
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA EDUCADOR SOCIAL I 

EDITAL N° 031 /2022

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fábio Tristão Pietrangelo, Secretária da Assistência Social, no uso de suas atribuições,

torna pública a abertura das inscrições do processo seletivo simplificado, e estabelece normas

relativas a realização do Processo Seletivo Simplificado para vaga excedente, reserva de vaga

destinado a função de Educador Social I.

O Processo  Seletivo  Simplificado  será  realizado  nos  termos  da  Lei  Complementar

Municipal  n°16/2007,  que  dispõe  sobre  a  contratação  por  tempo  determinado,  e  das  Leis

096/2006,  166/2008  e  761/2018,  que  dispõe  sobre  a  manutenção  do  Abrigo  Provisório,  e

Portaria Municipal N. 6.534/2020, que nomeia Comissão para Processo Seletivo através da

Portaria Municipal 0075/2022.

Este edital tem validade máximo por 12 meses, podendo ser renovado uma vez por

igual período.

1. DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO

1.1.    A Instituição de Acolhimento Recanto Feliz é destinada a acolher crianças e

adolescente com idade entre 0 a 18 anos, em situação de risco social, emocional,

psicológico e físico.

1.2. O Serviço Institucional tem os seguintes princípios: Garantir a proteção da criança

e/ou adolescente; preservar e fortalecer vínculos familiares e comunitários; Garantia

de acesso e respeito à diversidade e não discriminação; Oferta de atendimento

personalizado e individualizado; Garantia de um atendimento humanizado; Garantia

de liberdade de crença e culto religioso; Respeito à autonomia  da criança e do

adolescente;

1.3. Em seu quadro de servidores tem o educador social que desempenha a função de

cuidados e educação das crianças e adolescentes acolhidos.
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1.4. As principais atribuições da função são: Cuidados básicos com alimentação, higiene,

proteção e  orientação para educação;  Cuidar  da saúde;  Organização do ambiente

(espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou

adolescente);   Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com suas histórias de

vida, fortalecimento da autoestima e construção de identidade; Acompanhamento

nos serviços; Comunicação de eventualidades e irregularidades; Apoio na preparação

da criança ou adolescente para o desligamento do serviço.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1.  O  presente  Processo  Seletivo  Simplificado  destina-se  a  selecionar  01  (um)

candidato(a), mais cadastro de reserva, para ser contratado em caráter temporário,

para a função de EDUCADOR SOCIAL I, vinculado a vaga:

2.2. Excedente de Concurso, será contratado(a) pelo período que atenda às necessidades da

Instituição de Acolhimento Recanto Feliz,  podendo ser de até  um 01 (um) ano,

prorrogável por igual período, ou até a realização do concurso público;

2.3. Afastamento de servidores na Função de Educador social, por concessão de: licença

prêmio, férias, afastamento por motivo de doença, licença maternidade,  e outras

licenças legais.

2.4.  O presente Processo Seletivo destina-se a reserva de vagas do quadro de Educadoras
Sociais de ambos os sexos feminino/masculino.
2.5.  O quadro funcional da instituição conta com 10 vagas de Educadores Sociais, que
serão preenchidos de acordo com a necessidade da Instituição e classificação no Processo
Seletivo.
2.6. Este edital terá vigência de 01 (um) ano, a partir de sua publicação.
2.7. São requisitos para desempenho das atribuições:

b) Ter concluído o ensino médio (com comprovação documental);
c) Ter idade igual ou superior a 21 anos;
d) Obter classificação no presente EDITAL DO PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO;

e) O candidato que apresentar a documentação constante no edital de convocação para

assumir a função de Educador Social.

3. DA REMUNERAÇÃO

3.1.     A remuneração mensal será de R$ 2.141.65 (dois mil cento e quarenta e um    reais

e sessenta e cinco centavos) valor de referência à época do lançamento do edital.
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3.3. O vale-transporte municipal para deslocar-se ao trabalho, desde que comprove a

necessidade por meio de comprovante de residência e não utilize veículo próprio;

3.4.  Ao auxílio-alimentação no valor de R$ 448,40 (quatrocentos e quarenta e oito

reais e quarenta centavos);

3.5.  À férias e 13º salários proporcionais.

