PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2016
ADENDO DE RETIFICAÇÃO Nº 002
DEFINIÇÃO QUANTO A DATA DO CURSO INTRODUTÓRIO INICIAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições,
faz saber aos interessados que o PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº
001/2016, se processará com as modificações contidas neste Adendo e:
CONSIDERANDO que o Edital nº 001/2016 foi publicado com previsão da data do CURSO
INTRODUTÓRIO INICIAL para o início do mês de março de 2016;
CONSIDERANDO que a empresa responsável pelo processo seletivo informou que o
equipamento de leitura óptica não está operando e que devido a este fato houve atraso na
divulgação do resultado da prova objetiva aplicada no dia 28/02/2016;
RESOLVE
Alterar o subitem 7.1 do Edital, para os fins específicos de possibilitar a correção dos
gabaritos da prova objetiva aplicada no dia 28/02/2016, e de consequência mudar a data
de realização do CURSO INTRODUTÓRIO INICIAL, nos seguintes termos:
1.1. Fica retificado no Edital 001/2016 o item 7.1, passando a vigorar com o seguinte texto:

“ 7.1. O curso introdutório tem caráter classificatório e eliminatório e a data de
realização do curso será divulgada no dia 10 de março de 2016. O curso será
realizado preferencialmente no final de semana, abrangendo o sábado e o domingo
para a sua realização.”
1.2. O presente ADENDO não contempla modificações nos critérios já previstos no Edital nº
001/2016, que não sejam os previstos neste Adendo.
1.3. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 001/2016.
PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Crixás, aos 07 dias do mês de março de 2016.

ORLANDO SILVA NAZIOZENO
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2016
ADENDO DE RETIFICAÇÃO Nº 001
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições,
faz saber aos interessados que o PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº
001/2016, se processará com as modificações contidas neste Adendo e:
CONSIDERANDO que o Edital nº 001/2016 foi publicado com erro na indicação do ano
de realização do CURSO INTRODUTÓRIO INICIAL;
RESOLVE
Alterar o subitem 7.1 do Edital, para os fins específicos de corrigir a indicação do ano
correto na data de realização do CURSO INTRODUTÓRIO INICIAL, nos seguintes termos:
1.1. Fica retificado no Edital 001/2015 o item 7.1, passando a vigorar com o seguinte
texto:

“ 7.1. O curso introdutório tem caráter classificatório e eliminatório, será realizado
no dia 08/03/2016.”
1.2. O presente ADENDO não contempla modificações nos critérios já previstos no Edital
nº 001/2016, que não sejam os previstos neste Adendo.
1.3. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 001/2016.
PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Crixás, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2016.

ORLANDO SILVA NAZIOZENO
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS, Estado de Goiás, TORNA PÚBLICO aos
interessados a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização do
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO para provimento de vagas e formação
de cadastro reserva do Quadro de Pessoal do Município, destinado a selecionar
candidatos ao cargo de AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS, obedecido o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Crixás (Lei n° 1.481, de 13 de setembro de
2007);Lei nº 704, de 17 de julho de 1989 e demais alterações posteriores (Plano de
Classificação de Cargos da Prefeitura Municipal de Crixás); Lei Orgânica Municipal; Art.
37, Emenda Constitucional nº 51/2006 de 14/02/2006 que introduziu os §§ 4º, 5º e 6º
ao Art. 198 da Constituição Federal e Lei Federal nº 11.350/2006 de 05 de outubro de
2006, que se regerá de acordo com as instruções especiais que ficam fazendo parte
integrante deste Edital.
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas e formação de cadastro
reserva do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, pelo regime Estatutário, de
acordo com a Legislação que trata da matéria, bem como por este Edital, e será
executado pela empresa PERFAS – Planejamento e Assessoria Municipal Ltda,
sediada na Capital do Estado de Goiás, na Rua T-30 esq. c/ T-50 Qd. 64 Lt. 12 nº
1602 casa 03, Setor Bueno - Goiânia - GO, CEP: 74210-060, devidamente
acompanhado e fiscalizado por uma Comissão Especial designada pelo Prefeito
Municipal.
1.2. Para efeito da aplicação de provas, curso introdutório inicial e avaliação final dos
candidatos observar-se-á a descrição das funções e/ou atribuição do cargo, na forma
contida no Anexo I deste Edital.
1.3. Serão nomeados, para as vagas existentes, os candidatos aprovados e
classificados, de acordo com a ordem de classificação, conforme as disposições
normativas indicadas neste Edital.
1.3.1. Os candidatos aprovados e convocados serão lotados na área de saúde da
Prefeitura Municipal, atinentes às respectivas funções, de acordo com as necessidades e
conveniência da administração, em qualquer parte do território do município, estando
sujeitos inclusive à transferência de locais de trabalho no curso de sua vida funcional.
1.3.2. Os candidatos aprovados e classificados, dentro do número de vagas
oferecidas no edital do Processo Seletivo, serão nomeados dentro do prazo de validade
do mesmo.
1.4. Os candidatos aprovados e classificados na condição de reserva técnica poderão
ser aproveitados, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, caso surjam novas
vagas.
1.5. A jornada de trabalho, a remuneração e o quantitativo de vagas para o cargo,
objeto deste Processo Seletivo, são as definidas no Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Crixás (Lei n° 1.481, de 13 de setembro de 2007); Lei nº 704, de 17 de
julho de 1989 e demais alterações posteriores (Plano de Classificação de Cargos da
Prefeitura Municipal de Crixás), tudo em conformidade com o Anexo I deste Edital.

1.6. A escolaridade mínima, tanto quanto os requisitos para provimento do cargo são
os constantes do Anexo I deste Edital.
1.7. O nível de escolaridade e atendimento aos demais requisitos para provimento do
cargo deverão ser apresentados no prazo fixado para a condição da posse, devendo, no
ato de inscrição, o candidato declarar que atende a todas as exigências para a posse,
conforme previsto no Anexo I e, em caso de êxito no certame seletivo, é obrigatória a
apresentação do comprovante de escolaridade e demais documentos exigidos neste
Edital no ato do provimento do cargo.
II. QUANTITATIVO E SALÁRIO DO CARGO E FUNÇÃO:
2.1. O Anexo I parte integrante deste Edital, define o quantitativo de vagas para cada
função e seus respectivos salários bases para início de carreira.
III. DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS - PNE:
3.1. Fica reservado aos portadores de necessidades especiais, o percentual de 5%
(cinco por cento) do total das vagas ofertadas para cada cargo (Decreto nº 3.298, de
20 de dezembro de 1999, art. 36 item II), e em conformidade com o disposto na Lei
Federal n.° 7.853/1989, Decreto Federal n.° 3.298/1999, fica assegurado aos
candidatos com deficiência o direito de se inscreverem nesse processo seletivo para
investidura em um dos cargos, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de
que são portadoras.
3.1.1. Se na aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em
número fracionado e este for superior a 0,5 (cinco décimos), deverá ser elevado até o
primeiro número inteiro subsequente;
3.1.2. Na aplicação do percentual acima se o resultado for igual ou inferior a 0,5
(cinco décimos), o portador de deficiência física não terá vaga reservada no cargo
pretendido.
3.1.3. A nomeação e convocação para preenchimento das vagas destinadas aos
candidatos Portadores de Necessidades Especiais ou daquelas que surgirem durante a
validade do processo seletivo, dar-se-á em caráter preferencial aos demais candidatos
aprovados para o mesmo cargo.
3.2. É pessoa considerada portadora de deficiência a que se enquadra nas condições
descritas no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº
7.853, de 24 de outubro de 1989, e dispõe sobre a Política Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, ou seja, “pessoa com deficiência é aquela que
apresenta, em caráter permanente, perdas ou reduções de suas funções psicológicas,
fisiológicas, mentais ou anatômicas, suficientes para gerar incapacidade para o
desempenho de atividades na forma ou na medida considerada dentro dos padrões
adotados como normais para o ser humano”.
3.3. A pessoa portadora de deficiência participará da seleção em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo e avaliação das
provas, duração, horário e local de aplicação das provas e nota mínima exigida;

