
 

Página 1 de 10 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PRIVADO– 001/2018  

AÇÃO SISTEMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito  privado,  

sem  fins  lucrativos,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n˚ 23.565.750/0001-06, com seu 

funcionamento autorizado pelo Ministério da Justiça, qualificada como OSCIP nos 

termos da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999 e Decreto Federal nº 3.100, de 

30 de junho de 1999, torna público a realização: 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE 

NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR COM ATUAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE 

AÇÕES COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS GRATUÍTOS DO MEC, EM 

REGIME DE ESTREITA COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO/RS, CONFORME DISPOSIÇÕES LEGAIS DO EDITAL. 

 

As inscrições ocorrerão nos dias 29 a 01/02/2018 pelo site  

www.acao-saude.org.br  

 

As informações prestadas pelos candidatos terão caráter confidencial. A constatação de 
informações inverídicas por parte do candidato o excluirá automaticamente de qualquer fase 
do processo seletivo. A AÇÃO SISTEMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL segue as 
normas de contratações regidas pela Consolidação da Legislação Trabalhista - CLT. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - Este Processo Seletivo dar-se-á em conformidade com a Lei Federal nº 9.790, de 23 de 
março de 1999 e suas alterações, Decreto Federal nº 3.100, de 30 de junho de 1999 e suas 
alterações, Portarias Ministeriais que regulam a atuação das Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Pública. 
1.2  -  É  condição  essencial  para  inscrever-se  neste  Processo  Seletivo conhecimento e 
aceitação das instruções e normas contidas neste edital. 
2.  DA DIVULGAÇÃO 

2.1 - A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e suas divulgações complementares 
referentes a datas, horários e locais de realização de etapas do Processo Seletivo, bem como 
a informativos e avisos, dar-se-ão através do site www.acao-saude.org.br. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acao-saude.org.br/
http://www.acao-saude.org.br/noticias
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3. DAS FUNÇÕES / CARGA HORÁRIA / VAGAS / SALÁRIO BASE 

Função Jornada Semanal Vagas Salário Base (em R$) 

ATENDENTE II 44h 23         1.219,70  

EDUCADOR ESPECIAL 20h 19         1.436,75  

COORDENADOR PEDAGÓGICO 20h 3      2.648,00  

PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA 20h 7         1.551,69  

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 20h 5         1.551,69  

PROFESSOR DE HISTORIA 20h 5         1.551,69  

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 20h 5         1.551,69  

PROFESSOR TÉCNICAS AGRÍCOLAS 20h 4         1.436,75  

PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA 20h 5         2.246,24  

PROFESSOR CIÊNCIAS 20h 3         1.551,69  

PROFESSORES ANOS INICIAIS 20h 265         1.436,75  

VIGILANTE DESARMADO 36h 23         1.119,70  

SECRETÁRIO DE ESCOLA 44h 25         1.639,38  

SERVENTE I  44h 39         1.119,70  

SERVENTE II  44h 26         1.219,70  

 
4. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições para o presente Processo Seletivo devem ser efetuadas no período de 
29/01/2018 até 01/02/2018 até 23h59, exclusivamente de Forma Eletrônica no site 
www.acao-saude.org.br . 
 
Requisitos Básicos: 
4.1 – Para inscrição, o candidato deverá possuir os seguintes Requisitos: 
a) Ser  brasileiro nato ou  naturalizado;  ou,  estar amparado  pelo  Estatuto  da Igualdade 
(Decreto nº 70.391/72), e no gozo dos direitos políticos na forma do artigo 13 do Decreto nº 
70.436/72, para candidatos de origem Portuguesa; 
 
4.2  –  Para  as entrevistas,  o  candidato  deverá  apresentar  os  seguintes  documentos 
em envelope LACRADO e IDENTIFICADO com nome do Candidato e Vaga Pretendida entre 
os dias 02/02/2018 a 08/02/2018: 
a) Ficha de Inscrição eletrônica e anexo I, devidamente preenchida e assinada, 
disponibilizada no site www.acao-saude.org.br no lado de FORA DO ENVELOPE. 
b) Curriculum Vitae, assinado pelo candidato, descrevendo a experiência profissional e o 
tempo de serviço nas atividades compatíveis com o cargo no qual estará concorrendo, 
devendo conter breve descrição das atividades realizadas. 

