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LEI N° 3.895, DE 11 DE AGOSTO DE 2020 

 

DÁ DENOMINAÇÃO AO GINÁSIO DE 

ESPORTES DA ESCOLA PADRE LUIZ DE 

NADAL 

 

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

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

Art. 1º Fica denominado de “Ginásio de Esportes João Jerônimo Valle” o 

espaço esportivo junto à Escola Municipal Padre Luiz de Nadal. 

 

Art. 2º Tal denominação tem por objetivo homenagear este honroso cidadão 

pelos elevados serviços prestados à comunidade escolar. 

 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

São Jerônimo, 11 de agosto de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 13.852, DE 11 de AGOSTO DE 2020. 

 

DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE 

PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 

11/2020. 

 

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

atendendo ao que consta na ocorrência Policial nº1477/2020 Órgão 151901, 

juntado a este procedimento, nos termos do artigo 154 da Lei Municipal nº 

1875/01 (Regime Jurídico Único); 

Resolve: 

Art. 1º. INSTAURAR Processo de Sindicância nº 11/2020, a fim de apurar o 

conteúdo do Memorando nº 16/2020, do Conselho Tutelar envolvendo o 

veículo CITROEN/AIRCROSS M FEEL Cor/ Branca placa IXI-5683, cujo 

narrado este foi identificado conforme extrato do Auto do Dano Qualificado 

em anexo. 

 

Art. 2º. Designa a Servidora Debora de Cássia Baptista Almeida (Oficial 

Administrativo - matrícula nº 5156), como Sindicante, que deverá 

encaminhar relatório conclusivo ao Senhor Prefeito Municipal no prazo de 

30 (sessenta) dias. 

 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

São Jerônimo, 11 de agosto de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

Edital n.º 015/2020 

 

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

contratação de pessoal por prazo determinado para desempenhar funções de 

Monitor, a ser lotado no Abrigo Municipal Nélio Steigleder, amparado em 

excepcional interesse público devidamente reconhecido por intermédio da 

Lei Municipal n.º 3887 de 14/07/2020, com fulcro no art. 37, IX, da 

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

aproveita a classificação constante na Homologação do Resultado Final do 

Processo Seletivo Edital n.º 009/2020.  

São Jerônimo, 11 de agosto de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

EDITAL 016/2020 

 

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 3893 de 21/07/2020, 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 Vaga 
Carga 

Horária 
Salário 

Assistente 

Social 
1 

30 horas 

semanais 
R$ 2.997,24 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio 

de Comissão composta por três servidores: 

 

1. Ana Beatriz Ferreira Garcia; 

2. Aline Persch; 

3. Werner André de Menezes. 

 

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 31/12/2020 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 

corres-ponde ao exercício das seguintes atividades:   

 a) Descrição Sintética: planejar programas de bem estar social e promover a 

sua execução, estudar, planejar, diagnosticar e supervisionar a solução dos 

problemas sociais. 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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b) realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo de assistência social; 

preparar programas de trabalhos referentes ao serviço social; realizar e 

interpretar pesquisas sociais; acompanhar o tratamento e a recuperação dos 

pacientes e auxiliar os familiares; planejar e promover relatórios sobre a 

situação social de escolares e de sua família; realizar triagem dos casos 

apresentados para estudo ou encaminhamento; estudar os antecedentes da 

família, participar do estudo e diagnóstico dos casos e orientar os pais, em 

grupo ou individualmente, sobre o tratamento adequado; supervisionar o 

serviço social para seleções sócio-econômicas para a concessão de 

auxílios/benefícios; auxiliar no recolhimento de crianças; fazer levantamento 

sócio-econômico com visitas nas comunidades executar outras tarefas 

correlatas. 

 

2.2 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 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 na Portaria da Prefeitura Municipal, na Rua 

Cel. Soares de Carvalho, 558,  no período compreendido entre o dia 

11/08/2020 até o dia 12/08/2020 das 10 horas às 12 horas e das 13h às 16h.  

3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

 

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

aceitação das 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 novecentos e trinta 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. 

5.4 Nenhum título receberá dupla valoração.  

5.6 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos 

títulos apresentados, em uma escala de zero a 500 pontos, conforme os 

seguintes critérios: 

 

Item 
ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

A 
Pós-graduação incompleta 50 50 

 
Pós-graduação completa 75 75 

B 
Experiência por mês no cargo de inscrição 5 500 

C 

Curso/palestra/encontros na área (até 40 horas) 

realizados no ano de 2015 até a presente data.  
5 100 

D 

Curso/palestra/encontros na área (até de 100 

horas) realizados no ano de 2015 até a presente 

data. 