3.4. O candidato portador de deficiência deverá declarar em sua inscrição on line que é
portador de deficiência, caso contrário concorrerá às vagas regulares juntamente com
os demais candidatos.
3.5. O candidato que se declarar candidato com deficiência deverá entregar
pessoalmente ou enviar por Sedex ou Carta Registrada até o final das inscrições o
laudo médico original ou cópia autenticada a que se refere o subitem 3.7 e cópia legível
do RG e CPF, para o seguinte endereço: sede da Prefeitura Municipal de Crixás, Estado
de Goiás, na Praça Inácio José de Campos nº 01, Centro, CEP 76.510-000, aos
cuidados da Comissão Especial do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de
Crixás/GO.
3.6. O laudo médico terá validade somente para este processo seletivo e não será
devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.
3.7. O laudo médico deverá ser emitido obedecendo às seguintes exigências:
a) ter data de emissão posterior à data final das inscrições;
b) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, o nome,
número do registro no Conselho Local de Trabalho de Medicina (CRM) e assinatura do
médico responsável pela emissão do laudo;
c) descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem como a sua provável
causa, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças (CID 10);
d) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou adaptações;
e) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do
exame de audiometria recente, realizado até 06 (seis) meses anteriores ao último dia
das inscrições;
f) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame
de acuidade visual em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual recente,
realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições.
3.7.1. Até o dia 17/02/2016 será publicado no site www.perfas.com.br, lista
contendo o deferimento/indeferimento das condições especiais solicitadas, bem como
dos candidatos que concorrerão às vagas reservadas.
3.7.1.1. Considerar-se-á deferido (válido) o laudo médico que estiver de acordo
com o item 3.7 e alíneas desta Edital;
3.7.1.2. O candidato cujo laudo seja considerado inválido ou tenha a solicitação
indeferida poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis após a publicação
indicada no item 3.7.1, vedada a juntada de documentos.
3.7.2. Os candidatos portadores de deficiência aprovados no processo seletivo
deverão submeter-se à Junta Médica Oficial do Município, em data a ser divulgada em
edital de convocação, antes da homologação de resultado final, com o intuito de
verificar o enquadramento da deficiência na previsão contida neste Edital.
3.7.3. Os candidatos com deficiência deverão comparecer à Junta Médica,
munidos de laudo (original ou cópia autenticada) circunstanciado que ateste a espécie e
o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID), observados os demais requisitos
estabelecidos no Edital do Processo Seletivo.
3.7.4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para
justificar o atraso ou a ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no
item 3.7.2 deste Edital.

3.7.5. Aos deficientes visuais, que necessitarem de prova ampliada, auxílio de
fiscal para leitura da prova; auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito ou no
sistema Braile deverá requerê-la no prazo e forma prevista no item 3.5 deste Edital. Os
candidatos que não o fizerem, seja qual for o motivo alegado não terão a prova
especial preparada.
3.7.5.1. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação
da prova, reglete e punção, podendo utilizar-se de soroban.
3.7.5.2. Candidatos com deficiência visual (cegos ou baixa visão), que solicitarem
prova especial por meio da utilização de software, serão oferecidos
computador/notebook, com o software NVDA disponível para uso dos candidatos
durante a realização de sua prova.
3.7.6. Candidato com deficiência auditiva deverá indicar, obrigatoriamente, em
sua ficha de inscrição, se necessitará de:
a) intérprete de LIBRAS;
b) autorização para utilização de aparelho auricular.
3.7.7. Candidato com deficiência física deverá indicar, obrigatoriamente, em sua
ficha de inscrição, se necessitará de:
a) mobiliário adaptado;
b) auxílio no manuseio da prova e transcrição de respostas.
3.8. O laudo que não atender às exigências contidas no subitem 3.7 não terá validade,
ficando o candidato impossibilitado de concorrer às vagas destinadas às pessoas com
deficiência.
3.9. O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição e não entregar o laudo
médico, conforme subitem 3.5, será desconsiderado como tal e não poderá,
posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer garantia legal no
processo seletivo.
3.10. O candidato que se inscrever nas vagas destinadas aos portadores de deficiência
física, que necessitar de condição especial para realização da prova, deverá solicitá-la,
POR ESCRITO, em conformidade com o requerimento contido no Anexo IV deste Edital,
encaminhando, pessoalmente ou via sedex, correspondência à COMISSÃO ESPECIAL
DO PROCESSO SELETIVO, na sede da Prefeitura Municipal de Crixás, Estado de Goiás,
na Praça Inácio José de Campos nº 01, Centro, CEP 76.510-000, informando e
comprovando, através de atestado médico, detalhadamente, qual a sua deficiência e
condição especial que necessitará, até o terceiro dia útil após o encerramento das
inscrições.
3.10.1. O envelope deverá conter em sua parte externa os seguintes dizeres:
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS - GO,
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS e CARGO PARA O QUAL SE INSCREVEU;
3.10.2. Dentro do envelope deverá conter cópia da ficha de inscrição do
candidato, atestado médico comprovando a sua deficiência e informação de qual
condição especial necessitará para realização de sua prova;
3.10.3. A solicitação de tratamento diferenciado que não chegar à sede da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS - GO até o 3º dia útil após o encerramento das
inscrições, implicará em sua não concessão e o candidato realizará a prova nas mesmas
condições dos demais candidatos, não lhe cabendo nenhum questionamento no dia da
prova ou posteriormente.

3.11. Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial
da Saúde, da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e do Decreto nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, a opção de concorrer às vagas destinadas aos portadores de
deficiência será desconsiderada, passando o candidato a fazer parte do grupo geral de
inscrição.
3.12. Nos casos de incompatibilidade da deficiência com os cargos, objeto deste Edital,
a nomeação não será efetivada.
3.13. Se aprovado e classificado para o provimento das vagas, o candidato portador de
deficiência realizará exame médico pericial, com o fim de ser apurada a compatibilidade
da função com a deficiência de que é portador.
3.14. As vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição de portadores de
deficiência, se não providas, por falta de candidatos ou pela reprovação, na seleção ou
na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem
classificatória.
3.15. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção.
3.16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para
justificar a concessão de aposentadoria.
3.17. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do
direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
3.18. Os candidatos, que no ato de inscrição, se declararem portadores de deficiência,
se classificados nas provas, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus
nomes publicados em relação à parte, observada a respectiva ordem de classificação.
3.19. As condições especiais solicitadas pelo candidato serão analisadas e atendidas
segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.
3.20. O candidato com deficiência, aprovado em todas as etapas do processo seletivo,
não poderá utilizar-se desta condição para justificar mudança de função, readaptação
ou aposentadoria, após sua posse.
3.21. O candidato com deficiência poderá, ainda, ser considerado inapto no decorrer
do estágio probatório em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições
do cargo e ser demitido.
3.22. Os candidatos considerados deficientes, se não eliminados no Processo Seletivo,
terão seus nomes publicados em lista à parte.
3.23. A empresa PERFAS não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio de
documentos (laudo médico, requerimento de condições especiais, recursos e outros
documentos pertinentes ao Processo Seletivo).
3.24. Fica assegurado, às lactantes, o direito de participarem do Processo Seletivo, nos
critérios e condições estabelecidos pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º
da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei nº
10.048/2000.
3.24.1. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da
prova poderá fazê-lo, desde que assim o requeira conforme o disposto no item 3.10
deste Edital, devendo levar um acompanhante, que ficará na companhia da criança em
local reservado e diferente da sala de provas.
3.24.2. A solicitação deverá ser feita em até 05 (cinco) dias úteis antes da data
de realização da prova, por meio de requerimento, datado e assinado, entregue
pessoalmente ou por terceiro, enviado via FAX (62) 3636.1138 ou por e-mail
contato@perfas.com.br no endereço e horários citados neste edital.

