
EDITAL N.º 078/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022. 

 

TORNA PÚBLICO PRAZO, 

LOCAL E CRITÉRIOS PARA 

INSCRIÇÃO AO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO, 

VISANDO A FORMAÇÃO DE 

BANCA DE MOTORISTA DO 

TRANSPORTE ESCOLAR. 

 

LUÍS HENRIQUE  KITTEL,   PREFEITO   DO   MUNICÍPIO   DE   AGUDO, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com Art. 37, Inciso IV e Art. 38 da Lei Municipal 734/90 e suas 

posteriores alterações; 

TORNA PÚBLICO que estão abertas as inscrições ao Processo Seletivo Simplificado, 

visando à formação de Banca de Candidatos para contrato emergencial de Motorista do 

Transporte Escolar. 

1 – Data, horário e local para inscrição: 

1.1 - Data: 18 de agosto de 2022 a 23 de agosto de 2022; 

 

1.2 - Horário: 08 horas às 11 horas e 13 horas às 16h 30minutos; 

1.3 - Local: Secretaria Municipal de Educação e Desporto – Sala 16 do Centro 

Administrativo Municipal, na Avenida Tiradentes, n.º 1625, em Agudo. 

2 – Requisitos para inscrição: 

2.1 - Nacionalidade: brasileiro nato ou naturalizado; 

2.2 - Possuir 21 (vinte) anos completos no encerramento das inscrições; 

2.4 - Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

2.4 - Estar regularizada a situação com o Serviço Militar (candidatos do sexo 

masculino); 

2.5 - Possuir a escolaridade exigida (Ensino Fundamental Completo) até a data da inscrição; 

2.6 – Possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D”, juntamente com Curso de 

Transporte Escolar. 

3 – Documentos a serem entregues no ato da inscrição: 

3.1- Requerimento de inscrição dirigido à Secretária de Educação e Desporto 

(disponível no local de inscrição); 

3.2 - Cédula de Identidade (cópia xerográfica); 

3.3 - Certidão de quitação eleitoral (disponível no site: www.tse.jus.br); 

3.4 - Comprovante da escolaridade exigida; 

3.5 - Comprovante de quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino); 
 
 
 

 

:  



3.6 – Apresentar comprovação de conclusão de curso de Transporte Escolar em 

validade registrado na Carteira Nacional de Habilitação; 

3.7 - Certidão negativa de registro criminal, relativa a crimes de homicídio, roubo, 

estupro e corrupção de menores, conforme previsão do art. 359 do CTB e art. 2.º da 

Portaria DETRAN n.º 503, de 16 de março de 2009. 

3.8 – A documentação entregue será de inteira responsabilidade do candidato. 

 

 
4. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS 

4.1 Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de cem pontos. 

4.2 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação. 

4.3 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito 

público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital. 

4.4 Nenhum título receberá dupla valoração. 

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

apresentados, em uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios: 
 

ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Comprovação de experiência na área de 

atuação (no mínimo 1 ano), mediante 

apresentação de anotação em carteira 

profissional ou declaração de empregador - 

pessoa jurídica ou física, com firma 

reconhecida em cartório. 

 

 
5 pontos p/ cada ano 

 

 
50 

Cursos especializados na área de atuação da 

função com duração mínima de 40 

(quarenta) horas 

10 pontos para cada 

curso 

 
50 

4.6 Os Cursos exigidos como pré-requisitos para inscrição, não serão computados para 

fins de classificação. 

4.7 Os Títulos serão validados por Banca Examinadora, nomeada pelo Decreto n.º 163/2021, de 

26 de outubro de 2021, contendo normas e procedimentos necessários nos termos da Legislação 

vigente. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

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

ao exercício das seguintes atividades: 

MOTORISTA - Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos 

automotores em geral. 

Síntese dos deveres: Dirigir e conservar máquinas e equipamentos rodoviários e 

veículos do Município. 

 

 



 

 

Exemplos de atribuições: Dirigir máquinas e equipamentos rodoviários, automóveis, 

caminhões e outros veículos destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher 

máquinas, equipamentos rodoviários e veículos à garagem quando concluído o serviço 

do dia; manter máquinas, equipamentos rodoviários e veículos em perfeitas condições 

de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos, 

máquinas e equipamentos rodoviários que lhe forem confiados; providenciar no 

abastecimento de combustível, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato 

qualquer anomalia no funcionamento dos veículos, máquinas e equipamentos 

rodoviários; executar outras tarefas correlatas. 

5.2 A carga horária semanal será de 44 horas e será desenvolvida diariamente, de acordo 

com horário definido pela autoridade competente mediante ato próprio. 

5.3 Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente R$ 2.259,00, 

nele compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo trabalho, o descanso 

semanal remunerado. 

5.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: 

horas extras na eventual extrapolação da carga horária diária e semanal, desde que 

previamente convocado pelo superior hierárquico; adicional noturno; gratificação 

natalina proporcional ao período trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um 

terço, indenizadas ao final do contrato; inscrição no Regime Geral de Previdência. 

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

previdenciários. 

5.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos 

para os demais servidores estatutários constantes no Regime Jurídico, sendo a apuração 

processada na forma do Regime Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber. 

 
 

6. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

PRELIMINAR 

6.1 No prazo de até três dias úteis, a Comissão deverá proceder à análise dos currículos. 

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

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

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

recursos, nos termos estabelecidos neste edital. 

7. RECURSOS 

7.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à 

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

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

pedido recursal. 

 



 

 

7.1.2 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, 

permitindo-se anotações. 

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

candidato passará a constar no rol de selecionados. 

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

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

8. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

8.1 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: 

8.1.1 Tiver obtido a maior nota no critério de experiência; 

8.1.2 Apresentar idade mais avançada; 

8.1.3 Sorteio em ato público. 

8.2 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. 

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

antes da publicação da lista final dos selecionados. 

9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

9.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a 

Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para 

homologação, no prazo de um dia. 

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

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

Seletivo Simplificado. 

10. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

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

Lei de contratação pelo Câmara de Vereadores, será convocado o primeiro colocado, 

para, no prazo de 2 (dois) dias, prorrogável uma única vez, à critério da Administração, 

comprovar o atendimento das seguintes condições: 

10.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

10.1.2 Ter idade mínima de 21 anos; 

10.1.3 Apresentar atestado médico emitido por Médico do Trabalho, no sentido de 

gozar de boa saúde física e mental. 



 

 

10.1.4 Ter nível de escolaridade mínima Ensino Fundamental completo e Carteira  

Nacional de Habilitação, categoria “D”, com curso do Transporte Escolar. 

10.1.5 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo 

Município. 

10.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por 

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

interessado. 

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

das condições exigidas para a contratação serão convocados os demais classificados, 

observando-se a ordem cronológica crescente. 

10.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 1 ano, 

prorrogável, uma única vez, por igual período. 

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

contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais 

candidatos classificados observados a ordem classificatória. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

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

11.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços. 

11.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, 

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

dispuser a legislação local. 

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

designada. 

 
GABINETE DO PREFEITO, 18 de agosto de 2022; 164º da Colonização e 63º da 

Emancipação. 

 

 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 

Prefeito de Agudo 
 

Registre-se e publique-se. 
 

 
  

DANIELA ARGUILAR CAMARGO 

Secretária de Administração e Gestão 
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