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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA -  007/2020 – PARA 

COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECUSOS HUMANOS COM VISTAS A 

FUTURAS CONTRATAÇÕES DE NATUREZA TEMPORÁRIA. 

  

A Secretaria Municipal da Administração de Quixadá, neste ato 

representado pelo Sr. Francisco Rodrigo Josino Amaral, no uso de suas 

atribuições legais, amparados por excepcional interesse público e para suprir 

necessidade de natureza eventual, devidamente amparada pelas leis municipais 

de contratação temporária, nos termos da Lei Municipal nº 1.688/97 e alterada 

pela Lei nº 2.923/18, com arrimo no art. 37, IX, da Constituição Federal e Lei 

Orgânica, TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos interessados, a 

abertura de inscrições para realização de Processo Seletivo Simplificado, com 

vistas a criação de banco de recursos humanos com vistas a futuras contratações 

temporárias de profissionais, sem agravo aos aprovados no concurso público 

regidos pelo edital 001/2016. 

 

1. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA 
 

1.1 OBJETO do presente edital, é a criação de Banco de Recursos Humanos, 

com vistas à futura contratação temporária de profissionais, para suprir 

provisoriamente atividades típicas da administração, conforme descritos no 

anexo I, que venham atender a legislação sanitária e o efetivo funcionamento do 

Matadouro Público do Município de Quixadá, sem prejuízo ao concurso público 

vigente, uma vez que não subsiste vagas a serem preenchidas. 

 
 

1.2 JUSTIFICATIVA -  A formação de um banco de recursos humanos para 

atender temporariamente o funcionamento do matadouro, implica atender de  
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forma satisfatória as condições sanitárias em relação à manipulação, 

armazenamento, transporte e distribuição do produto bovino, visando a saúde 

pública. Por tais razões o artigo nº 196 da Constituição Federal prevê que a saúde 

é direito de todos e dever do Estado em garantir políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos.  Dessa forma é 

dever do Poder Público Municipal promover ações que garantam a saúde 

pública, ações estas que serão efetivadas por seus diversos órgãos. O novo 

Matadouro Público veio exatamente para garantir com regras sanitárias a 

comercialização dos produtos de origem animal com padrões de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho. Não sendo menos importante para 

consecução desse fim a formação do presente banco de recursos humanos, 

garantindo seu pleno e correto funcionamento. 

 

2. DA SELEÇÃO 

 

2.1. A Seleção será executada sob a coordenação da Secretaria Municipal da 

Administração. 

2.2. A função, atribuições, carga horária e vencimento básico estarão descritas 

no Anexo I deste Edital. 

2.3. A seleção de que trata este Edital, será realizado em uma única etapa, através 

de análise e avaliação curricular, de caráter eliminatório, com pontuação máxima 

de 100 (cem) pontos, conforme tabela de pontuação constante no anexo II.  

2.4. Essa análise compreende a avaliação dos certificados escolares e títulos 

acadêmicos, além da comprovação da experiência profissional do (a) candidato  
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(a), que se dará por meio dos registros na CTPS- Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, nos contratos de trabalhos e/ou declaração do empregador. 

2.5. A aprovação na Seleção assegurará apenas a expectativa de direito à 

contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das 

disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da 

Administração Municipal. 

3. DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A contratação dar-se-á mediante termo de contrato administrativo, assinado 

entre as partes contratante e contratado (a), com prazo da vigência de 06 (seis) 

meses, contado a partir de sua assinatura, podendo ser rescindido de forma 

unilateral. 

3.2. A lista de classificação, obedecerá à ordem decrescente dos (as) candidatos 

(as) aprovados (as). 

3.3. Os (as) candidatos (as) aprovados (as) na Seleção, quando convocados (as), 

deverão apresentar os documentos necessários para admissão no serviço público 

municipal. 

4. DAS INSCRIÇÕES: 

4.1. As inscrições serão realizadas on-line, através do Google Formulários, 

disponível no link :  https://forms.gle/q8oR9MxqZAxuADGQA 

4.2. As inscrições ocorrerão nos dias 16/05/2020 a 31/05/2020.  

4.2.1. Caso não haja número ideal de candidatos inscritos, dentro dos prazos 

mencionados no item 4.2, a Secretaria Municipal da Administração emitirá 

comunicado sobre a possibilidade de prorrogação dos prazos. 
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4.3. Será disponibilizado um canal de acesso direto às informações do presente 

edital, através do número telefônico e  WhatsApp (88) 99205- 1455. 

4.4. A inscrição dar-se-á, imprescindivelmente, mediante a entrega dos seguintes 

documentos: 

I-  Preenchimento do Formulário On-line de Inscrição   

II- Upload dos documentos pessoais (Identidade, CPF, Título de Eleitor, certidão 

de quitação eleitoral, comprovante de residência e escolaridade), além dos 

documentos comprobatórios da experiência profissional, quando assim houver.  

