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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATACAO POR 

PRAZO DETERMINADO N. 001/2021 

O Secretario Municipal de Administrapao da Prefeitura de Damianopolis-GO, no use 

de suas atribuipOes legais, TORNA PUBLICO a realizapao de Processo Seletivo 

Simplificado visando a contratapao de pessoal pars diversas funpOes temporarias, 

em carater excepcional para todas as Secretarias e Fundos, nos termos do art. 37, 

IX da Constituigao Federal e da Lei Organica Municipal, mediante as condigOes 

estabelecidas neste Edital. O presente Processo Seletivo Simplificado justifica-se 

pela necessidade temporaria de excepcional interesse publico, de acordo corn art. 2° 

da lei municipal 129/2021 de 05 de abril de 2021. 

1. DISPOSICOES PRELIMINARES 

1.1. O Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado sera publicado no 
painel de publicacOes do Municipio, no site da Prefeitura Municipal: 

~olis.go.gov.br, Diana Oficial do Estado de Goias e no Jornal impresso 
O POPULAR. 
1.2. E obrigagao do candidato acompanhar todos os atos, referentes ao 
andamento do presente Processo Seletivo Simplificado. 

2. DAS FUNCOES TEMPORARIAS 

2.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidato para 
preenchimento de vagas conforme quadro abaixo, pelo tempo determinado de ate 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo igual periodo, cuja escolaridade, 
exigencias (considerar tambem o ANEXO I deste edital), carga horaria e salarios sao 
estabelecidos conforme abaixo: 

2.2. O Processo Seletivo Simplificado visa ao provimento do ni mero de vagas e 
cadastro de reserva definido neste edital. 

2.3. Nao havera pagamento de taxa de inscrigao. 

2.4. A contratagao dar-se-a mediante Termo de Contrato, assinado entre as partes 
(contratante e contratado). FABIO JUNIOR uv~meeY .nms6a 
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FUNCAO 
VAGAS 

DE 
IMEDIATO 

CR 
PNE 

CARGA 
HORARIA 

VENCIMENT 
O 

EM R$ 

ESCOLARIDA 
DE 

MINIMA 

Auxiliar de Higiene 
e Alimentagao 

02 06 40h 1.100,00 NIvel Medio 

Assistente Social 01 03 30h 3.090,00 
Nivel 

Superior 

Avaliador 01 03 40h 1.123,02 
Nivel 

Superior 
Eletricista 01 03 40h 1.100,00 Nivel Medio 
Fiscal de Posturas 
e Edificagoes 

01 03 40h 1.123,02 Nivel Medio 

Fiscal Tributario 01 03 40h 1.123,02 
Nivel 

Superior 

Gari 06 18 
01 

40h 1.100,00 
Fundamental
Incompleto 

Guarda Municipal - 
Sem Porte de Arma 

02 06
01 40h 1.100,00 Nivel medio 

Mecanico 01 03 40h 1.100,00 
Fundamental 

Completo 
Operador de 
Maquinas 
Pesadas 

05 15 40h 1.251,61 
Fundamental 

Completo

Operador de 
Maquinas [eves 

01 03 40h
1.251,61 

Fundamental 
Incompleto 

Pedreiro 01 03 40h 1.100,00 
Fundamental 

Completo 

Pintor 01 03 40h 1.100,00 
Fundamental 

Completo 
Total de Vagas 24 72 02 

2.5. 0 candidato que atenda aos requisitos do cargo sera contratado de acordo 
corn a necessidade da Prefeitura Municipal de Damianopolis-GO, obedecendo a 
ordem de classificagao final, bem como da disponibilidade orgamentaria da 
Prefeitura Municipal e limites legais para tais despesas, obedecendo a ordem de 
classificagao final. 

2.6. 0 Regime Juridico ao qual estarao vinculados os candidatos aprovados no 
Processo Seletivo Simplificado e o administrativo a nao gera o vinculo 
empregaticio de que trata a Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT. 
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3. INSCRIcOES: 

3.1. As inscrigoes serao recebidas exclusivamente na Prefeitura Municipal de 
Damianopolis-GO, no periodo compreendido entre os dias 21/07/2021 a 23/07/2021, 
nos horarios das 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 17h00min. 

3.2. Nao serao aceitas inscrigoes fora do prazo. 

3.3. Nao serao aceitas mais de uma inscrigao por candidato. 

3.4. O candidato devera levar sua propria caneta para assinar a ata geral de 

inscrigao. 

3.5. A inscrigao do candidato implicara o conhecimento previo e a tacita aceitagao 
das presentes instrugoes e normas estabelecidas neste Edital. 

4. CONDICOES PARA A INSCRICAO 

4.1. Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato devera 
comparecer pessoalmente ao enderego e nos horarios e prazos indicados no item 
3.1, ou por intermedio de procurador munido de instrumento publico ou particular de 
mandato (corn poderes especiais para realizar a sua inscrigao no Processo Seletivo 
Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos: 

4.1.1. Formulario de Inscrigao devidamente preenchido em tetra legivel e devido as 
medidas de isolamento social e a fim de evitar aglomeragao de candidato nos 
interiores ou em frente da sede da administragao nao sera permitido o 
preenchimento/alteragao do formulario em frente ou no interior da sede da 
administragao municipal, o candidato em caso de reincidencia de advertencia sera 
automaticamente eliminado deste processo seletivo; 

4.1.2. Apresentar copia legivel (frente e verso), que sera retida, do documento de 
Identidade ou Carteira Profissional , que contenham filiagao a naturalidade, 

juntamente corn o original do documento apresentado, para simples conferencia. 
Nao sera aceito protocolo de pedido deste documento ou ainda copia autenticada 
em cartorio; 

4.1.3. Apresentar copia legivel do CPF ou do Protocolo do mesmo, que sera retida 
(para o caso em que nao conste o referido CPF no documento de Identidade), bem 
como o original do documento apresentado, para simples conferencia ou ainda copia 
autenticada em cartorio; 

4.1.4. Apresentar comprovante de escolaridade e formagao de acordo corn a fungao 
pretendida item 2.1 do presente edital, dispensavel pars as fungoes que exigem 
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ensino fundamental incompleto desde que o candidato seja alfabetizado a assine 
seu formulario de inscricao. 

4.1.5. Os documentos poderao ser autenticados em cartorio ou no ato da inscricao 
pelos membros da Comissao desde que o candidato apresente para conferencia os 
originals juntamente com as copias. 