3.24.3. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido no
item anterior deste Edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solicitação
atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de realização
das provas.
3.24.4. Nos horários previstos para amamentação, a lactante poderá retirar-se,
temporariamente, do local/sala em que estarão sendo realizadas as provas, para
atendimento ao seu bebê, em sala especial a ser reservada pela Coordenação.
3.24.5. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de
uma “fiscal”, sem a presença do responsável pela guarda da criança que garantirá que
sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital.
3.24.6. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da
candidata.
3.24.7. A candidata em aleitamento deverá anexar ao requerimento uma cópia
legível do documento de identificação do acompanhante, o qual terá acesso ao local de
realização das provas mediante apresentação do documento original de identidade.
3.24.8. A candidata lactante que não levar acompanhante não poderá realizar a
prova.
3.24. Os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas permanentes ou temporárias
(gravidez, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, crises reumáticas,
luxações, fraturas, crises de labirintite e outras), que impossibilitem a realização das
provas, diminuam ou limitem a capacidade física dos candidatos, não serão levados em
consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado, respeitando-se o
princípio da isonomia.
3.25. Os documentos encaminhados fora do envelope e dos prazos estipulados neste
Edital não serão conhecidos.
3.26. Após o prazo de inscrição e uma vez deferidas as inscrições, fica proibida
qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista especial de candidatos com
deficiência.
IV. PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO:
4.1. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contados a partir
da data da homologação do resultado final, podendo, a critério da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CRIXÁS, ser prorrogado uma única vez e por igual período.
V. DAS INSCRIÇÕES E EXIGÊNCIAS:
5.1. O candidato deverá realizar sua inscrição, via internet, através do site
www.perfas.com.br, no período compreendido entre 00:00 horas do dia
22/01/2016 às 23:59 horas do dia 14/02/2016, horário de Brasília.
5.1.1. A Prefeitura Municipal de Crixás manterá computadores com impressoras
e digitadores à disposição dos interessados em se inscrever no Processo Seletivo,
durante todo o período de inscrição, no Departamento de Pessoal, situado na Praça
Inácio José de Campos nº 01, Centro, CEP 76.510-000 - Crixás - GO, no horário de
expediente.
5.1.2. Os dados constantes da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade
do candidato, inclusive quanto aos erros, omissões, incorreções ou cargos trocados.

5.1.3. Na ficha de inscrição não será necessário o candidato colar a foto 3X4,
podendo esta ser facultativamente colada no Cartão de Identificação do Candidato.
5.2. Após o preenchimento completo da ficha de inscrição, que ocorrerá ao término da
gravação dos dados, o candidato deverá imprimir o boleto bancário para efetuar o
pagamento da taxa de inscrição na forma prevista no item 5.15 deste Edital.
5.3. A inscrição do candidato somente será concretizada após a confirmação do
pagamento da taxa de inscrição.
5.4. Depois de concretizada a inscrição, em hipótese alguma haverá mudança quanto
ao cargo objeto da inscrição, informações ou documentos já fornecidos.
5.5. Não serão considerados os pedidos de inscrição não concretizados por motivos de
ordem técnica quanto ao funcionamento de computadores, falhas de comunicação,
congestionamento de linhas, bem como outros fatores que impossibilitem a
transferência dos dados.
5.6. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das normas
e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
5.7. O candidato deverá inscrever-se com o nome que figurar na identidade e, com
este nome, praticar todos os atos do Processo Seletivo.
5.8. A qualquer tempo, após processo administrativo com garantia do contraditório e
da ampla defesa, poderão ser anulados os atos de inscrição, provas, nomeação ou
posse dos candidatos, caso seja confirmada a falsidade em qualquer declaração e/ou
irregularidade quanto aos documentos apresentados.
5.9. É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais
informados no ato da inscrição via internet.
5.10. Não serão aceitas inscrições efetuadas por qualquer outro meio que não seja
através do site www.perfas.com.br.
5.10.1. Se o candidato se esquecer da senha para acessar seus dados registrados no
site www.perfas.com.br, o candidato de verá enviar um e-mail para
contato@perfas.com.br, com as seguintes informações: nome completo, nome da mãe e
número do CPF.
5.11. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional.
5.12. Não haverá devolução da taxa paga, mesmo que o candidato, por qualquer
motivo, não compareça na data designada para a prova.
5.13. São requisitos para investidura no cargo:
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo, na forma estabelecida neste Edital;
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) Ter 18 anos completos até a data da posse;
d) Estar no gozo dos direitos políticos;
e) Estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
f) Estar quite com as obrigações eleitorais;
g) Não ter sofrido condenação criminal, transitada em julgado, por crime contra o
Patrimônio ou Administração Pública;
h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, a ser aferida
pela junta médica oficial ou oficializada do Município;
i) Possuir e comprovar o pré-requisito exigido para o cargo pretendido, na época da
posse;

j) Apresentar os documentos exigidos para a posse, estipulados neste Edital, sob pena
de ser eliminado deste Processo Seletivo;
k) Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público, de
acordo com o art. 1º da Emenda Constitucional nº 20/98, que inclui o § 10º no Art.
37 da Constituição Federal.
5.15. Após a confirmação da inscrição, que ocorrerá ao término da operação referida
no item 5.1, o candidato deverá imprimir o boleto bancário para efetuar o pagamento
da taxa de inscrição em qualquer agência bancária, obedecendo ao valor abaixo fixado,
por cargo, a saber:
CARGO A PROVER

TAXA DE INSCRIÇÃO
EM R$

AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS

65,00

5.15.1. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o
segundo dia útil (16/02/2016) após o encerramento das inscrições, desde que
tenha imprimido o boleto até o dia 14/02/2016, data de encerramento das
inscrições. O candidato que não imprimir o boleto até o ultimo dia das inscrições não
poderá confirmar a inscrição.
5.15.2. A inscrição somente será considerada válida após o devido pagamento do
boleto bancário no prazo indicado no item 5.15.1;
5.15.3. O candidato, ao efetivar sua inscrição assume inteira responsabilidade
pelas informações que fizer constar no formulário próprio de inscrição, sob as penas da
lei, bem como declara que está ciente e de acordo com as exigências e condições
previstas neste Edital, do que o candidato não poderá alegar desconhecimento.
5.15.4. O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como
comprovante de pagamento de inscrição.
5.16. Não serão aceitos pagamentos efetuados com cheque.
5.17. Não haverá restituição da taxa em nenhuma hipótese, salvo se ocorrer o
cancelamento do certame por decisão final administrativa, pagamento em duplicidade
ou extemporâneo, devendo a Prefeitura Municipal restituir ao candidato a quantia paga.
5.18. O deferimento das inscrições dependerá do correto preenchimento pelo
candidato do documento de inscrição, devendo o candidato indicar a forma de contato
para dirimir eventuais dúvidas.
5.19. Estará isento do pagamento da taxa de inscrições o candidato que estiver inscrito
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e declarar
que é membro de família de baixa renda, assim compreendida aquela que possua renda
per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal de
até 03 (três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de
Junho de 2007.
5.19.1. A isenção deverá ser solicitada mediante a inscrição do candidato, disponível
por meio do site www.perfas.com.br, sendo que constará no final do preenchimento
dos dados o ícone para esta condição;
5.19.2. A PERFAS, empresa responsável pela realização do Processo Seletivo, verificará
perante o órgão gestor do CadÚnico do Município ou do Ministério de Desenvolvimento

