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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nr.: 58/2022 - IL 

Processo Nr.: 250/2022 

 

Fornecedor: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI  12994 

Código:

 12

994 

1299   

Endereço: AV DONA FRUTUOSA, 495, SESI 

 

 

  

Cidade: Guaíba - RS   

CNPJ: 03.775.159/0235-40 
 

 

 

  

 
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO 

DE GESTORES ESCOLARES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE SÃO JERÔNIMO. 
 

Item  Quant  Especificação Unid Valor 

Unitário  

Valor 

Total 

1 210,00 1° SEMANA 
PEDAGÓGICA - 

FORMAÇÃO PARA 

GESTORES 
ESCOLARES E 

PROFESSORES DA 

REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE SÃO 

JERÔNIMO. (03-54-

0044) 

SER 22,967 4.823,007 

2 32,00 2° FORMAÇÃO PARA 
GESTORES 

ESCOLARES E APOIOS 

PEDAGÓGICOS DA 
REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE SÃO 
JERÔNIMO. (03-54-

0045) 

SER 150,00 4.800,00 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 25 da Lei 8.666/93 - É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição. 

II - para contratação de serviços técnicos enumerados no Artigo 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

JUSTIFICATIVA 

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 
PROCESSO 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

DESPACHO FINAL: 
De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em 

consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, 

RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Inexigibilidade de 
Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

Valor da Despesa: 9.623,01 (nove mil seiscentos e vinte e três reais e 
um centavo) 

Pagamento : ATÉ 30 DIAS APÓS APÓS RECEBIMENTO 

DA NF NA CONTABILIDADE 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 

 

EDITAL N. º 029/2022 

 

 

Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação por prazo 

determinado. 

 

 
  O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições, 

visando à contratação de pessoal, em número de 01, por prazo determinado para 

desempenhar fun-ções de Médico Veterinário amparado em excepcional interesse 
público devidamente reco-nhecido por intermédio da Lei Municipal n° 4.077 de 

25/05/2022, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, e arts.188 a 
192 da Lei Municipal n° 1875/2001, torna pública a realização de Processo 

Seletivo Simplificado. 

 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de 

Comissão composta por três servidores: 

a)   Tiago Oliveira dos Santos – Coordenador Geral de Pessoal; 
b) Ederson Pizio Lopes – Secretária de Saúde; 

c) Filipe Ramos dos Santos – Técnico Agrícola. 

 
1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 

 

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 Repúbli-ca. 

 
1.3 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos, 

desconsiderando-se o do início e incluindo-se o do final. 

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

em dia em que não haja expediente. 

1.4 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos 
candidatos pela Comissão, conforme critérios definidos neste Edital. 

 

1.5 A contratação será pelo prazo determinado de 06 meses e se regerá pelo 
Regime Jurídi-co Estatutário, podendo ser prorrogado por igual prazo. 

 

 
 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

 
2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado 

corresponde ao exercício das seguintes atividades:   

 
Realizar atividades de clínica médica veterinária em todas as suas especialidades, 

atuar nas produções industriais e tecnológicas e no controle de qualidade de 
produtos; fomentar a pro-dução animal; atuar nas áreas comercial, agropecuárias, 

de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e 

atestados; controle de zoonoses.  
 

2.2 A carga horária semanal será de 30 horas e será desenvolvida diariamente, de 

acordo com horário definido pele Administração. 
 

2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o 

vencimento fixa-do em R$ R$ 4.075,16 nele compreendendo-se além da efetiva 
contraprestação pelo traba-lho, o descanso semanal remunerado.  

 

2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens 
funcionais: horas ex-tras na eventual extrapolação da carga horária diária e 

semanal, desde que com autorização do Prefeito Municipal; adicional noturno; 

gratificação natalina proporcional ao período traba-lhado; férias proporcionais 

acrescidas de um terço, indenizadas ao final do contrato; inscrição no Regime 

Geral de Previdência.  