5. CRITERIOS DE CLASSIFICACAO 

5.1. A classificacao dos candidates que preencherem os requisitos de inscricao 
obedecera a ordem decrescente da media final, realizada da seguinte forma: 

5.2. A selecao sera feita com base no tempo de service prestado na funcao 
pretendida a para qualquer outra area conforme tabela abaixo: 

PONTUACAO DISTRIBUIDA POR EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA PONTUAcAO LIMITE 

EM QUALQUER AREA OU 
CAMPO DE ATUACAO 

0,25 (ZERO VIRGULA 
VINTE E CINCO) 

PONTOS por cads 
periodo completo de 06 

(seis) meses 
efetivamente 

trabalhados no mesmo 
empregador. 

3 (TRES) PONTOS 

NA EXATA FUN~AO EM QUE 
0 CANDIDATO SE 

INSCREVER 

0,5 (ZERO VIRGULA 
CINCO) PONTOS por 
cads periodo completo 

de 06 (seis) meses 
efetivamente 

trabalhados no mesmo 
empregador 

10 (DEZ) PONTOS 

PONTUACAO DISTRIBUIDA POR CURSOS 
FUNCOES TIPO DE CURSO PONTUACAO 

Fiscal de Posturas a 
Edificaçoes, Fis Fiscal Tributario e 

Avaliadl

CURSO DE 
INFORMATICA BASICA 
(DIGITACAO, WORLD, 

EXCEL, POWERPOINT) 

2 (DOIS) PONTOS CASO 
HOUVER 

Eletricista 

CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 

DE ELETRICISTA DE 
BAIXA TENSAO 

2 (DOTS) PONTOS CASO 
HOUVER 

Assistente Social CURSO ESPECIFICO 01(UM) PONTO PARA 
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NA AREA/ATIVIDADE 
DE ATUAcAO COM 

MAIS DE 100 HORAS 
AU LAS 

CADA 100 HORAS 
(LIMITACAO MAXIMA DE 

10 PONTOS) 

Pintor, Pedreiro, Mecanico, 
Guarda Municipal, Gari, 

Auxiliar de Higiene e 
Alimentagao 

CURSO ESPECIFICO 
NA AREA/ATIVIDADE 

DE ATUAcAO 

1 (UM) PONTO POR 
CURSO (LIMITAcAO 

MAXIMA DE 05 PONTOS) 

Operador de Maquinas Leves 
e Agricolas 

CURSO DE 
OPERAcAO DE 

MAQUINAS LEVES E 
AGRICOLAS 

2 (DOTS) PONTOS CASO 
HOUVER 

Operador de Maquinas 
Pesadas 

CURSO DE 
OPERAcAO DE 

MAQUINAS PESADAS 
(ESCAVADEIRA, PA 
CARREGADEIRA, 

RETROESCAVADEIRA. 
TRATOR DE ESTEIRA 
E MOTONIVELADORA) 

2 (DOIS) PONTOS CASO 
HOUVER 

5.3. A comprovagao do tempo de servigo prestado sera feita por mein de 
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devendo 
constar o periodo (diaImes/ano de inicio e fim) em que os servigos foram 
prestados. Nao serao consideradas certidoes/declaracoes, sem data precisa. 

5.4. Serao considerados para comprovagao de que trata o subitem anterior, 

apenas copia da CTPS (capa corn dados do candidato e paginas em que constam 
os contratos) para pessoas juridica de direto privado, a declarar Oes ou certidoes 
(corn firma reconhecida) para pessoas juridicas de direito publico, nao aceitas 
declaracoes ou certidoes sem o devido reconhecimento de firma. 

5.5. Nao serao aceitos como comprovante de experiencia estagios 
supervisionados em decorrencia de cursos tecnicos ou superiores. 

5.6. Nao serao aceitas autodeclaracoes, declaracoes ou certidoes emitidas 

por pessoas fiisicas ou de pessoas de direito privado. 

5.7. Serao consideradas as copias para comprovagao da experiencia de trabalho, 
somente se acompanhadas dos documentos originais, para conferencia da 

comissao ou se forem autenticadas em cartorio. 

5.8. Valera como experiencia de menor aprendiz, apenas se esta estiver 
presente na CTPS. FABIO JUNIOR tis„' <<,,,,., 
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5.9. Toda documentapao devera ser entregue no momento da inscripao, a qual 
sera considerada para efeito de pontuapao. 

5.10. E onus do candidato produzir prova documental idonea de cada atestado e 
titulo, nao se admitindo a concessao de dilapao de prazo para esse fim. 

6. DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA 

6.1. As pessoas corn deficiencia a assegurado o direito de inscripao neste 
Processo Seletivo, desde que sua deficiencia seja compativel corn as atribuipoes da 
funpao e declarada no ato da inscripao. 

6.2. Serao reservadas vagas aos candidatos corn deficiencia, para o cargo cujas 
atribuipoes sejam compativeis corn a deficiencia de que sejam portadores, sendo 
reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas previstas neste edital. 

6.3. Considerarn-se pessoas corn deficiencia aquelas que se enquadram nas 
categories discriminadas no artigo 4O do Decreto Federal n. 3.298/99, corn as 
alterapoes introduzidas pelo artigo 70 do Decreto n. 5.296. de 02 de dezembro de 
2004. 

6.4. Os candidatos corn deficiencia, aprovados no presente Processo Seletivo, 
submeter-se-ao, quando convocados, a avaliapao de Junta Medica do Municipio, 
que tera a decisao relevante sabre a qualificapao do candidato como deficiente ou 
nao e o grau de deficiencia, incapacitante ou nao para o exercicio da funpao. 

6.5. Os candidatos corn deficiencia participarao do Processo Seletivo em 
igualdade de condipoes corn as demais candidatos, no que se refere aos criterios, 
ao horario e ao local de apresentapao de documentapao estipulado aos demais 
candidatos. 

6.6. Na Ficha de Inscripao, o candidato corn deficiencia devera fazer a oppao 
pelas vagas reservadas. 

6.7. O candidato corn deficiencia que, no ato da inscripao, nao declarar essa 
condipao, nao podera impetrar recurso visando posteriormente modifica-la. 

6.8. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, 
estas serao preenchidas pelos demais candidatos, corn estrita observancia da 
ordem classificatoria. 

7. RECURSOS: 

7.1. Da classificapao preliminar dos candidatos cabe recurso enderepado a 
Comissao, uma unica vez, no prazo comum de 02 (dois) dias, sendo este o primeiro 
dia util subsequente ao da publicapao do resultado preliminar. A81OJUNOR ~4.~~ ~ 
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7.2. O recurso devera conter a perfeita identificagao do recorrente e as razoes do 

pedido recursal. 

7.3. Sera possibilitada contagem de pontos na prova de titulos na presenga da 
Comissao permitindo-se anotagoes. 

7.4. Havendo a reconsideragao da decisao classificatoria pela Comissao, o nome 

do candidato passara a Constar no rol de selecionados. 