Social e Combate a Fome a veracidade das informações prestadas pelo candidato para
fins de confirmação do pedido de isenção.
5.19.3. As informações de pedido de isenção serão de inteira responsabilidade do
candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé
pública, o que acarretará sua eliminação do Processo Seletivo;
5.19.4. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato
que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos para a inscrição.
5.19.5. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via
postal, via fax ou via correio eletrônico;
5.19.6. A relação de pedidos de isenção deferidos será divulgada no endereço
eletrônico www.perfas.com.br, até o 02 (dois) dia úteis após o término das
inscrições;
5.19.7. O candidato terá dois dias úteis a partir da data de divulgação da relação
citada no subitem anterior para recorrer do indeferimento, conforme procedimentos a
serem disponibilizados por ocasião desta divulgação. Após este período, não serão
aceitos pedidos de revisão;
5.19.8. Os candidatos que tiverem os seus pedidos de isenções indeferidos deverão,
para efetivar a sua inscrição no Processo Seletivo, acessar o site www.perfas.com.br,
emitir o seu boleto para pagamento até o terceiro dia útil após a divulgação da lista de
indeferimentos de isenção.
5.20. O Cartão de Identificação do Candidato estará disponível no site
www.perfas.com.br, após o deferimento da inscrição ou a partir do dia
21/02/2016, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato à obtenção deste
documento, mediante a impressão do mesmo.
5.21. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS não será responsável por problemas na
inscrição via Internet, motivados por falhas de comunicação ou congestionamento das
linhas de comunicação nos últimos dias do período que venha a impossibilitar a
transferência e o recebimento de dados.
5.22. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS não se responsabiliza por quaisquer atos
ou fatos decorrentes de informações não verídicas, endereço inexato ou incompleto
fornecido pelo candidato.
5.23. O candidato somente será considerado inscrito neste Processo Seletivo, após ter
cumprido todas as instruções descritas neste Edital e ter sua inscrição deferida e
divulgada no site www.perfas.com.br.
5.24. Caso o candidato faça a inscrição com o pagamento da respectiva taxa e a
mesma não seja efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação ou de outros fatores de ordem técnica,
alheios à PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS e a empresa PERFAS, que impossibilitem
a transferência de dados, deverá o candidato comprovar que sua inscrição foi realizada
e não efetivada, a fim de que seja assegurada a sua participação no Processo Seletivo,
devendo, para tanto, entrar em contato com a empresa PERFAS, através do e-mail
contato@perfas.com.br, após a data de divulgação dos candidatos inscritos.

VI. DAS PROVAS ESCRITAS:
6.1. As provas serão aplicadas conforme Demonstrativo de provas constante do item
6.2 e composição dos programas constantes do Anexo II deste Edital, que será
destinado à elaboração e aplicação das provas escritas aos candidatos inscritos.
6.2. O caderno de provas conterá 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla
escolha, contendo cada questão objetiva 05 (cinco) alternativas identificadas pelas
letras: A, B, C, D, E, tudo em consonância com a composição dos programas
constantes do Anexo II deste Edital, que será destinado à elaboração e aplicação das
provas escritas aos candidatos inscritos, contendo, cada qual, uma única alternativa
correta, e serão aplicadas aos candidatos de acordo com o quadro abaixo Demonstrativo de provas, número de questões e valor de cada questão:
CARGO/ENSINO FUNDAMENTAL

AGENTE DE COMBATE À
ENDEMIAS

Nº QUESTÕES
(PESO)

VALOR

LINGUA PORTUGUESA

10 (1)

10

MATEMÁTICA

10 (1)

10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20 (2)

05

PROVAS

TOTAL DE PONTOS....................................................... 400

6.3. As provas objetivas serão estatisticamente avaliadas da seguinte forma: cada
questão da prova de Língua Portuguesa e Matemática valerá 10 (dez) pontos e
Conhecimentos Específicos valerá 05 (cinco) pontos, podendo o candidato alcançar de 0
a 100 pontos, totalizando 400 (quatrocentos) pontos nas 03 (três) provas.
6.4. Será considerado classificado o candidato que obtiver média ponderada igual ou
superior a 50 (cinquenta) pontos no conjunto das provas.
6.5. As provas serão elaboradas de acordo com o grau de complexidade do cargo e
nível de escolaridade exigido neste Edital.
6.6. As provas objetivas serão realizadas em um único dia, com duração de 03
horas, ou seja, dia 28/02/2016, iniciando-se às 9:00 horas e encerrando-se às 12:00
horas.
6.7. O local da aplicação das provas objetivas será definido pela Comissão Especial do
Processo Seletivo, através de edital próprio, o qual será divulgado no Placar da
Prefeitura Municipal e Câmara Municipal e no site www.perfas.com.br, previsto
para o dia 22/02/2016, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a
identificação correta de seu local de prova, bem como o comparecimento no horário
determinado.
6.7.1. As provas serão realizadas no Município de Crixás, em locais definidos pela
Comissão Especial do Processo Seletivo.
6.8. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das
provas, com antecedência de 30 (trinta) minutos e munido do Cartão de
Identificação do Candidato, documento de identidade e caneta esferográfica na cor
azul ou preta, sendo que o portão será fechado impreterivelmente às 9:00 horas.
6.8.1. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado
de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas
por órgão público que, por lei federal, tenham validade como identidade; carteira de
trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).
6.8.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de
nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, nãoidentificáveis ou danificados.
6.8.3. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada,
nem protocolo de documento.
6.8.4. Caso o candidato não apresente o documento de identificação original por
motivo de furto, roubo ou perda, deverá apresentar um dos seguintes documentos:
documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, emitido com prazo
máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data da realização das provas ou declaração de
roubo ou perda, feita do próprio punho, com reconhecimento da assinatura registrado
em cartório. No dia de realização da prova, o candidato poderá ser submetido à
identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão
digital em formulário próprio, fornecido pela empresa PERFAS.
6.9. O não comparecimento ou a obtenção de nota 00 (zero) pontos, em qualquer uma
das provas, implicará na eliminação do candidato na classificação.
6.10. Confirmada a inscrição, o Cartão de Identificação do Candidato deverá ser
impresso a partir do dia 21/02/2016 através do site: www.perfas.com.br, sendo
facultado ao candidato colar uma foto 3X4.
6.11. Não será permitido o acesso ao local de provas sem os documentos mencionados
no item 6.8, observada a ressalva do disposto no subitem 6.8.4.
6.11.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das
provas munido obrigatoriamente do documento de identidade e do Cartão de
Identificação do Candidato (A ficha de inscrição não servirá como comprovante de
inscrição), além de caneta esferográfica azul ou preta.
6.12. O candidato receberá no horário previsto para início das provas, um caderno de
provas, contendo as provas previstas neste Edital, possuindo em sua folha de rosto
todas as instruções para a resposta às questões formuladas.
6.13. Ao terminar as respostas das questões contidas no Caderno de Provas, solicitará
o CARTÃO DE RESPOSTAS (CARTÃO ÓPTICO), para o qual marcará, com caneta
esferográfica de ponta grossa de tinta azul ou preta, as respostas anteriormente
assinaladas, pois o equipamento eletrônico não lê assinalação feita com outro tipo de
caneta.
6.13.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que
contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou
rasura, ainda que legível.
6.13.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às
respostas, pois qualquer marca poderá ser computada como errada, prejudicando o
desempenho do candidato.
6.14. Fica expressamente vedado, durante a realização das provas, qualquer
comunicação entre os candidatos, uso de máquinas calculadoras ou similares,
anotações, impressos, livros ou qualquer outro material de consulta. O descumprimento

desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando tal ato como
tentativa de fraude.
6.15. É proibida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos
locais predeterminados.
6.16. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem
acompanhamento de fiscal, após ter assinado a lista de presença.
6.17. As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de
leitura ótica, sendo garantido o sigilo do julgamento.
6.18. As respostas das provas objetivas serão transcritas pelo candidato para o
CARTÃO RESPOSTA, que é o único documento válido para correção eletrônica. Em
nenhuma hipótese haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA, exceto por culpa
exclusiva da organização do Processo Seletivo.
6.19. Qualquer anotação feita de forma incorreta, com emenda ou rasura, mesmo que
legível, e questões não assinaladas serão consideradas ERRADAS pelo equipamento de
leitura ótica do cartão resposta.
6.20. Não é permitido o uso de qualquer tipo de corretivo no Cartão Resposta.
6.21. Caso for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, administrativa ou judicial, ter o candidato utilizado processos
ilícitos, em qualquer tempo e após lhe ser assegurado o direito do contraditório e da
ampla defesa, poderá ser eliminado do Processo Seletivo.
6.22. O candidato somente poderá apor sua assinatura no local indicado no Cartão
Resposta.
6.23. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial
de seu nome, de seu número de inscrição, do número de seu documento de identidade
e do cargo escolhido, que constam no Cartão Resposta.
6.24. Não será permitido que a folha ou cartão-resposta seja assinalado por outra
pessoa, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse
fim no ato da inscrição. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por
um fiscal devidamente treinado pela coordenação do Processo Seletivo.
6.25. O candidato não poderá entregar a prova objetiva e sair do prédio antes de
decorrido o tempo mínimo de 01 (uma) hora do início e somente quando estiver
faltando 30 (trinta) minutos para o término poderá levar consigo o caderno
de provas. O candidato que insistir em sair, descumprindo o aqui disposto, deverá
assinar termo de ocorrência, declarando sua desistência do Processo Seletivo, o que
será lavrado pelo coordenador do local, passando à condição de excluído do certame.
6.26. O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder de conformidade com as instruções contidas na capa do caderno
de provas, não havendo substituição do Cartão Resposta por erro do candidato. O
Cartão Resposta preenchido a lápis não será corrigido, sendo-lhe aplicada pontuação
zero ao candidato.
6.27. Após o término da prova objetiva o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar
ao Fiscal de Sala o Cartão Resposta, sob pena de ser considerado eliminado.
6.28. No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anormalidade, inclusive
troca de prova ou erro gráfico relacionado à prova deverá manifestar-se junto ao Fiscal
de Sala, o qual comunicará a coordenação do Processo Seletivo para solução da
questão ou registro da ocorrência na ata para posterior análise pela comissão
fiscalizadora e banca examinadora do Processo Seletivo.

6.29. Para a realização da Prova Objetiva não será permitido qualquer tipo de consulta
em livros ou outros impressos.
6.30. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de
qualquer modo, danificar o seu Cartão Resposta, sob pena de arcar com os prejuízos
advindos da impossibilidade de realização da leitura eletrônica.
6.31. O Caderno de Provas contém todas as informações pertinentes ao Processo
Seletivo, devendo o candidato ler atentamente as instruções, inclusive quanto à
continuidade do Processo Seletivo e, ainda, forma, motivos e fundamentações
necessárias para o correto envio de recursos em cada fase conforme previsto neste
Edital.
6.32. Será ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO, o candidato que:
a) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos
especiais e desde que na companhia do fiscal;
b) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de
provas, auxiliares e autoridades presentes;
c) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que
não os permitidos;
d) Recusar-se a entregar o Cartão de Respostas (CARTÃO ÓPTICO) ao término do
tempo destinado à sua realização.
e) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Caderno de Provas, com
exceção da previsão contida no item 6.25.
6.32.1. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas
dependências do local de provas.
6.32.2. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer
membro da equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades presentes,
informações referentes ao conteúdo ou critérios de avaliação das provas.
6.33. Poderá ser excluído do Processo Seletivo o candidato que, em qualquer uma das
provas, além das demais hipóteses previstas neste Edital:
a) apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
b) apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admitida qualquer
tolerância;
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) não apresentar documento que bem o identifique;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorridos 60 (sessenta) minutos da
hora do início das provas;
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de
inscrição ou em qualquer outro meio, que não o autorizado pela empresa
PERFAS.
h) ausentar-se da sala de provas levando o Cartão Resposta (CARTÃO ÓPTICO) ou
outros materiais não permitidos;
i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
k) não devolver integralmente o material recebido;
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro,
anotação ou impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar;

m) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação
(bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador, smartphones ou outros equipamentos similares),
bem como protetores auriculares;
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido.
6.34. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter
desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de
alarme estejam nos modos de vibração e silencioso.
6.34.1. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar
nenhum dos objetos indicados na alínea “m” do item 6.33 deste Edital.
6.34.2. Caso seja necessário o candidato portar algum dos objetos indicados na
alínea “m”, do item 6.33, estes deverão ser acondicionados, no momento da
identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo Fiscal de Sala
exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer lacrada embaixo da
mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.
6.34.3. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares,
garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador, caso esteja
ativado.
6.35. Será excluído do Processo Seletivo, o candidato que estiver utilizando ou
portando em seu bolso os objetos indicados na alínea “m”, item 6.33 deste Edital, após
o procedimento estabelecido no subitem 6.34.2 deste Edital.
6.36. Os eventuais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas,
bonés, chapéus, gorros ou similares, óculos escuros, protetores auriculares, deverão ser
colocados em local indicado pelo Fiscal, antes do início das provas e permanecer até o
final da prova.
6.37. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do
candidato do local de realização das provas.
6.38. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário
determinados.
6.39. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova.
VII. CURSO INTRODUTÓRIO INICIAL:
7.1. O curso introdutório tem caráter classificatório e eliminatório, será realizado no dia
08/03/2018.
7.1.1. É responsabilidade de cada candidato o acompanhamento e a consulta
sobre local, data e horário de realização do curso introdutório, não sendo fornecidas por
telefone estas informações.
7.1.2. Os candidatos deverão comparecer ao local designado com 30 minutos de
antecedência, munidos do Cartão de Identificação do Candidato e Documento de
Identidade.
7.1.3. Não será permitida, em hipótese alguma, realização do curso introdutório
em outro dia, horário ou fora do local designado.
7.1.4. O candidato que não comparecer no dia e horário estabelecidos em Edital
de Convocação estará automaticamente excluído do Processo Seletivo.