 
2.3.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e 

previdenciários. 

 
2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles 

estabelecidos para os demais servidores estatutários pelos arts.126 a 128 do 

Regime Jurídico, sendo a apu-ração processada na forma do Regime Disciplinar 
do mesmo Diploma, no que couber.  

  

3. INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições serão recebidas na Portaria da Prefeitura Municipal, sito na Rua 

Coronel Soares de Carvalho, 558 (em cima do Banco do Brasil) no período 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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compreendido entre o dia 19/07/2022 até o dia 21/07/2022 das 9h às 12h e das 

13h às 16h. 

 
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

 

3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação 
das pre-sentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

 

3.3 As inscrições serão gratuitas. 
 

 

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 espe-ciais para realizar a sua inscrição no 

Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em am-bos os casos, os seguintes 
documentos: 

 

4.1.1 Documentos Obrigatórios: 
 

4.1.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente 

preenchida e assinada pelo candidato. 
 

4.1.1.2 Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras 

ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 

Habilitação válida (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15); 

 
4.1.1.3 Cópia da prova de quitação das obrigações militares; 

 
4.1.1.4 Prova de quitação eleitoral que consta no site www.tre-rs.gov.br no link 

Portal do Elei-tor - Certidão de Quitação Eleitoral; 

 
4.1.1.5 Cópia do comprovante de residência;  

 

4.1.1.6 Cópia da Carteira do Conselho Regional de medicina Veterinária e 
certidão de quita-ção com o Conselho. 

 

4.1.2 Documentos complementares: 
  

4.1.2.1  Comprovante de Pós-graduação;  

 
4.1.2.2   Documento comprobatório de experiência; 

4.1.2 .3 Comprovante de Capacitação em diagnóstico de brucelose e tuberculose 

bovina;  
4.1.2.4 Comprovante de Capacitação em testes de diagnóstico de mormo; 

 

4.1.2.5  Comprovante de Capacitação em testes de diagnóstico de anemia bovina. 
 

5. AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 
5.1 Os critérios de avaliação dos documentos totalização o máximo de 

quinhentos e cinquen-ta pontos. 

 
5.2 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de 

avaliação. 

 
5.3  Somente serão considerados como comprovação de experiência os 

documentos, cita-dos nos itens abaixo: 

 
a) Na Carteira de Trabalho (empregador pessoa jurídica e/ou pessoa física) com a 

cópia das seguintes folhas:  

• Capa (onde consta a foto e a assinatura do portador);  
• Da qualificação civil; 

• Do contrato de trabalho.   

 
b) Na Carteira de Trabalho Digital (empregador pessoa jurídica e/ou pessoa 

física) com a có-pia das seguintes folhas:  

• Dados pessoais; 

• Contrato de trabalho. 

 
c) Do tempo exercido no serviço público: 

 

1)  Declaração com os seguintes dados em papel timbrado:  
• Nome;  

• Cargo; 

• Local de trabalho; 
• Período trabalhado com data de início e com data de término, 

especificando o dia/mês/ano em ambas as datas.  

2)  Contrato administrativo de serviço temporário com os seguintes 
dados: 

• Nome;  

• Cargo; 
• Período trabalhado com data de início e com data de término, 

especificando o dia/mês/ano em ambas as datas.  

 
 

5.4 Nenhum título receberá dupla valoração.  

 
 

5.5 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos 

apresenta-dos, em uma escala de zero a 200 pontos, conforme os seguintes 
critérios: 

  

Pontuação 

 

ESPECIFICAÇÃO Unitária Máxima 

A Pós-graduação incompleta 5 5 

 
Pós-graduação completa 10 10 

B 

Experiência por mês em Serviço de Inspeção Municipal  

 

5 

 

200 

C Capacitação em diagnóstico de brucelose e tuberculose bovina  100 100 

D Capacitação em testes de diagnóstico de mormo 100 100 

E Capacitação em testes de diagnóstico de anemia bovina  100 100 

F Residência no local da inscrição (Sede) 40 40 

 
Residência diversa do local da inscrição (vaga) 10 10 

 

6. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 
 

6.1 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: 

 

6.1.1 Tiver obtido a maior nota no critério de experiência; 
6.1.2 Local de residência mais próximo do local de trabalho; 

6.1.3 Apresentar idade mais avançada;  

6.1.4 Sorteio em ato público. 
 

6.2 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. 