7.5. Sendo mantida a decisao da Comissao, o recurso sera encaminhado a 

Prefeita Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisao devera ser 
motivada. 

8. CRITERIO PARA DESEMPATE: 

8.1. Verificando-se a ocorrencia de empate em relagao aos pontos apurados por 
dois ou mais candidatos, tera preferencia na ordem classificatoria, sucessivamente, 
o candidato que: 

8.1.1. Tiver maior experiencia na area. 

8.1.2. Apresentar idade mais avangada. 

8.1.3. No caso de haver candidato major de 60 (sessenta) anos, a ordem de 
preferencia a ser aplicada para desempate sera: 

8.1.3.1. Apresentar idade mais avangada. 

8.1.3.2. Tiver major experiencia na area. 

8.2. A aplicagao do criterio de desempate sera efetivada apos a analise dos 
recursos e antes da publicagao da lista final dos selecionados. 

8.3. Serao classificados para reserva tecnica os candidatos que se posicionarem 

na lista de classificagao, em posigao que ficar fora do numero de vagas imediatas, 
ate o numero de vagas de cadastro reserva ofertadas pars cada fungao a qual se 
candidataram, que poderao ser chamados, caso haja necessidade, durante o prazo 
de validade deste Processo Seletivo Simplificado, obedecendo a ordem de 
classificagao 

9. DOS TESTES PRATICOS: 

9.1. Serao exigidas para as fungoes listadas abaixo como criterio eliminatorio os 
seguintes testes praticos: FABIO JUNIOR ,m«roam. cyna 
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FUNGOES TIPO DE TESTE 

Eletricista 

a) Amarrar escada; 
b) Teste de troca de lampada/reator/fotocelula 

em poste da rede municipal de iluminacao 
publica; 

C) Teste de operacao de EPI; 

Gari 

a) Teste de coleta de lixo; 
b) Teste de varricao; 
C) Teste de Capinar a rastelo; 
d) Teste de pintura de meio fib; 
e) Teste de limpeza de boca de lobo; 

Operador de Maquinas Leves 

a) Identificacao geral da maquina a seu 
funcionamento; 

b) Operacionalizar a maquina corn seguranca; 
c) Realizar as operacoes da maquina de 

acordo corn as atribuicoes da funcao 
definidas no ANEXO I da lei municipal 
129/2021 as instrucoes do avaliador. 

Operador de Maquinas 
Pesadas 

a) Identificacao geral da maquina a seu 
funcionamento; 

b) Operacionalizar a maquina corn seguranr a; 
c) Realizar as operacoes da maquina de 

acordo corn as atribuicoes da funcao 
definidas no ANEXO I da lei municipal 
129/2021 as instrucoes do avaliador. 

Pedreiro a) Levantar a rebocar uma parede. 
Pintor a) Emassar a pintar uma parede. 

9.2. A data, horario a local para a realizacao da Prova Pratica sera agendado, 
posteriormente, corn cads candidato. 

9.3. O candidato devera comparecer ao local de realizacao da Prova Pratica 30 
(trinta) minutos antes do horario fixado para o inicio, munido de documento de 
identidade a Carteira de Habilitacao (quando for o caso). 

9.4. E de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas 
deste Processo Seletivo. 

10. DIVULGACAO DO RESULTADO PRELIMINAR E FINAL DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO: 

10.1. O resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado sera divulgado no 
dia 28/07/2021. 
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10.2. Transcorrido o prazo sem a interposigao de recurso ou ultimato o seu 
julgamento, a Comissao encaminhara o Processo Seletivo Simplificado a Prefeita 
Municipal para homologagao. 

10.3. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado sera divulgado no dia 
03/08/2021. 

10.4. 0 prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado sera de 01 (um) 
ano, contado a partir da publicagao da Homologagao do Resultado Final no Placar 
Municipal, Diario Oficial do Estado de Goias e em jornal de grande circulagao do 
estado, a saber, O POPULAR, prorrogavel uma unica vez pela Secretaria Municipal 
de Administragao. 

11. CONDICOES PARA A CONTRATAcAO TEMPORARIA 

11.1. Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada 
a contratapao pela Prefeita, sera convocado o primeiro colocado para, no prazo de 
02 (dois) digs, prorrogavel uma unica vez, a criterio da Administragao Municipal, 
comprovar o atendimento das seguintes condigoes: 

11.1.1. Estar devidamente aprovado no processo seletivo e classificado dentro 
das vagas estabelecidas neste Edital; 

11.1.2. Ter nacionalidade brasileira; 

11.1.3. Ter no minima 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 

11.1.4. Estar quite corn as obrigagoes eleitorais e militares; 

11.1.5. Ter aptidao fisica e mental para o exercicio das atribuigoes do cargo; 

11.1.6. Possuir habilitagao para a fungao pretendida, conforme o disposto na 
tabela de fungoes ANEXO I da lei municipal 129/2021, na data da posse; 

11.1.7. Atender aos requisitos para execupao da funpao; 

11.1.8. Nao perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou 
remuneragao de cargo, emprego ou fungao publica que caracterizam acumulapao 
ilicita de cargos, na forma do inciso XVI e paragrafo 10° do Art. 37 da Constituigao 
Federal. 

11.2. A convocagao do candidato classificado sera realizada pessoalmente ou por 
telefone, correio eletronico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da 
ciencia do interessado. 

FABIO JUNIOR Asslredoermrma 
dgital por FABIO 

LINS DEPOLLO JUNoRLINso poLLD 

FERREIRA:0517 FLRREIR&-05172260145 
Dados: 2021 .07.06 

2260145 1855:10 Q3ar 

Avenida Goifs, n° 139, Centro, Damianbpolis - GO - CEP 73.980-000, CNPJ: 01.740.50510001-55 

E-mail: prefeitura@damianopolis.go.gov.br 



Governo do Municipio de 

Damianópolis Goiás``:. r 
Aduwucvacio : 4041.404 

11.3. Nao comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o nao 
atendimento das condigoes exigidas para a contragao serao convocados os demais 
classificados, observando-se a ordem cronologica crescente. 

11.4. No periodo de validade no Processo Seletivo Simplificado, em havendo a 
rescisao contratual, poderao ser chamados pars contratagao pelo tempo 
remanescente, as candidatos classificados, sendo observada a ordem classificatoria. 

12. DISPOSIcOES GERAIS 

12.1. Nao sera fornecido qualquer documento comprobatorio de aprovagoo ou 
classificagao do candidato, valendo para esse fim a publicagao do resultado final. 