7.2. Somente serão convocados para o Curso Introdutório Inicial os candidatos
aprovados e classificados na 1ª Etapa.
7.3. O curso será de caráter eliminatório e classificatório, sendo este a 2ª Etapa do
Processo Seletivo.
7.4. O curso terá o peso de 100 pontos, sendo avaliados a parte teórica e a prática;
7.5. Será eliminado o candidato que não obtiver 60%(sessenta por cento) de
aproveitamento nas avaliações teóricas e a práticas do curso.
7.5.1. O candidato no Curso Introdutório, será avaliado por profissional
competente da área, realizando no final do curso uma prova objetiva composta de 30
(trinta) questões de múltipla escolha com peso 1 (um), referente aos conteúdos
aplicados durante o curso de formação.
7.6. O candidato deverá frequentar no mínimo 85%(oitenta e cinco por cento) das
horas aulas práticas e teóricas.
7.7. O controle da frequência será diário com assinatura do candidato no início e
término da aula.
7.8. Serão encaminhados para o Curso Introdutório Inicial, os candidatos aprovados
com notas iguais e/ou superior 50(cinqüenta), respeitando a ordem crescente de
classificação, observando o número de vagas por cargo e o número de vagas do
cadastro de reserva.
7.9.Todas as despesas relativas à participação do candidato no Curso Introdutório
correrão às expensas do próprio candidato. O candidato não será remunerado, em
hipótese alguma, pelo período em que estiver realizando o Curso Introdutório de
Formação Inicial e Continuada. Não serão cobradas quaisquer tipos de taxas para
participação no referido curso.
VIII. DA CLASSIFICAÇÃO:
8.1. Os candidato, serão classificados pela prova escrita, em ordem decrescente de
pontos obtidos, com a prova de Conhecimentos Específicos configurando peso 02 (dois)
para obtenção da média final classificatória, sendo que a nota da Prova de
Conhecimentos Específicos será multiplicado por 2 e do resultado serão somados a nota
da Prova de Português e da Prova de Matemática, achando o resultado obtido, este
será dividido por 4 onde se chegará a média final das Provas Objetivas.
8.2. Os candidatos que se submeterão ao curso introdutório terão as médias finais das
provas escritas somadas a média da final do curso introdutório e divididas por 02
(dois), resultando na média final para fins de classificação.
8.3. A Nota Final obtida pelo candidato após a realização da Prova Escrita Objetiva e
Curso Introdutório será calculado, vedado qualquer arredondamento, pela fórmula:
MPe + NCI ÷ 2 = MF
onde:
MPe = Média obtida na Prova Escrita Objetiva
NCI = Total de pontos obtidos na avaliação final do curso introdutorio.
MF = Média Final

8.4. Os candidatos serão selecionados, considerando o quantitativo de vagas
existentes, podendo ocorrer candidatos excedentes ao número de vagas fixadas
(Cadastro de Reserva), que poderão ser convocados dentro do prazo de validade do
Processo Seletivo, em caso de existência de vagas e/ou ampliação do quantitativo de
vagas dos respectivos cargos, dentro do limite estabelecido no item 8.5.
8.5. Dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, a Administração Municipal
poderá chamar os candidatos classificados acima do número de vagas oferecidas, até o
limite previsto no Anexo I deste Edital, à título de reserva técnica, desde que haja
necessidade e tenha disponibilidade de vagas no quadro de pessoal ou que venham a
ser criadas posteriormente, sendo considerados eliminados do Processo Seletivo todos
os demais candidatos que não se classificarem dentro deste limite e observado o
disposto no item 8.4.
8.6. No caso de candidato nomeado que não venha tomar posse, nos termos do item
10.15, deste Edital, a Administração Municipal poderá também chamar os candidatos
classificados acima do número de vagas oferecidas, obedecendo-se a ordem de
classificação, bem como o limite de vagas de que trata o subitem 8.5 e também o
disposto no item 8.4.
8.7. Na classificação final entre candidatos empatados com igual número de pontos na
soma de todas as etapas, serão fatores de desempate os seguintes critérios:
a) Candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último
dia de inscrição terá preferência o mais idoso, nos termos do Art. 27, parágrafo único
da Lei 10.741/03;
b) Maior nota na Prova de maior peso;
c) Maior nota na Prova de Português;
d) Maior nota na Prova de Matemática;
e) Possuir maior grau de escolaridade acima do mínimo exigido pelo cargo;
f) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.
8.8. Estará automaticamente desclassificado o candidato que utilizar meios ilícitos e
irregulares para inscrição e realização das provas.
IX. DOS RECURSOS:
9.1. Caberá interposição de recurso, em instância única, fundamentando as razões
pelas quais o candidato discorda, perante a Comissão Especial do Processo Seletivo, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data do ato que originou o recurso,
dos seguintes atos:
a) da data de publicação do edital;
b) da data de realização das provas objetivas;
c) da data de publicação do gabarito;
d) da data de publicação do resultado de cada fase ou do resultado final do Processo
Seletivo ou do cargo, conforme o caso;
9.2. Admitir-se-á um único recurso para cada item acima por candidato, não sendo
aceitos recursos coletivos.
9.3. Na hipótese de anulação de questão, por força de provimento de algum recurso,
os pontos relativos a essa questão serão atribuídos a todos os candidatos do referido
cargo, independentemente da formulação de recurso.

9.4. Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do gabarito
divulgado antes do resultado dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o
gabarito definitivo, não se admitindo recurso dessa modificação decorrente das
impugnações.
9.5. Em caso de deferimento do recurso será feita a retificação do ato que deu motivo
ao acolhimento do mesmo.
9.6. O recurso deverá ser interposto em formulário próprio, conforme modelo contido
no Anexo III deste Edital e disponível no site www.perfas.com.br, com a observância do
seguinte:
a) dentro do prazo estipulado no item 9.1;
b) o formulário de recurso deverá ser preenchido, pelo candidato, conforme modelo
contido no Anexo III deste Edital e disponível do site www.perfas.com.br e
encaminhado à Comissão Especial do Processo Seletivo, através do email
dptpessoal@crixas.go.gov.br.
c) o e-mail de envio do formulário deverá ser o mesmo que o candidato informar na
Ficha de Inscrição, sob pena de rejeição do recurso.
d) indicação do motivo, da questão, do item ou da nota atribuída que se quer
contestar;
e) constando a justificativa do pedido, em que se apresente a sua razão, sendo
liminarmente indeferidos os que não contenham fatos novos ou que se baseiam em
razões subjetivas;
f) Devem ser fundamentadas as razões pela qual o recorrente discorda do conteúdo da
questão nas provas objetivas;
9.7. Não serão considerados os recursos interpostos quando:
a) em desacordo com este Edital;
b) fora do prazo estabelecido;
c) não for enviado pelo e-mail cadastrado na Ficha de Inscrição.
9.8. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
9.9. A Comissão Especial do Processo Seletivo constitui única instância para recurso,
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
9.10. A Comissão Especial do Processo Seletivo encaminhará conclusão fundamentada
sobre o recurso, para o e-mail do candidato cadastrado na Ficha de Inscrição.
9.11. A Comissão Especial do Processo Seletivo não se responsabiliza por e-mail não
informado ou informado com dados errôneos pelo candidato bem como os sistemas de
segurança dos provedores e empresas gerenciadoras de e-mail.
9.12. A Comissão Especial do Processo Seletivo encaminhará a conclusão
fundamentada sobre o recurso, para o endereço eletrônico do candidato, no prazo
máximo de até 10 (dez) dias úteis após sua interposição.
X. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:
10.1. Não serão corrigidas provas de candidatos que tenham sofrido qualquer
impugnação por parte da Comissão Especial do Processo Seletivo.
10.2. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos
na sala, sendo liberados somente após a entrega do Cartão Resposta dos mesmos e
terem seus nomes registrados em ata e nela apostas suas respectivas assinaturas.