http://www.acao-saude.org.br/
http://www.acao-saude.org.br/
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c) Títulos: Cópia simples de certificados comprobatórios para sua inscrição. 
d) Cópia simples do Documento de Identidade e CPF.  
e) Cópia simples do Comprovante de Endereço que contenha CEP.  
f) Certidão de Quitação Eleitoral expedida pela Justiça Eleitoral, podendo ser obtida através 
do site http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou no 
Cartório Eleitoral Regional. 
g) Cópia simples do cartão de vacinação, caso tenha filhos menores de 14 anos. 
h) Cópia simples da certidão de nascimentos, caso tenha filhos menores de 14 anos. 
i) Cópia simples das Informações de Identificação na Carteira de Trabalho. 
j) Duas fotos 3x4 atualizada. 
k) Cópia Simples do PIS 
 
4.2.1 – Divulgação dos candidatos aprovados no dia 15/02/2018 a partir das 12h 
no site www.acao-saude.org.br . 
 
5. DA SELEÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aptos a 
desempenhar as funções requeridas para a função e cujo perfil seja mais adequado para 
desenvolvê-las, e constará das seguintes etapas: 
 
5.1 – PRIMEIRA ETAPA: Preenchimento da Ficha Eletrônica de Inscrição. 
 
5.2 – SEGUNDA ETAPA: O candidato deverá comparecer com os documentos descritos na 
alínea 4.2 entre os dias 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018 para entrevista com 
comissão do Grupo Ação Saúde e Educação e entrevista com psicólogo no local e horário 
que será informado previamente no site www.acao-saude.org.br até o dia 01/02/2018  
 
a) As entrevistas com o candidato, destinam se a avaliar: 
 
- Adequação do candidato as condições especificas de trabalho; 
- Disponibilidade de horário; 
- Comunicação; 
- Espirito de equipe; 
- Agilidade; 
- Dinamismo; 
- Experiência; 
 
5.3 –TERCEIRA ETAPA: Após a divulgação da relação dos candidatos APROVADOS, 
deverão apresentar os documentos listados abaixo, no dia 16 de Fevereiro em local e horário 
previamente divulgado pelo Grupo Ação no site www.acao-saude.org.br, para a entrega dos 
documentos, listados abaixo:  
 
a) Carteira de Trabalho – CTPS em via original. 
b) O candidato selecionado, deverá apresentar os documentos originais para conferência das 
copias apresentadas no ato de sua inscrição, confore documentos listados na alínea 4.2 C. 
 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.acao-saude.org.br/
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5.3.1 – Todos os documentos apresentados e/ou entregues, deverão estar em perfeitas 
condições, sem rasuras, de forma a permitir, inequivocamente, nos  termos da legislação 
vigente,  a identificação  e  compreensão  do seu conteúdo. 
 
5.3.2 – Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que não preencherem qualquer 
um dos requisitos solicitados, ou que não comparecerem na segunda etapa. 
5.4 – A análise do perfil de cada candidato, será realizada pela Comissão de Avaliação, 
composta exclusivamente por colaboradores do Grupo Ação – Saúde & Educação. 
5.5 – A análise do candidato, será dará com base nas informações contidas no Curriculum 
Vitae entregue pelo candidato no momento de sua inscrição, podendo ser diligenciada pela 
Comissão de Avaliação. 
5.6 – Aos títulos apresentados pelo candidato, serão outorgadas as seguintes pontuações 
para os cargos da seguinte forma: 
 
5.6.1 – PARA OS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR: Educador especial, Coordenador 
pedagógico, Professor de língua portuguesa, Professor de geografia, Professor de 
história, Professor de matemática, Professor de educação física e Professor de 
ciências.  
  