12.2. Os candidatos aprovados e classificados deverao manter atualizados os seus 
enderegos. 

12.3. E de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicagao de 
todos as atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo 
simplificado. 

12.4. Os candidatos aprovados, convocados e contratados exercerao suas 
atividades conforme atribuigoes legais. 

12.5. E vedada a transferencia ou disponibilidade para quaisquer outros orgaos da 
Administragao Publica Federal, Estadual ou Municipal, bem como o desvio de 
fungao. 

12.6. A inscrigao do candidato implicara no conhecimento do tear do presente 
edital, das instrugoes especificas do presente Processo Seletivo Simplificado e no 
seu compromisso expresso de aceitar estas condigoes tais como aqui se acham 
estabelecidas, assinando para isto a declaragao constante da ficha de inscrigao. 

12.7. O candidato aprovado neste Processo Seletivo Simplificado, quando 
convocado para man ifestar-se acerca de sua nomeagao, podera dela desistir. 

12.8. Os casos omissos e situagoes nao previstas serao resolvidos pela Comissao 
designada. 

Prefeitura Municipal de Damianopolis-GO, 06 de julho de 2021. 

FABIOJUNIORLINS 
Assinadode for a digitalpor 
FABIO JUNIOR LINS OEPOLLO 

OEPOLLO FERREIRA05172260145 

FERREIRA:05172260145 Dados: 2021.07.06185550 
-0300' 

FABIO JUNIOR LINS DEPOLLO FERREIRA 
Secretario CCI 

SMA 
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ANEXO I - DAS ATRIBUICOES DA FUNcAO 

AUXILIAR DE HIGIENE E ALIMENTACAO 
Atribuicoes: 
Distribuir alimentos; efetuar pesagens das sobras e pesagens de alimentos; Zelar 
pela boa organizagao da copa; Preparar bebidas e refeigoes, cha, cafe, sucos e 
lanches na copa; Efetuar registro para permitir o controle de materiais, 
equipamentos e tipos de refeigoes e lanches; preparar alimentos para cozimento e 
geladeira; controlar e manter a higiene dos alimentos; controlar e manter a higiene 
dos alimentos; atende aos hospedes preparando lanches, cortando frutos e 
preparando carne; arru mar mesas e servir refeigao; lavar e guardar Lougas, talheres, 
pratos e copos; ajudar nos servigos de despensas e eventualmente nos de cozinha; 
limpar a sala de refeigoes e conserva-la em boas condigoes de higiene; e 
desempenhar outras atividades pertinentes as atribuigoes do cargo. 
REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNCAO: 
-Idade minima de 18 anos; 
-Ensino media completo; 
-Aprovagao em processo seletivo simplificado. 

ASSITENTE SOCIAL 
AtribuicOes: 
Acolhida, oferta de informapoes e realizagao de encaminhamentos as familias 
usuarias do CRAS; Planejamento e implementagao do PAIF, de acordo com as 
caracteristicas do territorio de abrangencia do CRAS; Mediagao de grupos de 

familias dos PAIF; Realizagao de atendimento particularizados e visitas domiciliares 
as familias referenciadas ao CRAS; Desenvolvimento de atividades coletivas e 
comunitarias no territorio; Apoio tecnico continuado aos profissionais responsaveis 
pelo(s) servigo(s) de convivencia e fortalecimento de vinculos desenvolvidos no 
territorio ou no CRAS; Acompanhamento de familias encaminhadas pelos servigos 
de convivencia e fortalecimento de vinculos ofertados no territorio ou no CRAS; 
Realizagao da busca ativa no territorio de abrangencia do CRAS e desenvolvimento 
de projetos que visam prevenir aumento de incidencia de situagoes de risco; 
Acompanhamento das familias em descumprimento de condicionalidades; 
Alimentagao de sistema de informagao, registro das agoes desenvolvidas e 
planejamento do trabalho de forma coletiva. Articulagao de agoes que potencial izem 

as boas experiencias no territorio de abrangencia; Realizagao de encaminhamento, 
com acompanhamento, para a rede socioassistencial e para os servigos setoriais; 
Participagao das reunioes preparatorias ao planejamento municipal ou do DF; 
Participagao de reunioes sistematicas no CRAS, para planejamento das agoes 
semanais a serem desenvolvidas, definigao de fluxos, instituigao de rotina de 
atendimento e acolhimento dos usuarios; organizagao dos encaminhamentos, fluxos 
de informapoes com outros setores, procedimentos, estrategias de resposta as 
demandas e de fortalecimento das potencialidades do territorio.
REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNcAO: LNSDEPOLO ""°'"~ ~P011O if101fNAg51 }]f015 
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-Idade minima de 18 anos; 
-Curso de nivel superior em servigo social; 
- Registro no respectivo conselho de classe; 
-Aprovagao em processo seletivo simplificado. 

AVALIADOR 
AtribuicOes: 
Proceder a estimativa de valores imobiliarios de imoveis localizados no territorio do 
Municipio atribuindo-Ihes valores segundo prego atualizado de mercado, para fins de 

tributagao em especial do IBTI, para efeito de transmissao onerosa poi ato "Inter 

vivos", de direitos a eles relativos e de alienagao, aquisigao ou desapropriagao que o 

Municipio pretenda realizar; determinar o valor de mercado de imoveis para outros 
fins e finalidades necessarias; elaborar parecer tecnico de avaliagao imobiliaria para 

fins tributarios e avaliagao mercadologica, sendo de responsabilidade do avaliador 
todas as informagoes e manifestagoes contidas no parecer; determinar o valor de 
bens imoveis, corno: residencias (casas, apartamentos, edificios), terrenos, fazendas 

e similares, examinando quantidade e caracteristicas de acordo corn sua 
experiencia, conhecimentos e criterios especificos, a fim de fornecer orientagao 
segura ao que se destina; conhecimentos de informatica; outras atribui€5es 
correlatas. 
REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNCAO: 
-Idade minima de 18 anos; 
-Ensino Medio completo; 
-Experiencia comprovada em Avaliagao de imoveis; 
-Registro no conselho de classe; 
-Aprovagao em processo seletivo simplificado. 