3.6.  A  relação  contratual decorrente  deste  Edital  tem  natureza  administrativa,

vinculando-se ao regime geral de previdência social, ficando o contratado obrigado a

cumprir as normas disciplinares constantes do Regulamento do Regime Jurídico Único

dos Servidores  Públicos  Municipais,  Leis  Municipais  nº 155/2003, 044/2014 e Lei

93/2020;

3.7. Os  contratados,  durante  a  prestação  de  serviço  temporária,  serão  avaliados

continuamente, observados os seguintes fatores: assiduidade, cumprimento com prazos

e produtividade. Caso seu aproveitamento não for satisfatório, o contrato poderá ser

rescindido, com aviso antecipado de 30 dias conforme Lei Complementar Municipal

nº 16/2007;

3.8.  A jornada de trabalho será de 12 horas trabalhadas, por 36 horas de descanso, 40

horas semanais.

4. DAS EXIGÊNCIAS PARA A INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS NO 

PROCESSO SELETIVO

4.1.   As inscrições estarão abertas conforme especificado abaixo:

Data: 31/Maio  , 01/02/03 de Junho de 2022. As inscrições serão efetuadas,  somente via

processo digital através

https://itapoa.atende.net/autoatendimento

Instrução para inscrição no anexo II deste edital.

Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição, contida no anexo I deste edital.

4.2.  Juntar  Cópia  do  RG,  CPF,  Currículo  Vitae  e  Documento  comprobatório  de

conclusão do Ensino Médio.

4.3.    A falta da entrega de qualquer um dos documentos solicitados, implicará                    
automaticamente na eliminação do candidato para as etapas posteriores.
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5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

5.1. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº  da Secretaria da Assistência Social,

consistirá em 04 (quatro) etapas, a primeira e segunda etapas serão eliminatórias do

presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO,  as  demais  etapas  são  pré

requisitos para a continuidade do processo.

5.2.  A 1ª etapa será análise da documentação protocolados no endereço eletrônico,

realizada nas datas de 06 e 07 de Junho.   Somente os candidatos que tiverem suas

inscrições homologadas estarão habilitados à etapa seguinte. 

5.3.  O resultado da homologação das inscrições dos candidatos  publicado no site da

Prefeitura https://www.itapoa.sc.gov.br., acontecerá na data de 08 de Junho  de  2022.

5.4.  Para a 2ª etapa será aplicada 01 (uma) prova objetiva, de caráter  eliminatório, na

data de 12 de Junho de 2022. no horário 08h as 11h, em local a ser definido após a

homologação das inscrições e publicado com o resultado das inscrições homologadas

no site da Prefeitura https://www.itapoa.sc.gov.br.

A prova contará com 10 questões objetivas. Cada uma das questões,  valerá  1,0( hum)

ponto, totalizando  ao final, 10 (dez) pontos. As questões  serão retiradas do ECA –

Estatuto da Criança e do Adolescente, em todo o seu conteúdo. A classificação será

publicada no site da prefeitura https://www.itapoa.sc.gov.br. na data de 15 de Junho de

2022.

Para a classificação do candidato (a) à próxima etapa, o candidato deverá atingir a nota

mínima de  6,0 ( seis) pontos. A lista dos aprovados nesta etapa, será divulgada com o

número de inscrição dos candidatos, por ordem classificatória, da maior nota para a

menor.

5.5. A 3ª etapa -  Dinâmica de Grupo está prevista para a data de 20 e 21 de Junho de

2022 as  19  horas,  conforme necessidade,  em função do número  de  aprovados.  Os

participantes serão divididos em dois  grupos. Os grupos participarão  das dinâmicas no

dia  20  as  19:00 horas,  e  dia  21  as  19:00  horas,  na  sede  do   SCFV – Serviço  de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sito a Avenida das Nações Unidas, ao lado

do n. 346, em frente a Escola Municipal Frei Valentim, Balneário Princesa do Mar,

chegar com 30 minutos de antecedência. A dinâmica de grupo visa avaliar criatividade,

resolução de conflito, liderança, capacidade do trabalho em grupo e colaboração,

compreensão da função a ser exercida, comunicação, e sociabilidade. A dinâmica em
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seu todo, receberá o valor de nota máximo referente a 10. Os quesitos serão avaliados

em conjunto.

A listagem dos nomes dos candidatos (as) que participarão da dinâmica, separados em

GRUPO N. I e GRUPO N. II, serão divulgados juntamente com o resultado da prova

objetiva, no site da Prefeitura https://www.itapoa.sc.gov.br. Na data de 15/06/2022.

5.6.  A 4ª etapa será realizada entrevista individual com os candidatos, nas datas de 27

e 28 de Junho de 2022 , conforme agenda para cada candidato (a) com data e horário

marcados entre as 9:00 horas e 17 horas. A entrevista será com os candidatos,  após a

etapa da dinâmica de grupo.