4.3. A inscrição do (a) candidato (a) implicará o seu conhecimento, ciência e 

aceitação do disposto neste Edital; 

4.4. Será destinado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas para os (as) 

candidatos (as) com deficiência nos termos da legislação municipal vigente, onde 

a deficiência deve ser compatível com as atribuições do cargo. 

 

5. DOS RECURSOS 

5.1. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados, inclusive com 

referências. Os mesmos deverão ser interposto à Secretaria Municipal da 

Administração, nos dias 03/06/2020 a 09/06/2020, através do email: 

administracao@quixada.ce.gov.br 

5.2. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou 

resultado de outro (s) candidato (s), bem como não será aceito o recurso 

interposto fora do respectivo prazo estabelecido. 
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6. DO RESULTADO 

6.1. O resultado final dos (as) classificados (as) será devidamente homologado e 

publicado no site da Prefeitura Municipal de Quixadá, 

http://quixada.ce.gov.br/, no dia 10/06/2020. 

7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

7.1. Os casos omissos, no que concerne aos aspectos técnicos e operacionais 

referentes à Seleção, serão resolvidos pela Comissão de Organização do Processo 

Seletivo Simplificado. 

7.2. A Comarca de Quixadá-CE é o foro competente para decidir sobre 

quaisquer ações judiciais ou medidas extrajudiciais interpostas em desfavor ao 

presente edital e à respectiva Seleção. 

Quixadá, 15 de Maio de 2020. 

 
 

FRANCISCO RODRIGO JOSINO AMARAL 
Secretário de Administração 
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CRONOGRAMA 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 16/05/2020 a 31/05/2020 

RESULTADO PRELIMINAR 
02/06/2020 

http://quixada.ce.gov.br/ 

PERÍODO DE RECUSOS 
03/06/2020 a 09/06/2020 

administracao@quixada.ce.gov.br 

INSCRIÇÃO 

ON LINE – GOOGLE FORMULÁRIOS  

Link de acesso : 

https://forms.gle/q8oR9MxqZAxuADGQA 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

FINAL 

10/06/2020 

SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

QUIXADÁ. 

http://quixada.ce.gov.br/ 
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ANEXO – I 
 

1.1 NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

FUNÇÃO 
QTD. 

VAGAS 
C.H  

REQUISITOS VENCIMENTO 
BÁSICO 

AUXILIAR DE 
ABATEDOURO 

CADASTRO DE 
RESERVA 200h 

ENSINO 
FUNDAMENTAL  

 
R$1.045,00 

COZINHEIRO 
CADASTRO DE 

RESERVA 200h 
ENSINO 

FUNDAMENTAL  
 

R$1.045,00 

MAGAREFE 
CADASTRO DE 

RESERVA 200h 
ENSINO 

FUNDAMENTAL  
 

R$1.045,00 

 

1. 2 ATRIBUIÇÕES. 
 

AUXILIAR DE ABATEDOURO - Auxiliar de forma complementar nas 

atividades do magarefe tais como: separação de miúdos, higienização do local. 

Após escoamento do sangue das reses abatidas. Realizar a limpeza interna das 

instalações e na área externa do local. Desempenhar outros encargos compatíveis 

com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pela chefia. Zelar pelas máquinas 

e equipamentos, bem como atender as normas de segurança e higiene do trabalho.  
 

COZINHEIRO (A) – Realiza o acondicionamento de miúdos e preparação de 

resíduos sólidos (cabeça, bucho, vísceras, patas, entre outros) limpando e 

escaldando para serem destinados para a empresa coletora, embarque e 

desembarque das peças. Picar e acondicionar carnes, limpar e desinfectar utensílios 

ou instrumentos de trabalho usados.  

 

MAGAREFE - Realiza o recebimento, abate, sangria, corte, manuseio de carcaça, 

retirada de pele e destrinchamento de bovinos, porcinos, caprinos e aves. Prepara 

as carnes para comercialização desossando, identificando tipos, marcando, 

http://www.quixada.ce.gov.br/
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fatiando, pesando e cortando. Realizam tratamentos especiais em carnes, salgando, 

secando, prensando e adicionando conservantes. 

 

ANEXO –II 

 

QUADRO DE PONTUAÇÃO  

 

DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO 
PONTUAÇÃO 

MÍNIMA 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Ensino Fundamental  45 45 

Experiência profissional na área do 

cargo inscrito, 20 pontos a cada 06 meses 

comprovado. (MÁXIMO 02) 

20 40 

Experiência profissional fora da área 

do cargo inscrito, 05 pontos a cada 06 meses 

comprovado. ( MÁXIMO 02) 

5 10 

Declaração de atividade voluntária 

superior a 30 horas. ( MÁXIMO 01) 
05 05 
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