ELETRICISTA 
Atribuicoes: 
Executar trabalhos de montagem, reparo e manutengao de sistemas eletricos; 
instalar fiagao eletrica, montar quadros de distribuigao, caixas de fusivel, tomadas e 

interruptores, de acordo corn plantas, esquemas, especificagoes tecnicas e 

instrugoes recebidas; Testar a instalagao eletrica, fazendo-a funcionar repetidas 
vezes para comprovar a exatidao do trabalho executado; Testar circulos de 
instalagao eletrica, utilizando aparelhos de precisao, para as partes defeituosas; 

Reparar ou substituir unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, soldas e 
materials isolantes para manter a instalagoes eletricas em condigoes de 
funcionamento; montar quadros de comando dos tipos de partida direta, estrela e 
chave compensadora; Elaborar e executar diagramas eletricos para instalagoes de 
motores CA e CC em qualquer nivel de tensao; Executar projetos de instalagoes 
eletricas e telefonicas; realizar a manutengao dos sistemas eletricos, emitindo 
pequenos relatorios sobre a situagao dos mesmos; executar projetos de iluminagao; 

oriental e treinar os servidores que o auxiliam na execugao dos trabalhos tipicos da 

classe, inclusive quanto a precaugoes e medidas de seguranga; Requisitar material 

necessario a execugao dos trabalhos; Zelar pela conservagao e guarda dos 
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materiais, ferramentas a equipamentos que utiliza; Manter limpo a arrumado o local 
de trabalho; Executar outras atribuicoes afins. 
REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNCAO: 
-Idade minima de 18 anos; 
-Ensino medic completo; 
-Curso especifico; 
-Aprovacao em processo seletivo simplificado. 

FISCAL DE POSTURAS E EDIFICAcOES 
Atribuicoes: 
Fiscalizar as obras publicas a particulares, concluidas ou em andamento, 
abrangendo tambem demolicoes, terraplenagens, parcelamento do solo, a 
colocacao de tapumes, andaimes, telas, plataformas de protecao a as condicoes de 
seguranca das edificacoes; Fiscalizar o cumprimento do Codigo de Obras e 
Edificacoes, do Plano Diretor Participativo a da Lei Municipal de Parcelamento do 
Solo; Emitir notificacoes, lavrar autos de infracao a expedir multas aos infratores da 
legislacao urbanistica municipal; Reprimir o exercicio de atividades desenvolvidas 
em desacordo corn as normas estabelecidas na legislarao urbanistica municipal, as 
edificacoes clandestinas, a formacao de favelas a as agrupamentos semelhantes 
que venham a ocorrer no ambito do Municipio; Realizar vistoria para a expedicao de 
"Habite-se" das edificacoes novas ou reformadas; definir a numeracao das 
edificacoes, a pedido do interessado; elaborar relatorio de fiscalizacao; Orientar as 
pessoas a os profissionais quanto ao cumprimento da legislacao; Apurar as 
denuncias a elaborar relatorio sobre as providencias adotadas. Autorizar a fiscalizar 
o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industrials, etc.; Regular o use e a 
manutencao dos logradouros publicos; Autorizar a fiscalizar propagandas, placas e 
anuncios nas areas publicas a frontais acs imoveis; fiscalizar o funcionamento de 
eventos, shows, parques de diversoes, circos, etc.; fiscalizar o cumprimento do 
Codigo de Posturas Municipal; elaborar relatorio de fiscalizacao; Orientar as pessoas 
e os profissionais quanto ao cumprimento da legislacao; apurar as denuncias e 
elaborar relatorio sobre as providencias adotadas. 
REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNCAO: 
-Idade minima de 18 anos; 
-Ensino completo; 
-Conhecer a legislar ao urbanistica municipal a manter-se atualizado em relacao a 
mesma; 
-Observar as normas a medidas de seguranca do trabalho (use de EPI); 
-Ter desenvoltura para trabalhos corn informatica; 
-Ter conhecimento dos procedimentos a caracteristicas de processes 
administrativos; 
-Ter conhecimentos basicos de leitura de projetos a nocoes de construcao civil; 
-AprovaCao em processo seletivo simplificado. 

FISCAL TRIBUTARIO 
Atribuicoes 
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Fiscalizar tributos; Realizar Levantamentos fiscais e contabeis de contribuintes 
pessoas fisicas e juridicas, realizar estudos sobre a politica de arrecadagao, 

langamento e cobranga de tributos municipais; lavrar notificagoes, autos de infragao 

e outros termos pertinentes; 
REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNcAO: 
- Idade minima de 18 anos; 
-Curso de Nivel Superior completo nas areas de Economia ou Direito ou 
Administragao ou Ciencias Contabeis e registro no respectivo Conselho de Classe. 
-Aprovapao em Curso de Treinamento especifico. Conhecimentos basicos de 
informatica, em especial editor de texto, planilhas eletronicas e Internet. 
-Aprovapao em processo seletivo simplificado. 

GARI 
Atribuicoes: 
Varrer ruas, pragas, parques e jardins do Municipio, utilizando vassouras, ancinhos e 

outros instrumentos similares, para manter os referidos locals em condigoes de 
higiene e transito; Recolher o lixo, acondicionando-o em latoes, sacos plasticos, 
cestos, carrinhos de tragao manual e outros depositos adequados; Percorrer os 

logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para coletar o lixo; Raspar meios-
fios, limpar, rogar, capinar, terrenos, bem como quebrar pedras e pavimentos; Abrir 
valas no solo, utilizando ferramentas manuals apropriadas; Participar de trabalhos 

de caiagao de muros, paredes e similares; Fazer abertura e limpeza de valas, ralos, 

bueiros, limpeza de galerias, esgotos, caixas de areia, pogos e tanques; Zelar pela 
conservagao dos utensilios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza 
publica, recolhendo-os e mantendo-os limpos; Carregar e descarregar veiculos, 
empilhando os materials nos locals indicados; Transportar materials de construgao 
movem equipamentos e ferramentas de acordo com instrugoes recebidas; Auxiliar 
no plantio, adubagem e poda das arvores, flores e grama para conservagao e 
ornamentarao de pragas, parques e jardins; Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, 
equipamentos e materials de trabalho que nao exijam conhecimentos especiais; 
Executar outras atribuigoes afins. 
REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNCAO: 
-Idade minima de 18 anos; 
-Ensino fundamental incompleto; e. 
-Aprovapao em processo seletivo simplificado. FARIOJUNIOR
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Atribuigoes: 
Zelar pelos bens, equipamentos e predios publicos do Municipio; prevenir e inibir, 
pela presenga e vigilancia, bem como coibir, infragoes penais ou administrativas e 
atos infracionais que atentem contra os bens, servigos e instalagoes municipais; 

atuar, preventiva e permanentemente, no territorio do Municipio, para a protegao 
sistemica da populagao que utiliza os bens, servigos e instalagoes municipais; 