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO UNITARIA PONTUAÇÃO MAXIMA 

Pós Graduação 1,0 1,0 

Mestrado 1,0 1,0 

Certificado como participante 
em cursos, jornadas, 
simpósios, congressos, 
semanas, encontros ou 
workshops, específicos na 
área do cargo 

0,15 1,5 

Experiência profissional na 
área 

0,5 1,5 

Entrevista  De 0,10 a 3,5 3,5 

Entrevista com Psicólogo De 0,5 a 1,5 1,5 

TOTAL  10 Pontos 

 
5.6.2 – PARA OS CARGOS DE NIVEL MEDIO E TECNICO: Atendente II, Professor 
técnicas agrícolas, Professor anos iniciais e Secretario de escola. 
 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO UNITARIA PONTUAÇÃO MAXIMA 

Experiência profissional na 
área 

1,0 3,0 

Certificado como participante 
em cursos, jornadas, 
simpósios, congressos, 
semanas, encontros ou 
workshops, específicos na 
área do cargo 

0,25 2,0 

Entrevista De 0,10 a 3,5 3,5 
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Entrevista com Psicólogo De 0,5 a 1,5 1,5 

TOTAL  10 Pontos 

 
5.6.3 – PARA OS CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO: Vigilante desarmado, Servente I e Servente II. 
 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO UNITARIA PONTUAÇÃO MAXIMA 

Experiência profissional na 
área 

1,0 5,0 

Entrevista De 0,10 a 3,5 3,5 

Entrevista com Psicólogo De 0,5 a 1,5 1,5 

TOTAL  10 Pontos 

 
 
6 - DA CONTRATAÇÃO 
6.1 - A contratação nas funções será efetuada, mediante assinatura da Carteira de Trabalho, 
e respeitados todos os direitos trabalhistas, dentro das normas regidas pela  CLT –  
Consolidação das Leis Trabalhistas, se forem atendidas todas  as condições. 
 
7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 - A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminarão a participação do candidato deste Edital, anulando-se 
todos os atos decorrentes da inscrição. 
7.2 – Não será admitido a interposição de recursos administrativos e vista aos documentos 
das inscrições, uma vez que já identificado no preâmbulo deste documento PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO de caráter privado. 
 
8 – A AÇÃO SISTEMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL realizará quantos processos 
seletivos forem necessários para o fiel cumprimento dos objetivos pactuados no convênio 
celebrado com o Município de Santana do Livramento/RS. 
8.2  -  O  Cronograma  e  as  datas  para  a  realização  do  presente  Processo Seletivo 
poderá ser alterado a qualquer momento ou à pedido do Município de Santana do 
Livramento/RS, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor ou algo a 
reivindicar. 
8.3  -  Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  resolvidos  pela  Comissão  de Seleção do 
Grupo Ação – Saúde & Educação. 
 
8.3 – Dúvidas poderão ser encaminhadas para contato@acao-saude.org.br e serão 
respondidas em até 72 horas ou no próximo dia útil para casos de final de semana e feriado 
nacional ou local. 
 
Torres/RS 22/01/2018. 
 

GIOVANI COLLOVINI MARTINS 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

mailto:contato@acao-saude.org.br
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ANEXO I 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Função CBO DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

ATENDENTE II 3311-10 

Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis anos; 

orientam a construção do conhecimento; elaboram projetos 

pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam o 

desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico; 

organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, 

mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas. 

EDUCADOR ESPECIAL 2392-20 

Promovem a educação de alunos com necessidades 

educativas especiais ensinando-os a ler e escrever em 

português e em braile, calcular, expressar-se, resolver 

problemas e as atividades da vida diária, desenvolver 

habilidades, atitudes e valores; desenvolvem atividades 

funcionais e programas de estimulação essencial e de 

educação de jovens e adultos, avaliando as necessidades 

educacionais dos alunos; realizam atividades como: planejar, 

avaliar, elaborar materiais, pesquisar e divulgar conhecimentos 

da área; podem dirigir e coordenar estabelecimentos de 

educação especial. 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 2394-05 

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o 

desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas 

modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando 

metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e/ou 

corporativos em todos os níveis de ensino para atender as 

necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os 

processos educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, criando 

e organizando mecanismos de participação em programas e 

projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo 

entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. 

PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA 2313-35 

Ministram aulas; Preparam aulas; efetuam registros 

burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do 

projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as 

diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e 

pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais 

e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam 

constantemente capacidades de comunicação. 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 2313-20 

Ministram aulas; Preparam aulas; efetuam registros 

burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do 

projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as 

diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e 

pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais 

e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam 

constantemente capacidades de comunicação. 