10.2.1. O candidato que insistir em sair do local de aplicação da prova, deverá
assinar termo desistindo do Processo Seletivo e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 02 (dois) outros candidatos, pelo(s) fiscal(is)
da sala e pelo coordenador da unidade.
10.3. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após
decorrido, no mínimo, uma hora do início das provas escritas;
10.4. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e
datas determinados, e sob nenhum pretexto ou motivo, haverá segunda chamada para
a realização da prova, sendo os portões fechados após o início das provas escritas de
múltipla escolha importando a ausência ou retardamento do candidato em sua exclusão
do Processo Seletivo, seja qual for o motivo alegado.
10.5. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os
atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo, os quais serão
divulgados através do site www.perfas.com.br e também afixados nos quadros de
avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS, devendo ainda manter atualizado seu
endereço, devendo, pois, quando do preenchimento da inscrição, fornecer o endereço
completo na ficha de inscrição, telefones e e-mail para contato.
10.5.1. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e
horários de realização das provas e nem de resultados, gabaritos, notas, classificação,
convocações ou outras quaisquer relacionadas aos resultados provisórios ou finais das
provas e do Processo Seletivo. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e
os comunicados a serem divulgados na forma definida neste Edital.
10.6. A inscrição do candidato implicará no conhecimento do teor do presente Edital,
das instruções específicas do presente Processo Seletivo e no seu compromisso
expresso de aceitar estas condições tais como aqui se acham estabelecidas.
10.7. O resultado final será divulgado após decorridos os prazos para interposição de
recursos. Será o resultado homologado pelo Prefeito Municipal através de Decreto, que
será publicado no Placar da Prefeitura Municipal; do site www.perfas.com.br e no
Diário Oficial do Estado de Goiás ou equivalente e conterá os nomes dos candidatos
classificados, obedecendo à estrita ordem de classificação, não assegurando ao
candidato aprovado o direito de ingresso automático no Serviço Público Municipal de
Crixás, ficando a concretização da nomeação condicionada às observâncias das
disposições legais pertinentes.
10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito,
ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente,
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
10.9. A qualquer tempo e no seu exclusivo interesse, poderá a Administração
Municipal, modificar ou anular, no todo ou em parte, este Processo Seletivo, sem que
com isto caiba a qualquer participante direito a qualquer ação ou reclamação judicial ou
extrajudicial.
10.10. O Prefeito Municipal se reserva no direito de adjudicar no todo ou em parte o
presente Processo Seletivo.
10.11. Não será permitida a entrada, no local de realização das provas, de pessoas
não autorizadas pela Comissão Especial do Processo Seletivo.
10.12. Serão publicados tão somente os resultados referentes aos candidatos
aprovados em cada fase do Processo Seletivo.

10.13. O candidato aprovado no Processo Seletivo, quando convocado para
manifestar-se acerca de sua nomeação, poderá dela desistir definitiva ou
temporariamente, mediante preenchimento do formulário “Termo de Desistência
Temporária” ou “Termo de Desistência Definitiva”, conforme modelo fornecido pela
Administração Municipal, endereçado ao Prefeito Municipal até o último dia útil anterior
à data da posse.
10.14. Em caso de desistência temporária, o candidato renunciará à sua classificação e
passa a posicionar-se em último lugar na lista dos aprovados, aguardando nova
convocação, que poderá ou não se efetivar no período de vigência do Processo
Seletivo, sendo que a ordem da lista de renúncia observará a ordem de classificação no
Processo Seletivo.
10.14.1. O candidato aprovado terá direito ao uso do Termo de Desistência
Temporária uma única vez.
10.15. A posse no cargo fica condicionada à aprovação em inspeção médica a ser
realizada pela Junta Médica do Município, de caráter eliminatório e ao atendimento das
condições constitucionais e legais. Para a posse, serão exigidos todos os documentos
declarados pelo candidato no ato da inscrição, especialmente os seguintes:
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Comprovante de endereço;
d) Cópia autenticada em cartório da Certidão de nascimento ou casamento;
e) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);
f) Duas fotografias iguais, tamanhos 3x4 recentes, coloridas;
g) Título de eleitor com comprovante de quitação eleitoral;
h) Certificado de Reservista ou alistamento militar (sexo masculino);
i) Exibição do original de Diploma ou Certificado de Conclusão do curso
correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante deste
Edital;
j) Declaração de que não infringe o art. 37, XVI da CF (Acumulação de Cargos e
Funções), e ainda quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art.
37, §10, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98;
k) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para
demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse da
Prefeitura Municipal;
l) Declaração de possuir disponibilidade para desempenhar atividades em
jornadas de trabalho fora do expediente normal, em dias considerados feriados
e folgas, para conclusão de trabalhos inadiáveis;
m) Declaração de bens e valores;
n) Certidão de antecedentes criminais;
o) Demais documentos, se necessários, solicitados no Edital de convocação do
candidato;
p) Atestado Médico (Atestado de Saúde Ocupacional), para todos os candidatos
(físico), que será avaliado pela Junta Médica Oficial do Município de Crixás –
GO, que será expedido mediante apresentação dos exames, abaixo
relacionados, com laudo:
- Eletrocardiograma com laudo;
- Hemograma completo com contagem de plaquetas;

-

Coagulograma;
Glicemia em jejum;
Bilirrubina Total e frações;
Lipidograma total (Colesterol Fracionado e Triglicérides);
Transaminase oxalacética e pirúvica;
Sorologia para lues (VDRL);
Sorologia para Chagas;
Grupo Sanguíneo e fator RH;
Urina rotina (EAS);
Ureia e Creatinina;
Parasitológico de fezes;
IFP com laudo;
P.S.A. - Somente para homens (com idade acima de 45 anos);
Raio X de tórax em PA - com laudo;
Parecer oftalmológico com acuidade visual;
Parecer otorrinolaringológico com audiometria; e
Parecer cardiológico (idade acima de 45 anos).
q) Atestado Médico (Atestado de Saúde Mental), para todos os candidatos
(mental), que será avaliado pela Junta Médica Oficial do Município de Crixás –
GO.
r) Se deficiente físico, apresentar laudo médico da deficiência de que é portador.
10.16. Após a publicação do ato de nomeação, o candidato que não se apresentar
dentro dos prazos legais para a posse e o início do exercício no cargo, será excluído
definitivamente do Processo Seletivo.
10.17. O presente Edital obedece às normas contidas na Lei de Regulamentação do
Concurso Público em Crixás (Lei nº 1.828, de 02 de junho de 2014), Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Crixás (Lei n° 1.481, de 13 de setembro de
2007);Lei nº 704, de 17 de julho de 1989 e demais alterações posteriores (Plano de
Classificação de Cargos da Prefeitura Municipal de Crixás); Lei Orgânica Municipal; Art.
37, Emenda Constitucional nº 51/2006 de 14/02/2006 que introduziu os §§ 4º, 5º e 6º
ao Art. 198 da Constituição Federal e Lei Federal nº 11.350/2006 de 05 de outubro de
2006 e demais Leis Municipais relativas ao Quadro de Pessoal Permanente.
11.18. Os casos omissos serão resolvidos pela empresa ou entidade contratada,
ouvido, quando necessário, a Comissão Especial do Processo Seletivo, e, em último
caso, ao Prefeito Municipal.
11.19. Outras informações referentes ao Processo Seletivo serão fornecidas pela
Comissão Especial do Processo Seletivo (dptpessoal@crixas.go.gov.br) e pela
empresa PERFAS – Planejamento e Assessoria Municipal Ltda, através de e-mail:

contato@perfas.com.br.