colaborar, de forma integrada com os orgaos de seguranga publica, em agoes 
conjuntas que contribuam com a paz social; exercer as competencias de transito que 
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Ihes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei n° 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (COdigo de Transito Brasileiro), ou de forma 
concorrente, mediante convenio celebrado corn orgao de transito estadual ou 
municipal; proteger o patrimonio ecologico, historico, cultural, arquitetonico e 
ambiental do Municipio, inclusive adotando medidas educativas e preventivas; 
cooperar corn os demais orgaos de defesa civil em suas atividades; interagir corn a 
sociedade civil para discussao de solugOes de problemas e projetos locais voltados 
a melhoria das condigOes de seguranga das comunidades; garantir o atendimento de 
ocorrencias emergenciais, ou presta-lo direta e imediatamente quando Deparar-se 
corn elas; encaminhar ao delegado de policia, diante de flagrante delito, o autor da 
infragao, preservando o local do crime, quando possivel e sempre que necessario; 
atuar mediante agOes preventivas na seguranga escolar, zelando pelo entomb e 
participando de agOes educativas corn o corpo discente e docente das unidades de 
ensino municipal , de forma a colaborar corn a implantagao da cultura de paz na 

comunidade local. 
REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNCAO: 
-Idade minima de 18 anos; 
-Ensino medio; 
-Carteira de habilitagao categoric A e B; 
-Comprovagao de experiencia na area de vigilancia e/ou seguranga; e 
-Aprovagao em processo seletivo simplificado. 

MECANICO 
AtribuicOes: 
Montar, manter e reparar equipamentos mecanicos, bem como executar a 
manutengao preventiva e corretiva de maquinario. Auxiliar em trabalhos de pesquisa 

e aperfeigoamento. Executar esbogos e desenhos de sua especialidade. Proceder a 
teste de controle dos materiais e produtos, nos locais de produgao e em laboratorios 
especializados. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensao. Executar 
outras tarefas de mesma natureza e nivel de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. Executar outras atividades correlatas que the forem atribuidas. 

REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNCAO: 
-Idade minima de 18 anos; 
-Ensino fundamental; 
-Habilitagao A e B; 
-Experiencia comprovada; 
-Aprovagao em processo seletivo simplificado. EABIoJuNIoR 9; °F~o 
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AtribuicOes: 
Operar tratores, reboques e maquinas de pneu de pequeno porte, para execugao de 

servigos de carregamento e descarregamento de material, rogada de terrenos, 
l impeza de vias, pragas e jardins, gradagao e aragao de terrenos; Conduzir e 

manobrar a maquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e 

diregao, para posiciona-la conforme as necessidades do servigo; Operar mecanismo 
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de tragao e movimentagao dos implementos da maquina, acionando pedais e 

alavancas de comando, para carregar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras 
e materiais analogos; Zelar pela boa qualidade do servigo, controlando o andamento 
das operapoes e efetuando os ajustes necessarios, afim de garantir sua correta 
execugao; Por em pratica as medidas de seguranga recomendadas para a operagao 
e estacionamento da maquina, a fim de evitar possiveis acidentes; Vistoriar o 
veiculo, zelando pela manutengao; Limpar e lubrificar a maquina e seus 
implementos, seguindo as instrugoes de manutengao do fabricante, bem como 
providenciar a troca de pneus, quando necessaria; Efetuar pequenos reparos, 
utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o born funcionamento do 
equipamento; Acompanhar as servigos de manutengao preventiva e corretiva da 
maquina e seus implementos e, apos executados, efetuar os testes necessarios; 
anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informagoes sabre os trabalhos 
realizados consomem de combustivel, conservagao e outras ocorrencias, para 
controle da chefia; operar, executar todas as tarefas pertinentes a uti lizando de tais 
equipamentos, seja na area urbana, seja na rural; recolher a maquina a garagem, 
assim que as tarefas forem concluidas; e desempenhar outras atividades pertinentes 
as atribuigoes do cargo. 
REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNCAO: 
-Idade minima de 18 anos; 
-Ensino fundamental incompleto; 
-Carteira de habilitagao categoria B, C, D ou E; 
-Aprovagao em processo seletivo simplificado. 

OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 
Atribuicoes: 
Operar maquinas montadas sobre rodas ou esteiras, coma trator de esteira, moto 
niveladora, pa carregadeira, rob o compactador, pa mecanica, retroescavadeira, trator 
e outros, para execugao de servigos de escavagao, terraplanagem, nivelamento do 
solo, pavimentagao, conservagao de vias, carregamento e descarregamento de 
material, entre outros; conduzir e manobrara maquina, acionando o motor e 
manipulando as comandos de marcha e diregao, para posiciona-la conforme as 
necessidades do servigo; Operar mecanismos de tragao e movimentagao dos 
implementos da maquina, acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, 
carregar, mover e levantar terra, areia, cascalho, pedras e materiais analogos, etc.; 
zelar pela boa qualidade do servigo, controlando o andamento das operapoes e 
efetuando os ajustes necessarios, a fim de garantir sua correta execugao; Par em 
pratica as medidas de seguranga recomendadas para a operagao e estacionamento 
da maquina, afim de evitar possiveis acidentes; Vistoriar o veiculo, zelando pela 
manutengao; Limpar e lubrificar a maquina e seus implementos, seguindo as 
instrugoes de manutengao do fabricante, bem coma providenciar a troca de pneus, 

quando necessaria; Efetuar pequenos reparos de urgencia, utilizando as 
ferramentas apropriadas, para assegurar o born funcionamento do equipamento; 
Acompanhar as servigos de manutengao preventive e corretiva da maquina e seus 
implementos e, apos executados, efetuar os testes necessarios; anotar, segundo 
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normas estabelecidas, dados a informacoes sobre os trabalhos realizados 
consomem de combustivel, conservarcao a outras ocorrencia, para controle da 
chefia; operar, executar todas as tarefas pertinentes a utilizacao de tais 
equiparnentos, seja na area urbana, seja na rural; Recolher a maquina a garagem, 
assim que as tarefas forem concluidas; a desempenhar outras atividades pertinentes 
as atribuicoes do cargo. 
REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNCAO: 
-Idade minima de 18 anos 
-Ensino fundamental; 
-Carteira de habilitacao categoric C, D ou E; e 
-Aprovacao em processo seletivo simplificado. 

PEDREIRO 
Atribuicaes: 
Levantar paredes, pilares, muros, construir passeios de concreto, cimentar pisos, 
verificar actives a declives, assentar conjunto de marco de janelas a portas. Executar 
servicos de reforma de escolas a outros imoveis municipais. Zelar pela conservagao 
do equipamento usado. Atender as normas de seguranca a higiene do trabalho. 
Executar outras atividades correlatas que the forem atribuidas. 
REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNcAO: 
-Idade minima de 18 anos; 
-Ensino fundamental; 
-Aprovacao em processo seletivo simplificado. 