10 100 

E 

Curso/palestra/encontros na área (acima de 100 

horas) realizados no ano de 2015 até a presente 

data. 

15 105 

F 
Residência no local da inscrição 50 50 

 
Residência diversa do local da inscrição (vaga) 10 10 

 

6.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por 

dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, 

sucessivamente, o candidato que: 

6.1.1 Tiver obtido a maior nota no critério de experiência; 

 

6.1.2 Tiver obtido a maior pontuação nos cursos na área de atuação; 

 

6.1.3 Ter idade mais avançada. 

 

6.1.4 Sorteio em ato público. 

 

6.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela 

Comissão, na presença dos candidatos interessados, os quais serão 

convocados por telefone, correio eletrônico ou Diário Oficial do Município.  

  

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLI-FICADO 

 

7.1 A Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito 

Municipal para homologação, no prazo de até 4 dias. 
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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 Superior completo na área 

de atuação;  

 

8.1.5  Apresentar a seguinte documentação:  

1. Original e xerox da Carteira de Identidade; 

2. Original e xerox do CPF; 

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

do cônjuge; 

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

de 14 anos, para efeitos de salário família, e para os maiores de 16 e menores 

de 21 anos para efeitos de IRRF e Previdenciário, desde que apresentado 

número de CPF dos mesmos; 

5. Original e xerox Título de eleitor; 

6. Apresentar Certidão de Quitação Eleitoral que consta no site 

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

7. Original e xerox do Diploma da escolaridade exigido para o 

cargo; 

8. Cópia 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 foto 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 31/07/2021.  

 

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, 11 de agosto de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

Edital n.º 017/2020 

 

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

contratação de pessoal por prazo determinado para desempenhar funções de 

Operário, a ser lotado na secretaria de Obras, amparado em excepcional 

interesse público devidamente reconhecido por intermédio da Lei Municipal 

n.º 3889 de 21/07/2020, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da 

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

classificação constante na Homologação do Resultado Final do Processo 

Seletivo Edital n.º 011/2020. 

São Jerônimo, 11 de agosto de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS 007/2020 

 

OBJETO: contratação de mão de obra com fornecimento de material, em 

regime de execução por empreitada global, para implantação de calçadas e 

revitalização da rua Ramiro Barcelos, no âmbito do Programa MOB URB 

TRANSIT, conforme Convênio SICONV N. 856552/2017, Operação N. 

1040.839-38/2017/M. CIDADES/ CAIXA, de acordo com projeto básico de 

engenharia. Área de Intervenção: Rua Ramiro Barcelos (entre as Ruas 

Graciliano de Souza Nunes e Ivo José de Barcelos). 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, as dez horas, reuniu-se a 

Comissão de Licitação Portaria n. 13785/2020 de 03.06.2020, para abertura 

do envelope de proposta referente a Tomada de Preços n. 007/20, conforme 

comunicado, mediante e-mail, à Empresa CONCREARTE CONSTRUÇÃO 

E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CNPJ N. 89.886.543/0001-61, que 

confirmou recebimento.  Aberta a sessão, não tendo comparecido nenhum 

representante da empresa CONCREARTE, esta Comissão prossegue com a 
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abertura do envelope de proposta, tendo a Licitante ofertado o valor global 

de R$248.785,66 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco 

reais e sessenta e seis centavos),  sendo o valor do material de R$ 181.680,91 

( cento e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e um 

centavos),  e valor da mão de obra de R$ 67.104,75 (sessenta e sete mil, 

cento e quatro reais e setenta e cinco centavos). A Comissão encaminhou, 

por e-mail, a proposta, planilhas e demais anexos para análise técnica da 

Coordenadora de Projetos Simone de Lima que encontra-se em home office, 

ficando no aguardo da manifestação da mesma. Conforme e-mail da 

Coordenadora de Projetos concluindo que a Empresa Concrearte apresentou 

a proposta, planilha orçamentária, BDI e cronograma de acordo com as 

exigências do edital e que o valor ofertado está dentro do valor de mercado,  

esta Comissão de Licitação DECLARA a Empresa CONCREARTE 

CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI CLASSIFICADA em razão 

da análise técnica e do valor orçado ser menor que o valor máximo para esta 

licitação  e VENCEDORA do certame, pelo fato de que a mesma cumpriu 

com os aspectos formais da licitação, atendendo os  requisitos do edital tanto 

na fase de habilitação, como também, na fase da proposta. Abre-se o prazo 

recursal de cinco (05) dias úteis, a contar de 12.08.2020 e término em 

18.08.2020. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão.  

Samara Guth 

Presidente 

Cátia Fabiane Costa dos Santos 

Integrante 

Carolina Azevedo Guimaraes 

Integrante 
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