  
7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

 
7.1 A Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito 

Municipal para homologação, no prazo de até cinco dias. 
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7.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral 

dos candida-tos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do 

Processo Seletivo Sim-plificado. 
 

8. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 
8.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada 

a contrata-ção pelo Prefeito, será convocado o primeiro colocado, para, no prazo 

de até 2 (dois) dias, prorrogável uma única vez, à critério da Administração, 
comprovar o atendimento das se-guintes condições:  

 

8.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 
 

8.1.2 Ter idade mínima de 18 anos; 

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

sentido de gozar de boa saúde física e mental. 

 
8.1.4 Ter nível de escolaridade mínima de Superior em Medicina Veterinária e 

Registro no Conselho de Fiscalização Profissional. 

 
8.1.5 Apresentar a seguinte documentação:  

 

1. Original e xerox da Carteira de Identidade; 
2. Original e xerox do CPF; 

3. Original e xerox da Certidão de Nascimento ou Casamento e CPF do 

cônjuge; 
4. Original e xerox da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 

anos, para efei-tos de salário família, e para os maiores de 16 e menores de 21 

anos para efeitos de IRRF e Previdenciário, desde que apresentado número de 
CPF dos mesmos; 

5. Original e xerox Título de eleitor; 
6. Apresentar Certidão de Quitação Eleitoral que consta no site www.tre-

rs.gov.br no link Portal do Eleitor - Certidão de Quitação Eleitoral;  

7. Original e xerox do Diploma da escolaridade exigido para o cargo; 
8. Cópia da Carteira do Conselho Regional de medicina Veterinária e 

certidão de quitação com o Conselho, quando necessário. 

9. Cópia do Comprovante de residência; 
10. Original e xerox do Certificado de reservista (se homem); 

11. Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio; (pode 

ser a última de-claração do Imposto de Renda, página de patrimônio ou conforme 
modelo anexo). 

12. Declaração que não exerce outro cargo, emprego ou função pública e 

não estar in-compatibilizado com investidura em cargo público, inclusive em 
razão de demissão por atos de improbidade, comprovados por meio de 

sindicância e/ou inquérito (modelo anexo); 

13. 01 foto 3x4; 
14. Atestado Admissional a ser realizado no CAPS- Centro 

15. Número do PIS/ PASEP; 

16. Alvará de Folha corrida que consta no 
https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-

de-antecedentes-e-certidoes/; 

 
 

8.2 A convocação do candidato classificado será realizada por telefone ou por e-

mail   
 

8.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não 

atendimento das condições exigidas para a contratação, serão convocados os 
demais classificados, obser-vando-se a ordem classificatória crescente.   

 

8.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma 
única vez, sua alocação no final da lista de aprovados. 

 

8.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de um 
ano a contar da data da publicação da Homologação do resultado Final. 

 

8.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a 
rescisão con-tratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo 

remanescente, os demais candi-datos classificados, observada a ordem 

classificatória. 

 
8.7 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles 

que opta-ram por passar para o final da lista, havendo ainda necessidade de 

contratações para as mesmas funções, novo processo seletivo deverá ser 
realizado. 

 

 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 
classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

 

9.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 
endereços. 

 

9.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, 
poderá ha-ver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, 

conforme dispuser a legis-lação local.  

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

designada. 

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

 

EVANDRO AGIZ HEBERLE 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

AIRTON LEANDRO HEBERLE 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO 
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