11.20. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais
complementares, retificações, avisos e convocações, relativos a este Processo Seletivo,
que vierem a ser publicados no placar da Prefeitura Municipal e do site
www.perfas.com.br.

Crixás, 22 de janeiro de 2016.

ORLANDO SILV NAZIOZENO
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 001/2016
ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS CARGOS

CARGO

VAGAS

RESERVA
TÉCNICA

PROVAS

CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO
BASE

40 horas
semanais

R$ 1.014,00

 Português

AGENTE DE COMBATE À
ENDEMIAS

04

04

 Matemática
 Conhecimentos
Específicos

Descrição Sumária:

Atribuição geral, o exercício de atividade de vigilância, prevenção e
controle de doenças e promoção da saúde e outras especificadas em Edital, desenvolvidas em
conformidades com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor municipal.

Atividades Típicas:

- Atividades de Vigilância, prevenção de doenças e promoção da saúde, discernimento e execução
das atividades dos Programas de Controle de Zoonoses; pesquisa e coleta de vetores causadores de
infecções e infestações; identificação de estágio larvário de vetores; vistoria de imóveis e
logradouros para a eliminação de vetores causadores de infecções e infestações; remoção e/ou
eliminação de recipientes com focos ou focos potenciais de vetores causadores de infecções e
infestações; manuseio e operação de equipamentos para aplicação de larvicidas e inseticidas;
aplicação de produtos químicos para controle e/ou combate de vetores causadores de infecções e
infestações; execução de guarda, alimentação, captura remoção, vacinação, coleta de sangue e
eutanásia; orientação aos cidadãos quanto à preservação e ao tratamento de doenças transmitidas
por vetores; participação em reuniões, capacitações técnicas e eventos de mobilização social;
participação em ações de desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida.

Requisitos: Ensino Fundamental Completo.

PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 001/2016
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Nível Fundamental

 PORTUGUÊS  Interpretação de texto. Emprego de vocabulário. Tipologia Textual. Fonética.

Homônimos e Parônimos. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, pronome, verbo,
advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numeral. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado,
verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto e objeto indireto). Concordância nominal e
verbal. Período simples e período composto. Pontuação. Ortografia. Acentuação Gráfica. Coesão e
Coerência. Regência Verbal e Nominal. Crase. Termos da Oração. Processo de formação de
palavras. Estrutura das palavras.

 MATEMÁTICA  Operações, Propriedades e aplicações (Soma, Subtração, Multiplicação,

Divisão, Potenciação e Radiciação). Princípios de contagem e Probabilidade. Arranjos e
Permutações. Combinações. Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais e reais),
Operações com conjuntos. Razões e proporções (Grandezas diretamente proporcionais, grandezas
inversamente proporcionais, porcentagem, juros, regra de três simples e compostas). Equações e
inequações. Sistema de medidas. Volumes. Área. Geometria. Compreensão de estruturas lógicas,
Diagramas lógicos e Lógica de argumentação.

 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  Noções sobre organização do Sistema Único de Saúde

(SUS) no Brasil: - princípios básicos: equidade, universalidade, integralidade, regionalidade,
hierarquização; - Atribuições do Agente de Combate a Endemias; - Processo de trabalho do Agente
de Combate a Endemias e o desafio do trabalho em equipe; requisitos legais para o exercício da
profissão de Agente de Combate a Endemias; Carta dos direitos dos usuários da saúde; Atenção
Primária à Saúde; Atenção Primária à Saúde/Saúde da Família; Lei nº 8.142/90 - Controle Social e
Financiamento do SUS. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Noções
básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento; Noções básicas de segurança e o
conteúdo do Manual de Normas Técnicas da Funasa. O processo saúde doença: influência das
condições de vida: educação, cultura, lazer, emprego, moradia, alimentação, saneamento e
segurança; o papel da família; Vigilância Sanitária: - Saneamento Básico: abastecimento de água;
destino dos dejetos; destinos do lixo. Noções sobre Zoonoses - quais são, conceitos, como se
transmite e prevenção: O Agente de Combate a Endemias da Dengu, o Agente de Combate a
Endemias da Febre amarela; o Agente de Combate a Endemias da Leptospirose; o Agente de
Combate a Endemias da Leishmaniose; o Agente de Combate a Endemias da Doença de Chagas;
Animais domésticos: - cuidados básicos para a prevenção de zoonoses, em especial a Raiva e a
Leishmaniose. Problemas clínicos mais comuns à população em situação de rua: - problemas nos
pés, infestações, tuberculose, DST, HIV,e AIDS, gravidez de alto risco, doenças crônicas, álcool e
drogas, Saúde bucal.

PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 001/2016
ANEXO III
FORMULÁRIO DE RECURSO
Ilmo(a). Sr(a).
___________________________________________________
DD. Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS – GO.
NOME CANDIDATO: ___________________________________________________________
Nº INSCRIÇÃO___________________CARGO: ______________________________________
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)
(

) CONTRA EDITAL

(

) CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA

(

) CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO (

) OUTROS:__________________________

Justificativa do candidato – Razões do Recurso:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Obs: Reproduzir a quantidade necessária - Preencher em letra de forma ou à máquina;
entregar este formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo.
Data: ______ de __________________ de 2016.
________________________________________
Assinatura do candidato
Data do protocolo: ______ de __________________ de 2016 - Horário: _____ hs ___min
________________________________________
Assinatura do Responsável pelo recebimento

PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 001/2016
ANEXO IV
REQUERIMENTO PORTADOR DEFICIÊNCIA
NOME DO CANDIDATO:_________________________________________________________
CARGO: ________________________________________ Nº INSCRIÇÃO:________________
PREENCHIMENTO EM LETRA DE FORMA
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, segue em anexo o
LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo com base no laudo):
Tipo de deficiência de que é portador: ____________________________________________
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID: _________________
Nome do Médico Responsável pelo Laudo: ________________________________________
(OBS: Não serão considerados como deficiência distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres).
Dados especiais para a aplicação das PROVAS: (marcar com um “X” no local caso
necessite de Prova Especial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessária).
(

) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL.

( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL (discriminar qual o tipo
de prova e/ou tratamento especial necessário).
Necessidades de Condições Especiais para o Dia de Prova:
( ) Acesso facilitado.
( ) Auxílio para preenchimento da grade de
respostas.
( ) Caderno de Prova ampliado (ampliação
padrão A3).
( ) Caderno de Prova ampliado (Fonte 24
ou 28).
( ) Guia intérprete.
( ) Intérprete de Libras.
( ) Ledor.
( ) Leitura labial.
( ) Mesa para Cadeirante/Adaptada.
( ) Sala climatizada.

( ) Sala para Amamentação.
( ) Sala próxima ao banheiro.
( ) Sala térrea ou acesso com uso de
elevador.
( ) Sistema de Leitura de Texto (JAWS).
( ) Uso de cadeira acolchoada ou uso de
almofada.
( ) Uso de computador - prova eletrônica:
possibilidade de ampliação da fonte ou
uso da lupa eletrônica para a leitura do
caderno de prova.
( ) Uso de prótese auditiva.

DISCRIMINAR QUAL OUTRO TIPO DE PROVA OU TRATAMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ATENÇÃO: É obrigatória a apresentação de laudo médico com CID, junto a esse
requerimento.
(Datar e assinar)
________________________________________________
Assinatura

