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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 032/2019-IL 

Processo Nr.: 0371/2019 

Fornecedor: DPM EDUCACAO LTDA 

Código:  8913 

Endereço:  AV PERNANBUCO.1001 

Cidade:  Poro Alegre - RS 

CNPJ:  13.021.017/0001-77 

Objeto da Compra: INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JULIE VIST NO 

CURSO " A APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

ESPECIAL 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PAE" NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL 

DE 2019, ADMINISTRADO PELA DPM. 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 
INSCRIÇÃO DO SERVIDOR 

EM CURSO (03-02-0008) 
UN 526,00 526,00 

 

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 JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 

PROCESSO 

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: 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) 

Pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBER A NF. NA CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 25 de abril de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária de Governo 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 033/2019-IL 

Processo Nr.: 0355/2019 

Fornecedor: K & M CONSULTORIA EM DIREITOS HUMANOS LTDA. 

Código:  11284 

Endereço:  R DOUTOR JAIRO FRANCO,15 

Cidade:  São Paulo - SP 

CNPJ:  26.346.438/0001-10 

Objeto da Compra: INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS RITA ADRIANE 

DE VARGAS, MARILENE CONCEIÇÃO DE ÃVILA, CARMEM MARIA 

MILLER DE VARGAS E SANDRA VIROTE NO CURSO " 2o 

FORMAÇÃO CONTINUADA 2019 - CONSELHEIROS TUTELARES E 

DE DIREITOS". 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 4,00 
INSCRIÇÃO DO SERVIDOR 

EM CURSO (03-02-0008) 
UN 80,00 320,00 

 

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 JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 

PROCESSO 

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: 320,00 (trezentos e vinte reais) 

Pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBER A NF. NA CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 25 de abril de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária de Governo 

 

EDITAL 014/2019 

 

Contratação emergencial de Atendente de Creche 

 

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

contratação de pessoal por prazo determinado para desempenhar funções, 

conforme demonstrado no quadro abaixo, amparado em excepcional 

interesse público devidamente reconhecido por intermédio da Lei Municipal 

n.º 3748 de 03/04/2019, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da 

república, e arts. 88 a 192 da Lei Municipal n.º 1875/2001, torna pública a 

realização de Processo Seletivo Simplificado. 

Cargo Quantidade Carga horária Salário 

Atendente de creche 1 40/hs 1.258,99 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio 

de Comissão composta por quatro servidoras: 

 

1. Ana Beatriz Ferreira Garcia; 

2. Maria Nazaré Dias Dornelles; 

3. Lourdes Eliane Vassoreli Xavier Ramos; 

4. Kelen de Azevedo Vasco. 

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 República. 

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 com término em 31/12/2019 e 

se regerá pelo Regime Jurídico 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:   

a) Atendente de Creche:  

Exemplo de atividades:  Executar trabalhos de recreação e trabalhos 

educacionais de arte diversas; Acompanhar as crianças em passeios, visitas, 

e festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar crianças no que se refere a 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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higiene pessoal; Auxiliar a criança na alimentação, servir refeições e auxiliar 

as crianças menores a se alimentarem; auxiliar a criança a desenvolver a 

coordenação motora; observar a saúde e o bem estar das crianças, levando-as 

quando necessário para atendimento médico ambulatorial; ministrar 

medicamentos conforme prescrição médica; comunicar aos pais sobre 

acontecimentos do dia; vigiar e manter a disciplina das crianças; ser 

paciente, afetuoso e meigo com as crianças.   

2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens 

funcionais: horas extras na eventual extrapolação da carga horária diária e 

semanal, desde que 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.  

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 apuração processada na forma do Regime 

Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.  

3. INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão recebidas junto à Secretaria de Educação no período 

compreendido entre o dia 26/04/2019 até o dia 29/04/2019 das 8 horas às 

11horas e das 13 horas às 16 horas.  

3.1.2. Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita 

aceitação das presentes 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 especiais para realizar a sua inscrição no 

Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os 

seguintes documentos: 

4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada pela Secretaria de Educação, 

devidamente preenchida e assinada. 

4.1.2 Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: 

carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança 

Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 

Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 

Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento 

de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; 

Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na 

forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15). 

4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais; 

4.1.4 Cópia dos seguintes documentos: 

a) comprovante de tempo de serviço; 

b) comprovante de escolaridade; 

c) comprovante de residência; 

d) certificados de cursos afins. 

5. AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1. Os critérios de avaliação da documentação do item 4.1.4 totalizarão o 

máximo de dois mil e cinco pontos. 

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

avaliação. 

5.3. Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, 

de direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste 

Edital. 

5.6. Nenhum título receberá dupla valoração.  

5.7 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos 

títulos apresentados, em uma escala de zero a 1.000 pontos, conforme os 

seguintes critérios: 

 

Item Especificação Pontuação 

Unitária 

Pontuação 

Máxima 

A Graduação incompleta 65 65 

 Graduação completa 75 75 

B Pós-graduação incompleta 50 50 

 Pós-graduação completa 75 75 

C Experiência por mês com Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

40 1000 

 

D Experiência por mês como 

Professora/Atendente de 

Creche/Monitora de Escola/Estágio 

(atividades com crianças).  

10 500 

 

E Curso/palestra/encontros na área 

(até 40 horas) realizados no ano de 

2013 até a presente data. 

5 100 

 

F Curso/palestra/encontros na área 

(até de 100 horas) realizados no ano 

de 2013 até a presente data. 

10 100 

G Curso/palestra/encontros na área 

(acima de 100 horas) realizados no 

ano de 2013 até a presente data. 

15 105 

H Residência no local da inscrição 

(Sede) 

50 50 

 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. Apresentar idade mais avançada;  

6.1.2. Tiver obtido a maior nota no critério de experiência; 

6.1.3 tiver obtido a maior pontuação nos cursos na área de atuação; 

6.1.4 Local de residência mais próximo da Escola (zoneamento); 

6.1.5 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 Diário Oficial do Município.  

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 2 dias. 

7.2. 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. 

8. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

8.1. Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e 

autorizada a contratação pelo Prefeito, 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:  

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 Ensino Médio;  

8.1.5. Apresentar a seguinte documentação:  
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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 efeitos de salário família, e para os maiores de 16 e menores de 21 

anos para efeitos de IRRF e Previdenciários, 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 do Comprovante de residência; 

9. Original e xerox do Certificado de reservista (se homem); 

10. Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio; (pode ser a 

última declaração do Imposto de Renda, página de patrimônio). 

11. 01 fotos 3x4; 

12. Atestado Admissional a ser realizado no Posto Municipal de Saúde - 

Centro 

13. Número do PIS/ PASEP. 

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, observando-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 até 

o dia 31/12/2019.  

8.6. 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, observada a ordem 

classificatória. 

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

aqueles que optaram 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 haver a readequação das condições definidas inicialmente no 

edital, conforme dispuser a legislação local.  

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

Comissão designada. 

 São Jerônimo, 25 de abril de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

TERMO ADITIVO 

CONTRATO Nº 046/2019 

 

MODALIDADE: PP 005/2019. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO:  Nº 018/2019 

CONTRATADA: SERGIO VINICIUS BIERHALS 

OBJETO: Aumento de 5,4km diários no transporte escolar interior, roteiro 

cerro negro x EMEF Minuano. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 

DATA: 14 de março de 2019 

                                                      São Jerônimo, 25 de abril de 2019 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária de Governo 
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