EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA / CHAMAMENTO
PARA CONTRATAÇÃO 02/2021

A Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas - ABRAÇO,
inscrito no CNPJ 25.572.199/0001-53, com sede na Rua Avenida do Contorno, Nº 4777, Bairro
Funcionários, CEP 30110-031 na cidade de Belo Horizonte/MG. Vem a público convocar os
interessados em participar do processo seletivo para efetivação do SAAI – Serviço de Apoio e
Acompanhamento à Inclusão. Com validade para o ano letivo de 2021 e 2022.
O regime de contratação é celetista (consolidação das leis de trabalho – CLT).
Todas as informações para o processo seletivo, incluindo este edital e anexo, serão disponibilizadas
no site da Prefeitura Municipal de Varginha www.varginha.mg.gov.br e ABRAÇO-MG
www.abraco-oficial.com.br
1. Cargos
Cargos

Carg
a
horá
ria

Requisitos Mínimos

Salário

Nº
de
vagas

Ensino Médio Completo.
Curso, com no mínimo
80h,
na
área da
deficiência
intelectual.
Profissional de
Apoio/Auxiliar
de Vida Escolar

25h
Seman
ais

Curso, com no mínimo
80h,
na
área
da
deficiência sensorial.
Curso, com no mínimo
80h,
na área dos Transtornos do
Desenvolvimento.

De
acordo
com

R$1.100,00

a
demand
a do ano
de 2021
e
2022.

2. Processo de Inscrição
Para inscrição o candidato deverá preencher a “Ficha de Inscrição” que será disponibilizada no
local da inscrição e entregá-la com xérox de toda documentação citada no item 3.1;
2.1

No ato da inscrição será feita a contagem do número de folhas anexadas à “Ficha de Inscrição”
e entregue o protocolo ao candidato;
2.2

2.3 É vedado qualquer alteração de informação ou acréscimo de documento após o ato de inscrição;

2.4
No ato da inscrição o candidato deverá declarar que não possui
grau de parentesco (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade) com qualquer servidor ou empregado público,
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de
órgão ou entidade da Administração Pública que seja gestora do Termo de

Parceria celebrado entre a Administração Pública e a Organização da
Sociedade Civil.
A omissão de dados e irregularidades detectadas a qualquer tempo implicam na desclassificação
do candidato ou sua dispensa;
2.6 O candidato deverá ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
2.5

O candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado de acordo com art. 12 da Constituição

2.7

Federal;
O candidato deverá possuir a escolaridade exigida para o cargo escolhido, e a documentação de
comprovação deverá ser reconhecida pelo MEC no ato da inscrição, conforme item 1;
2.8

3. Documentação para inscrição:
3.1 Serão exigidos, no momento da inscrição, os seguintes documentos originais e cópias:

A)
B)
C)
D)

Ficha de inscrição devidamente preenchida pelo candidato;
Cópia do certificado e do histórico escolar do ensino médio;
Cursos com conteúdo programático e/ou documentação necessária à comprovação das informações;
Cópia dos documentos: RG, CPF, PIS, título de eleitor juntamente com comprovante da última eleição e
comprovante de residência;
E) Xerox das páginas da carteira de trabalho, no qual conste claramente as informações de identificação do
candidato, e das que comprove o tempo exercido na função pretendida;
F) Declaração de parentesco.
3.2 Local e período de inscrição: Rua Chile, Nº 70, Bairro Parque das Américas, Varginha- MG,

nos dias 18 e 19 de Outubro de 2021, das 9h às 11h/ 13h às 16h.
4. Da Classificação
Será automaticamente desclassificado o candidato que não apresentar documentação
comprobatória da escolaridade exigida no item 1;
4.1

Não serão pontuados cursos, cujo o mesmo seja utilizado como requisito na
Escolaridade/Qualificação Mínima exigida para o cargo;
4.2

4.3 Não será atribuída nenhuma pontuação para cursos ainda não concluídos;

Serão atribuídos 0,5 (zero vírgula cinco) ponto para cada certificado de Curso de
Aperfeiçoamento Profissional realizado pelo candidato com carga horária a partir de 80h até 120 h. Neste
item, serão pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será
limitada à dois cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
programático, desde que este conteúdo tenha vinculação e aplicabilidade no cargo pretendido;
4.4

Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
realizado pelo candidato com carga horária acima de 120 h. Neste item serão pontuados apenas cursos
realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada à dois cursos e somente será devida
para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático e que este conteúdo tenha vinculação e
aplicabilidade no cargo pretendido;
4.5

Será atribuído 0,1 (zero vírgula um) ponto para cada mês completo que o candidato comprove
ter experiência na função, limitado à 36 meses, comprovada em carteira de trabalho;
4.6

Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta na
Ficha de Inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de Casamento ou
de Divórcio, de inserção ou mudança de nome);
4.7

Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes à participação em cursos, seminários e
eventos similares quando os mesmos fizerem parte do currículo de cursos de graduação;
4.8

Poderão ser requisitados documentos comprobatórios como originais do histórico, diplomas,
certificados e documentos pessoais, no ato da inscrição ou à qualquer momento, a critério da instituição;
4.9

4.10 Serão recusados os títulos que não atenderem às exigências deste Edital;

Mediante análise dos documentos apresentados, os candidatos serão selecionados e
classificados de acordo com a pontuação do item 4 do edital;
4.11

4.12 A entrevista faz parte do processo seletivo e terá caráter classificatório e eliminatório;

Fica estabelecido que poderá haver outra convocação para a entrevista, seguindo a lista de
classificação, de acordo com a demanda. O candidato eliminado na entrevista não será convocado
novamente.
4.13

A listagem dos classificados para a entrevista será disponibilizada no ABRAÇO-MG
www.abraco-oficial.com.br de acordo com o cronograma;
4.14

O candidato que não comparecer à entrevista estará automaticamente desclassificado do
Processo Seletivo.
4.15

5. Dos critérios de desempate
5.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada preferência ao
candidato de maior idade.
6. Da interposição de recurso
6.1.
Para interposição de recurso, que não terá efeito suspensivo sobre o processo de contratação, é
condição indispensável a apresentação das razões que o motivam.
6.2. O recurso deverá conter:
a) Nome completo, nº de inscrição e nome do cargo em que o candidato solicita revisão;
b) Exposição escrita, fundamentada a respeito dos problemas verificados;
c) Não serão reconhecidos recursos entregues fora da data estipulada pelo cronograma do edital;

6.1.
Constatada a procedência do recurso, será feita a reclassificação e dado conhecimento aos
interessados.
1. Prazo de Validade
7.1.
A classificação final deverá vigorar para o ano letivo de 2021, podendo ser prorrogada para o
próximo ano letivo 2022;
7.2.
A validade de contratação é somente para o ano letivo vigente, não sendo possível a
prorrogação do contrato para o ano letivo posterior.
1. Cronograma de Inscrições
Data

Horário

Atividade

Local

13/10 a 17/10/21

-

Divulgação.

- Site ABRAÇO-MG
www.abracooficial.com.br
-Site Prefeitura
www.varginha.mg.gov.br
- Blog do Madeira

18/10 e
19/10/2021

21/10/2021

22/10/2021

9h às
11h 13h
às 16h

A partir das
13h

A partir das
13h

Inscrição.

- Rua Chile, Nº 70, Bairro Parque
das Américas, Varginha- MG

Divulgação
da listagem
dos
candidatos
selecionados
para a entrevista
e interposição de
recursos.

- Portão de entrada Rua Chile, Nº
70, Bairro Parque das Américas,
Varginha- MG

Listagem após
análise de
recurso.

- Site ABRAÇO-MG
www.abracooficial.com.br

- Site ABRAÇO-MG
www.abracooficial.com.br

- Portão de entrada Rua Chile, Nº
70, Bairro Parque das Américas,
Varginha- MG

25/10/2021

Aguardar
agendamento

Entrevistas com
os 25 primeiros
candidatos
classificados
para profissional
de
apoio.

-

26/10/02021

A partir das
13h

Divulgação da
classificação
final dos
candidatos
selecionados.

- Site ABRAÇO-MG
www.abracooficial.com.br
- Portão de entrada Rua Chile, Nº
70, Bairro Parque das Américas,
Varginha- MG

Mais informações: (35) 3690- 2232 (Apenas em horário comercial, sendo de segunda a sexta das
8h às 16h- Informações Administrativo).

