato que deixar de exibir documento oficial com foto, antes de cada 

prova, será excluído do certame.  

 

7.2.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da 

realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, 

roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da 

ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em 

que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e 

de assinaturas em formulário próprio. 

 

7.3 No horário definido para início das provas, a Comissão ou os fiscais convidarão 

dois candidatos para conferirem o lacre do envelope, removendo-o à vista de todos os 

presentes. 

 

7.4 Distribuídas as provas, inicialmente os candidatos conferirão a presença das vinte 

questões, passando-se ao preenchimento do nome completo, número de inscrição e 

documento de identificação na prova e também no cartão-resposta. 
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7.5 Os cartões-resposta deverão ser preenchidos pelos candidatos mediante a 

utilização de caneta esferográfica azul ou preta, assinalando-se apenas uma 

alternativa em cada questão. 

 

7.5.1 Não serão consideradas válidas, atribuindo-se pontuação zero, as 

questões que forem respondidas a lápis, sem posterior confirmação à caneta. 

 

7.5.2 Também será anulada a questão que apresentar mais de uma alternativa 

assinalada pelo candidato, ou que contiver rasuras ou borrões. 

 

7.5.3 Será anulada integralmente a prova que contiver assinaturas ou sinais que 

permitam a identificação do candidato, ressalvado o numeral impresso pela 

Comissão. 

 

7.6 O candidato que se retirar do local de provas não poderá retornar, ressalvados os 

casos de afastamento da sala com acompanhamento de um membro da Comissão ou 

de um fiscal.  

 

7.7 Não será permitido ao candidato retirar o caderno de questões da prova. 

 

7.8 Será retirado do local das provas e desclassificado do Processo Seletivo 

Simplificado o candidato que: 

 

7.8.1 apresentar atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com as 

pessoas encarregadas pela realização do concurso ou com os outros 

candidatos; 

 

7.8.2 durante a realização de qualquer prova, demonstrar comportamento 

inconveniente ou for flagrado comunicando-se com outros candidatos ou 

pessoas estranhas, por gestos, palavras ou por escrito, bem como utilizando-se 

de livros, notas ou impressos, salvo os expressamente permitidos no edital; 

 

7.8.3 durante a realização das provas, estiver fazendo uso de qualquer tipo de 

aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios, walkman, 

agenda eletrônica, notebook, palmtop, headset, headphone, fones de ouvido, 

receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos similares), bem como 

protetores auriculares. 

 

7.9 Na ocorrência das hipóteses previstas no tópico anterior, será lavrado “auto de 

apreensão de prova e exclusão de candidato”, fazendo-se constar o fato com seus 

mailto:administracao@sobradinho-rs.com.br-


 
 

 

 
 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

____________________________________________________________________________________ 
Rua General Osório, 200– CEP 96900-000 – SOBRADINHO – RS  

CNPJ 87.592.861/0001-94  – Fones  (51)3742.1098–Fax (51)3742.1545  
 E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br- site:www.sobradinho-rs.com.br 

“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 

pormenores, o qual será assinado por, no mínimo, dois membros da Comissão ou 

fiscais e pelo candidato eliminado. 

 

7.9.1 Em caso de recusa do candidato a assinar o “auto de apreensão de prova 

e exclusão de candidato”, o fato será certificado à vista da assinatura de duas 

testemunhas. 

 

7.10 No horário aprazado para o encerramento das provas, serão estas recolhidas, 

independentemente de terem ou não sido concluídas integralmente pelos candidatos. 

 

7.11 Durante a realização das provas, quaisquer ocorrências serão objeto de registro 

em ata. 

 

8. CORREÇÃO DAS PROVAS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

 

8.1 No prazo de dois dias, a Comissão deverá proceder à correção das provas. 

 

8.2 A correção se dará mediante comparação do gabarito padrão com as respostas 

assinaladas pelos candidatos no cartão-resposta, registrando-se as pontuações 

individuais por questão e o total da nota atribuída à prova. 

 

8.3 Encerrada a correção de todas as provas e registradas as notas auferidas, será 

procedida a abertura dos envelopes contendo os canhotos de identificação, 

comparando-os com aqueles que contiverem igual numeração, para identificar a nota 

atribuída a cada candidato. 

 

8.4 Somente serão classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, cinquenta 

por cento da pontuação aferida à prova, sendo os demais excluídos do certame. 

 

8.5  Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado 

preliminar será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e 

em meio eletrônico, se houver, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem 

recursos, nos termos estabelecidos neste edital. 

 

9. RECURSOS  

 

9.1 Da classificação preliminar dos candidatos e do gabarito oficial é cabível recurso 

endereçado à Comissão, uma única vez, no prazo comum de um dia. 

 

9.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do 

pedido recursal. 
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9.1.2 Será possibilitada vista da prova na presença da Comissão, permitindo-se 

anotações. 

9.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do 

candidato passará a constar no rol de selecionados. 

 

9.1.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito 

Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

 

10. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

 

10.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois 

ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o 

candidato que: 

 

10.1.1 apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou 

superior a sessenta anos; 

 

10.1.2 tiver obtido a maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 

 

10.1.3 restar melhor classificado após sorteio em ato público. 

 

10.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na 

presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, 

correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do 

interessado. 

 

10.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos 

e antes da publicação da lista final dos selecionados.  

 

11. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

 

11.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu 

julgamento, a Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito 

Municipal para homologação, no prazo de um dia. 