PINTOR 
Atribuicoes: 
Preparar a pintar as superficies externas a internas de edificios a outras obras civis, 
raspando-as, limpando-as, emassando-as a cobrindo-as corn uma ou varias 
camadas de tinta. Pintar letras a motivos decorativos, baseando-se nas 
especificacoes do trabaiho a nos desenhos. Pintar letras a motivos decorativos, 
baseando-se nas especificacoes do trabaiho a nos desenhos; Pintar carrocerias de 
automoveis, caminhoes, onibus, a outros veiculos automotores, na linha de 
producao ou em oficina de manutengao, pulverizando-os corn camadas de tinta ou 
produto similar; Executar outras tarefas de mesma natureza a nivel de complexidade 
associadas ao ambiente organizational. Executar outras atividades correlatas que 
the forem atribuidas. 
REQUISITOS PARA EXERCICIO DA FUNcAO: 
-Idade minima de 18 anos; 
-Ensino fundamental; 
-Aprovacao em processo seletivo simplificado. 
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ANEXO II- FORMULARIO DE INSCRIcAO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS-GO 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 001/2021 
CONTRATO TEMPORARIO 

N° DE INSCRICAO a DATA: 
(para use da comissao) 

I / 

FUNCAO: 

NOME DO CANDIDATO: 

DATA DE NASCIMENTO: NATURALIDADE: 

CPF: RG: 

ENDERECO COMPLETO: (Rua, Numero, Complemento, Bairro, Cidade, OF e 
CEP). 

CONTATO (Celular/Telefone) E-MAIL 

ESCOLARIDADE CURSO: (FUNDAMENTAL, MEDIO, SUPERIOR) 

ENSINO: CONCLUIDO EM: INSTITUICAO DE 
I I 

PORTADOR DE DEFICIENCIA 
( ) Nao ( ) Sim. Especificar: 
Deseja concorrer as vagas destinadas: ( ) Nao ( ) Sim 

USO EXCLUSIVO DA COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PONTUACAO TEMPO DE SERVIC~O PRESTADO 
CONFORME ITEM 5.2 DO EDITAL 

Solicito a esta Comissao de Selerao, minha inscricao no Processo Seletivo Simplificado, de acordo corn 
os dados aarna.Com o envio de minha solicitacao de inscricao, dedaro estar ciente, bem como 
concordar plenamente, corn todos os termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado N. 001/2021. 

Assinatura do Candidato 

FABIOJUNIOR
UNS DEVOLLO °~ ussa ouo 
FERREIRA:0S 17 '*w'~1051~'b01S 

D.Ooc p)IA>A6 
2260145 luew. a.na 
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ANEXO III - CRONOGRAMA 

PERIODO ATIVIDADE 

06/07/2021 Publicacao do edital no site 

06/07/2021 Publicacao do extrato do edital no Jornal O POPULAR, Diario 
Oficial do Estado de Goias. 

21/07/2021 a 
23/07/2021 Periodo das inscriço es 

28/07/2021 Divulgacao do resultado preliminar do Processo Seletivo 
Simplificado 

29/07/2021 a Prazo para recursos sobre o resultado do Processo Seletivo 
30/07/2021 Simplificado 

03/08/2021 Divulgacao dos resultados dos recursos 

Divulgarao do RESULTADO FINAL do Processo Seletivo 
Simplificado para homologacao do Chefe do Poder Executivo 

03/08/2021 Municipal a Publicary o no Placar da Prefeitura a em Jornal 
de Grande Circulacao O POPULAR a Diario Oficial do Estado 
de Goias. 

FABIO JUNIOR M In do ro^^6 
dlgi.I pOf FABIO 

LINS DEPOLLO IUNIORU SDENLLD 

FERREIRA:0517 FERREIRAL51 2260145 
Dados 2021.07216 

2260145 1&59/ 3W o3W 
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ANEXO IV 

DECLARAcAO DE NAO ACUMULO DE CARGOS/FUNCOES 

Eu,  

tenho sido contratado / nomeado para o emprego / cargo / fungao denominada de 

Declaro: 

1- Estar ciente do disposto nos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituigao 

Federal, que excepcionalmente autoriza a acumulagao remunerada de cargos, 

empregos e fungoes publicas, nos seguintes casos: 

a) a de dois cargos de professor; 

b) a de um cargo de professor corn outro, tecnico ou cientifico; 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saude, corn 

profissoes regulamentadas; 

2- Estar ciente da jornada maxima de 64 (sessenta a quatro) horas semanais, para 

as casos de acumulagao de cargo, emprego ou fungao publica; 

3- Estar ciente do disposto no paragrafo 10 do artigo 37 da Constituigao Federal, 

que veda a percepgao simultanea de proventos de aposentadoria corn a 

remuneragao de cargo, emprego ou fungao publica, ressalvados os cargos 

acumulaveis na forma da Constituigao Federal, os cargos eletivos e as cargos em 

comissao declarados em lei de livre nomeagao e exoneragao; 

4- Estar ciente do inciso XI do artigo 37 da Constituigao Federal, que determine que 

a remuneragao e o subsidio dos ocupantes de cargos, fungoes e empregos publicos 

da administragao direta, autarquica e fundacional, dos Municipios, dos detentores de 

Avenida Goias, n° 139, Centro, Damianopolis - GO - CEP 73.980-000, CNPJ: 01.740505/0001-55 
E-mail: prefeitura@damianopolis.go.gov.br FA8IOJUNIORLINS

DEPOLLO 
FERREIRA951712bO1 wax,*,, o, ,. , 
as o.aa 
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mandato eletivo e dos demais agentes politicos e os proventos, pensoes ou outra 

especie remuneratoria, percebidos cumulativamente ou nao, incluidos as vantagens 

pessoais ou de qualquer outra natureza, nao poderao exceder o subsidio mensal, 

em especie, do Prefeito Municipal; 

5- Nao ser aposentado por invalidez; 

6- Nao exercer cargo, emprego ou fungao publica nesta municipalidade ou em 

qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e de outros 

Municipios nem perceber proventos de aposentadoria ocorrida na forma dos artigos 

40, 42 ou 142 da Constituigao Federal; 

7- Estar ciente de que pela inexatidao, omissao, ou qualquer outro vicio na presente 

declaragao estara sujeito (a) aos procedimentos e cominagees legais cabiveis a 

especie. 