PROFESSOR DE HISTORIA 2313-25 

Ministram aulas; Preparam aulas; efetuam registros 

burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do 

projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as 

diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e 

pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais 

e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam 

constantemente capacidades de comunicação. 
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PROFESSOR DE MATEMÁTICA 2313-40 

Ministram aulas; Preparam aulas; efetuam registros 

burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do 

projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as 

diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e 

pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais 

e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam 

constantemente capacidades de comunicação. 

PROFESSOR TÉCNICAS AGRÍCOLAS 2331-15 

Ensinam a jovens e adultos conhecimentos teóricos e práticos 

de uma área profissional; planejam o trabalho docente; avaliam 

a aprendizagem e o ensino; realizam pesquisas das mudanças 

no seu campo de ensino para transformar esse conhecimento 

em aulas e situações laboratoriais. Desenvolvem recursos 

didáticos, produzem registros escritos e gráficos; trabalham 

com higiene e segurança e promovem educação ambiental. 

Podem realizar trabalhos técnicos e de assessoria. No 

exercício das atividades mobilizam um conjunto de 

capacidades comunicativas. 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA 2321-20 

Ministram aulas; Preparam aulas; efetuam registros 

burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do 

projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as 

diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e 

pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais 

e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam 

constantemente capacidades de comunicação. 

PROFESSOR CIÊNCIAS 2035-05 

Ministram aulas; Preparam aulas; efetuam registros 

burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do 

projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as 

diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e 

pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais 

e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam 

constantemente capacidades de comunicação. 

PROFESSORES ANOS INICIAIS 2312-10 

Ministram aulas; Preparam aulas; efetuam registros 

burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do 

projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as 

diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e 

pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais 

e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam 

constantemente capacidades de comunicação. 

VIGILANTE DESARMADO 5173-30 

Vigiam dependências e áreas públicas; zelam pela segurança 

das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e 

regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de 

pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizam 

pessoas, cargas e patrimônio; Comunicam-se via rádio ou 

telefone e prestam informações ao público e aos órgãos 

competentes. 

SECRETÁRIO DE ESCOLA 2523-20 

Assessoram Docentes no desempenho de suas 

funções,atendendo pessoas(externo e interno), gerenciando 

informações, elaboram documentos, controlam 

correspondência física e eletrônica, arquivam documentos 

físicos e eletrônicos auxiliando na execução de suas tarefas 

administrativas e em reuniões. 

SERVENTE I  2237-05 

Prestam assistência nutricional a indivíduos; efetuam controle 

higiênico-sanitário; participam de programas de educação 

nutricional; Atuam em conformidade ao manual de boas 
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práticas. 

 

SERVENTE II  2237-05 

Prestam assistência nutricional a indivíduos; efetuam controle 

higiênico-sanitário; participam de programas de educação 

nutricional; Atuam em conformidade ao manual de boas 

práticas. 

 

ANEXO II 
PRÉ-REQUISITOS 

Função CBO PRÉ-REQUISITO 

ATENDENTE II 3311-10 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

* Ensino Médio Completo 

EDUCADOR ESPECIAL 2392-20 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Formação Superior Completa 

*Especialização em Educação Especial 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 2394-05 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Formação Superior Completa em Pedagogia 

*Atestado ou certidão que comprove experiência na função 

PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA 2313-35 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Formação Completa 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 2313-20 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Formação Completa 

PROFESSOR DE HISTORIA 2313-25 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Formação Completa 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 2313-40 *Maior de 18 Anos 
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*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Formação Completa 

PROFESSOR TÉCNICAS AGRÍCOLAS 2331-15 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Formação Completa 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA 2321-20 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Formação Completa 

*Registro na categoria profissional 

PROFESSOR CIÊNCIAS 2035-05 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Formação Completa 

PROFESSORES ANOS INICIAIS 2312-10 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Formação Completa 

VIGILANTE DESARMADO 5173-30 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Ensino Fundamental Completo 

SECRETÁRIO DE ESCOLA 2523-20 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Ensino Médio Completo 

*Noções básicas de informatica 

SERVENTE I  2237-05 

*Maior de 18 Anos 

*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Formação Fundamental Incompleto 

SERVENTE II  2237-05 *Maior de 18 Anos 
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*Estar quite com as obrigações eleitorais 

*Experiência na Função comprovada 

*Formação Fundamental Completo 

 