 

11.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos 

candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo 

Seletivo Simplificado. 
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12. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

12.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a 

contratação pelo Prefeito, será convocado o primeiro colocado, para, no prazo de 2 

(dois) dias, prorrogável uma única vez, à critério da Administração, escolher a vaga  

que pretende e comprovar o atendimento das seguintes condições:  

 

12.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

 

12.1.2 Ter idade mínima de 18 anos; 

 

12.1.3 Apresentar atestado médico exarado pelo serviço oficial do Município, no 

sentido de gozar de boa saúde física e mental; 

 

12.1.4 Ter nível de escolaridade mínima exigida para o cargo; 

 

12.1.5 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo 

Município. 

 

12.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por 

telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência 

do interessado.  

 

12.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento 

das condições exigidas para a contratação, serão convocados os demais 

classificados, observando-se a ordem cronológica crescente.   

 

12.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de seis 

meses, prorrogável, uma única vez, por igual período.  

 

12.5 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a 

rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo 

remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem classificatória. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

 

13.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços. 
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13.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, 

poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme 

dispuser a legislação local.  

 

13.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 

designada. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 28 de dezembro de 2021. 

     

 

 

Armando Mayerhofer, 

    Prefeito Municipal. 

 

 

 

Registre-se e Publique-se em 28.12.2021, 

 

 

Dilamar da Silva, 

Sec.de Administração. 
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ANEXO I 

 

Categoria Funcional: DOMÉSTICA 
 
Padrão de Vencimento: 01 (um) 
 

Atribuições: 
 a) Descrição Sintética: Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de 
merendas, bem como a limpeza em estabelecimentos de ensino e prédios  públicos 
do município. 
 
 b) Descrição Analítica: Efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários 
ao preparo da merenda; selecionar os ingredientes necessários ao preparo das 
refeições; distribuir as refeições preparadas; registrar o número de refeições 
distribuídas para fins estatísticos; efetuar o controle dos materiais existentes no setor; 
receber ou recolher a louça e talheres após as refeições; lavar e secar a louça; zelar 
pela limpeza e conservação dos utensílios de cozinha: efetuar a limpeza nos 
estabelecimentos de ensino e dos prédios públicos, executar tarefas afins. 
 

Condições de Trabalho: 
 
 a) Geral: carga horária semanal de 40 horas. 
 b) Especial: uso de uniforme fornecido pelo Município. 
 

Requisitos Para o Provimento: 

 
 a) idade mínima: 18 anos. 
 b) Instrução: 4ª série do ensino fundamental 
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ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

DOMÉSTICA 
 

PORTUGUÊS  
 

Conteúdo: 
1) LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado contextual de palavras e 
expressões. Sinonímia e antonímia. Vocabulário. 2) FONÉTICA E FONOLOGIA: vogais e consoantes. 
Encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. 3) MORFOLOGIA: 
classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, verbo, pronome e numeral. Classificação e flexões. 4) 
SINTAXE: introdução à sintaxe (frase, oração e período). Tipos de frases: afirmativas, negativas, 
interrogativas, imperativas e optativas. Concordância verbal e nominal. Pontuação. 5) PROBLEMAS 
GERAIS DA LÍNGUA CULTA: por que/porque, mal/mau e mas/mais. 

 
 

MATEMÁTICA  
 

Conteúdo: 
1) CONJUNTOS: Noções básicas, tipos e operações. 2) SISTEMA NUMÉRICO: unidade, dezena, 
centena e milhar.  3) NÚMEROS NATURAIS (N): propriedades, operações básicas, pares e ímpares, 
dobro triplo e quádruplo. Prova real. 4) EXPRESSÕES NUMÉRICAS: operações básicas. 5)NÚMERO 
ORDINAL. 6) NÚMERO ROMANO. 7)DIVISIBILIDADE: por 10, 100 e 1000. 8)FRAÇÕES: representação, 
comparação, simplificação e operações básicas. 9)SISTEMA MONETÁRIO. 10) MEDIDAS DE TEMPO. 
11) GEOMETRIA: área, perímetro; 12)  UNIDADES DE MEDIDAS. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Conteúdo:  

- Noções gerais sobre: 1) Alimentação: a) Função dos alimentos. b) Alimentação equilibrada. c) Doenças 

causadas pela fome. d) Conservação dos alimentos. 2) Higiene: a) Importância. b) Higiene física. c) A  
higiene e a saúde. d) Hábitos de higiene. 3)  Limpeza em geral. 4) Remoção de lixos e detritos. 5) 
Segurança e higiene do trabalho. 
 
 

Referências Bibliográficas: 
- Manuais e livros diversos com os conteúdos indicados. 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Provas 
 

Descrição Prazo Data 

Abertura das inscrições 5 dias 28.12.21 a 04.01.22 

Publicação dos inscritos 1 dia 05.01.22 

Recurso da não homologação das inscrições 1 dias 06.01.22 

Manifestação da Comissão na reconsideração 1 dia 07.01.22 

Julgamento do recurso pelo Prefeito 1 dia 10.01.22 

Homologação da relação final de inscritos 1 dia 11.01.22 

Aplicação das provas 1 dia 12.01.22 

Correção das provas  2 dias 13 e 14.01.22 

Publicação do resultado preliminar 1 dia 17.01.22 

Recurso 1 dia 18.01.22 

Manifestação da Comissão na reconsideração 1 dia 19.01.22 

Julgamento do recurso pelo Prefeito e aplicação 
do critério de desempate 

1 dia 20.01.22 

Homologação da relação final de aprovados 1 dia 21.01.22 
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