As  entrevistas  serão   realizadas  na  sede  do  SCFV  –  Serviço  de  Convivência  e

Fortalecimento de Vínculos, sito a Avenida das Nações Unidas, ao lado do n. 346, em

frente a Escola Frei Valentim, Balneário Princesa do Mar:

5.6.1  Em todas  as  etapas  os  candidatos  deverão  portar  documento  com foto,  para

apresentação antes da participação.

5.6.2 – A entrevista avaliará o conhecimento do candidato em relação ao exercício da

função, e apresentação pessoal.

5.7.3 – Será obrigatório o uso de máscaras durante as etapas, e será ofertado álcool em

gel para os candidatos, nos locais de seleção.

 6. DA CLASSIFICAÇÃO

6.1.  A classificação  será feita  por  ordem de obtenção  da  maior  nota,  após  feita  a

somatória de  todas as notas,  das três etapas, e, divididas por três. A ausência em uma

das etapas, não anula a divisão por três para obtenção da nota final.

      6.2  Em caso de empate na pontuação, o critério de desempate será através da obtenção 

da maior nota na prova objetiva, seguida da maior nota na entrevista, e por fim 

maior nota na dinâmica de grupo. Persistindo o empate, vencerá o candidato (a) com

maior idade.

6.3. A divulgação da classificação dos(as) candidatos (as), será divulgado no site

da prefeitura https://www.itapoa.sc.gov.br., no dia 04 de Julho de 2022.

7. CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO
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7.1 No ato  da admissão  o  candidato  deverá  apresentar,  em um prazo de  até  5

(cinco) dias úteis, cópia dos documentos abaixo relacionados ao setor de Recursos

Humanos:

- Cédula de Identidade – RG (cópia e original);

- Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia e original);

-  Título de Eleitor (cópia e original);

-  Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original);

- Carteira de Trabalho com Inscrição de Pis/pasep (contendo número, série e data de

emissão);

- Uma foto recente 3x4;

-  Comprovante de residência – água, energia elétrica ou telefone fixo (cópia e

original);

- Comprovante de Escolaridade exigido no edital para o cargo – Histórico Escolar do

Ensino Médio (cópia e original);

- Certidão de nascimento dos filhos dependentes (cópia e original);

- Atestado de vacinação dos filhos menores de 05 anos;

- Certidão de Quitação Eleitoral (internet);

- Certidão de Antecedentes Criminais do Poder Judiciário, dos lugares onde tenha

residido nos últimos 05 anos (fórum);

- Certidão de regularização do CPF (internet);

- Declaração de Qualificação Social (Site – consulta cadastral.inss.gov.br)

- Declaração de Bens (prefeitura fornece) ou IRRF;

- Declaração de não ter sofrido processo disciplinar (prefeitura fornece); Rua 960 nº

201 - Itapema - Itapoá - SC Cep: 89249-000 CNPJ: 81.140.303/0001-01 Fone: (047)

3443-8800 (047) 3443-8812 Prefeitura Municipal de Itapoá - SC Departamento de
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Recursos Humanos Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de

acumulação amparada pela constituição (prefeitura fornece);

- Declaração de dependentes para Imposto de Renda (prefeitura fornece);

- Tipagem sanguíneo – Exame, carteira de doador ou declaração;

- Laudo médico;

- Comprovante Quitação Militar – carteira de reservista (cópia e original);

- Conta salário na Caixa Econômica Federal Itapoá (prefeitura fornece declaração).

8.   DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. A inscrição do candidato, importará no conhecimento do presente Edital e valerá

como aceitação tácita das normas do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.

8.2. O não comparecimento dos candidatos (as) n a s  d u a s  p r i m e i r a s  e t a p a s  

q u e  c o n f i g u r a m  c o m o  c l a s s i f i c a t ó r i a  , acarretará na desclassificação 

do mesmo.

8.3. No ato da contratação o candidato (a) deverá apresentar a documentação 

constante no edital de convocação;

8.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo, 

portaria nº. 0077/2022

8.5.  Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, com validade de 01

(um) ano ou até chamamento de concurso público.

Itapoá, 30 de maio de 2022.

