
 
 

EDITAL N°. 002/2014 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

 

CONTRATAÇÃO DE VISITADORES DO  
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONSTANTINA, através das 
Secretarias Municipais da Saúde, Educação e Assistência Social, no uso 
de suas atribuições legais, torna público que o Município realizará 

contratação de visitadores, para atuar em serviços comunitários, com 
gestantes e crianças de 0 a 6 anos dentro do Programa Primeira Infância 
Melhor do Governo do Estado, em parceria com os municípios e, para 

tanto, utilizará os seguintes critérios:  
 

Art. 1°. Condições para inscrição:  
 
I- Ter idade superior a 18 anos;  

II- Residir no Município de Constantina;  
III- Ter concluído o ensino médio 

IV- Ter disponibilidade de horário, se necessário, sábados e 
domingos, totalizando 08 (oito) horas diárias e ou 40 (quarenta) horas 
semanais, com disponibilidade para deslocamento.  

 
Art. 2°. Período de inscrições de 05 a 11 de junho de 2014, no 

horário das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, junto 

a Casa da Família, localizada na Rua Silvio Cezarotto, 345, centro, 
Constantina-RS.   

 
Art. 3°. O candidato deverá comparecer ao local de inscrição 

munido da seguinte documentação: 

 
I- Cópia do documento de identidade: Cédula de identidade civil 

(RG); 
II- Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III- Cópia Título de Eleitor; 

IV- Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento;  
IV- Comprovante de residência (conta de água luz ou telefone);  
V- Comprovante de conclusão de ensino médio; 
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Art. 4°. No ato da inscrição, o candidato será entrevistado com 
profissional de psicologia, para fins do inciso III, Art. 7º, deste Edital. 

 
 Art. 5º. As inscrições serão homologas no dia 12 de junho de 

2014. 
 
Art. 6°. A prova escrita e a dinâmica de Grupo serão aplicadas no 

dia 18 de junho de 2014, no Município de Constantina /RS, na escola 
Municipal de Ensino Fundamental Santa Terezinha, com início às 18 

horas, quando o candidato deverá se apresentar com documento de 
Identidade com foto e caneta de azul para realização da prova. 

 

Art. 7º. Critério de avaliação:  
 
I- Prova escrita: 10 pontos;  

II- Entrevista com profissional de psicologia: 05 pontos;  
III- Dinâmica de grupo: 05 pontos.  

 
Parágrafo Único. As notas serão somadas e divididas por 02 (dois), 

onde serão aprovados os que apresentarem no mínimo 50% (cinquenta 

por cento) de aproveitamento.  
 

Art. 8°. Serão selecionados 10 (dez) visitadores através dos critérios 
de avaliação do edital e consecutivamente da classificação final, os quais 
participarão de capacitação com carga horária de 40 horas.  

 
Art. 9º. Dos selecionados, será contratado, imediatamente, o 

visitador classificado em 1º lugar, que atuará no Município de 

Constantina via Contratação Temporária, sendo que posteriormente, 
conforme necessidade do Município e necessidades de expansão do 

programa, serão chamados os demais selecionados. 
  
Art. 10. Ficam os candidatos advertidos que serão submetidos a um 

período de avaliação de 90 (noventa) dias após a contratação, onde será 
avaliado o desempenho do candidato frente ao exigido pelo Programa 
Primeira Infância Melhor.  

  
Art. 11. O candidato selecionado irá receber remuneração mensal 

no valor de R$ 854,24 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e 
quatro centavos), de acordo com a legislação municipal vigente.  

 

 
Art. 12. O Emprego Público será válido por 02 (dois) anos, a contar 

da  data  de  homologação  do  resultado  final,  prazo   este   que   poderá  
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ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante Decreto do Executivo 
Municipal, nos termos da Constituição Federal. 

 
 Registre-se;  

 
 Publique-se.  
 

Constantina, 02 de junho de 2014. 
 

 
 

Leomar José Behm 

Prefeito Municipal 
 
 

 
 

Hermes Roque Alievi 
Secretário Municipal da Administração 

 