Damianopolis — GO, de de 20 

Assinatura corn firma reconhecida 

Avenida Goifs, n° 139, Centro, Damianopolis - GO - CEP 73.980-000, CNPJ: 01.740.50510001-55 

E-mail: prefeitura@damianopolis.go.gov.br LABIOJUNIORLIN5 eyh xfmwagal por 
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO N. 12021 

TERMO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 

NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 

CELEBRADO DE ACORDO COM OS DISPOSITIVOS DA LEI N. 129/2021 E AS 

SUAS ALTERACOES PESTERIORES, ENTRE AS PARTES ADIANTE 

DESCRITAS: 

O MUNICIPIO DE DAMIANOPOLIS, pessoa juridica de direito publico interno, corn 

sede na Av. Goias, 139, Centro, 73.980-000 — Centro, Damianopolis-GO, inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoa Juridica sob o N. 01.740.505/0001-55, neste ato 

representado por sua Prefeita ANDREIA LINS DEPOLLO, doravante denominado 

CONTRATANTE e 0(a) Sr. (a).  , Nacionalidade 

  Carteira de identidade  , Orgao Emissor  

CPF N. residente e domiciliado(a) a 

doravante 

denominado(a) CONTRATADO(A), ajustam e contratam entre Si o que estabelece 

nas clausulas que se seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA - O(A) CONTRATADO(A) e admitido(a) na funcao de 

FUNcAO, corn jornada de trabalho de   horas semanais, conforme 

Homologacao do Processo Seletivo Simplificado publicado no DOE-GO de 

  nos termos da legislapao em vigor. Vaga decorrente de 

deficit no quadro atual de servidores efetivos e diante ao impedimento de realizacao 

de concurso publico nos termos da Lei Complementar 413/2021. 

CLAUSULA SEGUNDA - O(A) CONTRATADO(A) prestara ao CONTRATANTE as 

servipos inerentes a funpao: 

Avenida Goias, n° 139, Centro, Damianopolis - GO - CEP 73.980-000, CNPJ: 01.740.50510001-55 
E-mail: prefeitura@damianopolis.go.gov.br FABIOJUNIOR

LINS OEPOLLO 
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CLAUSULA TERCEIRA — Como renumeragao o (a) CONTRATADO(A) recebera par 

seus servipos o valo regulamentado no decreto 1282/2021. 

CLAUSULA QUARTA — 0 (A) CONTRATADO (A) se obriga a cumprir e 

desempenhar suas fungoes corn zelo, presteza, eficiencia, probidade, assiduidade, 

pontualidade e urbanidade, constituindo-se a infringencia de qualquer dos quesitos 

supracitados motivo de apuragao. 

CLAUSULA QUINTA — 0 CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao (a) 

CONTRATATADO (A) todas as condigOes materiais necessarias ao desempenho de 

suas atribuigoes bem coma se responsabilizar pelo pagamento de sua renumeragao 

prevista na CLAUSULA TERCEIRA. 

CLAUSULA SEXTA — 0 presente contrato tera vigencia de   a 

  podendo, a criterio do CONTRATANTE, ser prorrogado, sendo que 

o prazo total do contrato nao podera exceder a 02 (dais) anos. 

CLAUSULA SETIMA — 0 presente contrato extinguira, sera direito a indenizagoes: 

I — Pelo termino do prazo contratual; 

II — Por iniciativa do (a) CONTRATADO (A). 

III — Par iniciativa do CONTRATANTE, nos casos: 

a) de pratica de infrapao disciplinar em que a conduta cominar na penalidade de 

demissao, apurada em processo administrativo disciplinar, assegurados ao acusado 

o contraditorio e a ampla defesa, corn as meios e os recursos a ele inerentes. 

b) de conveniencia da administragao; 

c) do contratado assumir o exercicio de cargo ou emprego incompativel corn as 

fungoes do contrato; 

d) em que recomendar o interesse publico; 

Avenida Goias, n° 139, Centro, Damian6polis - GO - CEP 73.980-000, CNPJ: 01.740505/0001-55 
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§ 1° — A extingao do contrato por iniciativa do CONTRATANTE decorrente de 

conveniencia administrativa importara no pagamento ao (a) CONTRATADO(A) de 

indenizagao correspondente a vinte e cinco por cento do que the caberia referente 

ao restante do contrato. 

§ 2° — A extingao do contrato de pessoal por tempo determinado, antes de concluido 

ou mesmo instaurado o processo administrativo disciplinar mencionado no inciso III, 

alinea `a' deste artigo, nao impede a administragao publica de o iniciar ou the dar 

andamento, subsistindo a possibilidade de incompatibilizagao do ex - contratado 

temporario para nova investidura em cargo ou fungao publica municipal pelo prazo 

de 5 (cinco) anos. 

§ 3° — No caso da extingao, por iniciativa do(a) CONTRATADO(A), este devera 

comunicar a administragao, no prazo minimo de 15 (quinze) dias. 

CLAUSULA OITAVA — Ao (A) CONTRATADO (A) aplica-se a vinculagao dos 

contratados sem vinculo efetivo com a Administragao Publica Municipal, ao Regime 

Geral Previdencia Social, sendo que as contribuigoes a previdencia social. 

CLAUSULA NONA — 0(A) CONTRATADO(A) declara conhecer e obriga-se a 

cumprir as disposigoes regimentais e normativas do CONTRATANTE no exercicio 

das suss atribuigoes a declara ainda estar ciente de que: 

a) Nao podera receber atribuigoes, fungoes ou encargos nao previstos neste 

contrato; 

b) Nao podera, na vigencia deste contrato, ser nomeado ou designado, ainda que a 

titulo precario ou em substituigao, para o exercicio de cargo em comissao ou fungao 

de confianga; 

c) Nao podera ser novamente contratado antes de decorridos 24 (vinte e quatro) 

meses do encerramento deste contrato, salvo nas hipoteses autorizadas em lei 

especifica. 

Avenida Goias, n° 139, Centro, Damiandpolis - GO - CEP 73.980-000, CNPJ: 01.740.505!0001-55 
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CLAUSULA DECIMA — O(A) CONTRATADO(A) declara estar ciente e aceita as 

clausulas constantes no presente contrato, sujeitando-se aos efeitos que dele 

resultarem a elege juntamente corn o CONTRATANTE o foro da Justica Estadual de 

Goias em Alvorada do Norte-GO, para dirimir quaisquer duvidas ou pendencias 

decorrentes. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento na presenga de 

duas testemunhas. 

Damianopolis — GO, _ de de 2021. 

CONTRATANTE 

ANDREIA LINS DEPOLLO 
Prefeita Municipal 

TESTEMUNHAS: 

CONTRATADO(A) 

RG: RG: 

CPF: CPF 
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E-mail: prefeitura@damianopolis.go.gov.br 

FABIO JUNIOR nw~.c. seam. 

LINS DEPOLLO uNoauus oFvouo 

FERREIRA:051 "xaawosinxaous 
o.ao.:>oxx.m.Os 

72260145 ~vaz:osoxroa 