FÁBIO TRISTÃO PIETRÃNGELO

Secretária Municipal de Assistência Social
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MARGARIDA APARECIDA
GONÇALVES HAAS

Presidente da Comissão Processo Seletivo

ANA LUIZA VALENTE DE OLIVEIRA

Secretária da Comissão Processo Seletivo

ROSANA DOS SANTOS

Membro da Comissão Processo Seletivo
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Prefeitura Municipal de Itapoá/SC 
Secretaria da Assistência Social

Rua Mariana Michels Borges nº291 – Fone: (047) 3443-8800 / Fax: (047) 3443-8828
CNPJ: 841.140.303/0001-01 – CEP: 89249-000 - Itapoá / SC

ANEXO I

Ficha de Inscrição – Seleção do processo seletivo Edital n. 031/2022.

Nome Completo:

Sexo: ( ) F ( ) M ( ) Outros Data de Nascimento:

Estado Civil: Naturalidade:

Pai:

Mãe:

RG:

CPF:

Carteira de trabalho: 

Data de Emissão: 

Endereço:

Bairro: 

Cidade:

Ponto de referência: 

Telefone: ( )

E-mail:

Escolaridade:

Data de emissão:

Celular: ( )

   UF:

PIS: 

UF:

Estado:

Declaro, para os devidos fins, que tomei conhecimento das condições estabelecidas no Edital N.
031/2022   do concurso de seleção simplificada, e estou de acordo com as mesmas.
Em,           /         2022.

Assinatura do (a) candidato (a)



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC 
Secretaria da Assistência Social

Rua Mariana Michels Borges nº291 – Fone: (047) 3443-8800 / Fax: (047) 3443-8828
CNPJ: 841.140.303/0001-01 – CEP: 89249-000 - Itapoá / SC

ANEXO II

Edital  031/2022,  do Processo Seletivo Simplificado para Educador Social I

Você pode fazer sua inscrição pelo aplicativo Atende.net no celular ou pelo 
computador/navegador do celular.

Se você preferir fazer a inscrição pelo aplicativo no celular.

1- Baixe o aplicativo Atende.net

1.1 Se você já possui cadastro   no Portal do Cidadão da Prefeitura, clique em ENTRAR,
escolha o Município de Itapoá e digite seu CPF e senha. E vá até o ponto 3 deste passo a
passo.
1.2 Se     você     não     possui     cadastro:  

b.1- Clique em NOVA CONTA, escolha o Município de Itapoá e efetue seu cadastro;

b.2- Abra seu e-mail e confirme;

b.3- Aguarde até 24 horas para que a sua liberação de acesso seja efetuada, você será 
informado por e-mail ;

b.4- Após a liberação de acesso você poderá iniciar a sua inscrição no Processo Seletivo.

3- Após estar logado no aplicativo, clique em Processos Digitais; 4- Emissão de 

Processo Digital;

a) Assunto: Selecione Secretaria de Bem Estar Social e dê OK;
b) Subassunto: Selecione Processo Seletivo Edital: 0 3 1 /2022 para Contratação de 
Educador Social I (TESTE SELETIVO) e dê OK;
c) Clique em CONTINUAR; 

Clique em PRÓXIMO;

4- Anexe os documentos solicitados no Edital; 10- 

Confirme;

5- Será emitido um Comprovante de Abertura, abra e salve o mesmo ou anote o número do 
Protocolo e o código verificador.

Pronto! Você está inscrito!



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC 
Secretaria da Assistência Social

Rua Mariana Michels Borges nº291 – Fone: (047) 3443-8800 / Fax: (047) 3443-8828
CNPJ: 841.140.303/0001-01 – CEP: 89249-000 - Itapoá / SC

Se você preferir fazer a inscrição pelo computador ou pelo navegador do celular.

1- Acesse o link 

a. Se você já possui cadastro   no Portal do Cidadão da Prefeitura, clique em LOGIN e
digite seu CPF e senha. E vá até o ponto 3 deste passo a passo.
b. Se     você     não     possui     cadastro:  

b.1- Clique em CADASTRE-SE (selecione a finalidade “Serviços do Portal do Cidadão”) 
e efetue seu cadastro.

b.2- Abra seu e-mail e confirme.

b.3- Aguarde até 24 horas para que a sua liberação de acesso seja efetuada, você será 
informado por e-mail .

b.4- Após a liberação de acesso você poderá iniciar a sua inscrição no Processo Seletivo;

2. Após estar logado no Portal, clique em EMISSÃO DE PROCESSO DIGITAL;
3. Assunto: Secretaria do Bem Estar Social;
4. Subassunto: Processo seletivo para contratação de Educador Social I (Processo seletivo 
031/2022 );
5. Anexar os documentos solicitados no Edital; 7- 

Confirmar;

6- Será emitido um Comprovante de Abertura, salve o mesmo ou anote o número do Protocolo e o 
código verificador.

Pronto! Você está inscrito!
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