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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - 009/2020 – 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 à criação de Banco 

de Recursos Humanos, para futuras contratações temporárias , sem agravo aos aprovados no 

concurso público regidos pelo edital 001/2016. 

1.0 DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA 

O OBJETO do presente edital é a criação de Banco de Recursos Humanos, com vistas ás 

futuras contratações temporárias de profissionais, para suprir provisoriamente atividades 

típicas da administração, conforme descritos no anexo I, sem prejuízo ao concurso público 

municipal vigente, uma vez que não subsiste vagas, dessa seleção simplificada, a serem 

preenchidas pelo certame público regido pelo edital nº 001/2016.  

A JUSTIFICATIVA dar-se-á pela necessidade da execução de serviços de melhorias de 

infraestrutura, principalmente, de novos calçamentos (paralelepípedos, lajotas e meio-fio), 

reparos nos existentes e construções de faixas elevadas (calçadas), bem como serviços de 

zeladoria, em diversos pontos das vias públicas do Município de Quixadá. 

2.0 DA SELEÇÃO 

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

– SEAD, sito à Rua Tabelião Enéas, nº 649, centro - Quixadá-CE. 

2.2 Ao realizar a inscrição, o (a) candidato(a) inscrevera-se por zona geográfica. Cada zona 

representa um dos Distritos   do munícipio, além da sede urbana da cidade. Os candidatos(as) 

inscritos(as) de cada zona, concorrerão entre si, uma vez que o resultado de classificados 

(as) será individualizado, ou seja, por zona geográfica. 
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2.2.1 As divisões geográficas serão compostas por 13 (treze) zonas: URBANA (Compreende 

todo perímetro urbano da cidade); CALIFÓRNIA, CIPÓ DOS ANJOS, CUSTÓDIO, 

DANIEL DE QUEIRÓZ, DOM MAURÍCIO, JUÁ, JUATAMA, RIACHO VERDE, SÃO 

BERNARDO, SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, TAPUIARÁ, VÁRZEA DA ONÇA. 

2.3 A função, atribuições, carga horária e vencimento básico estarão descritas no Anexo I 

deste Edital. 

2.4 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. 

2.5 Essa análise compreende a avaliação dos certificados escolares e comprovação da 

experiência profissional do (a) candidato (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. 

2.6 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. 

3.0 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 até 12 (doze) meses, contados a partir 

de sua assinatura, podendo ser rescindido de forma unilateral. 

3.2 A lista de classificação seguirá as regras previstas no item 4.2 e 6 deste Edital, e obedecerá 

à ordem decrescente dos (as) candidatos (as) aprovados (as) em cada período. 

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

apresentar os documentos necessários para admissão no serviço público municipal. 

4.0 DAS INSCRIÇÕES: 

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

no link : https://forms.gle/TavaXQLNmLvP4kM87 
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4.1.2 Somente quando houver impossibilidade de realizar à inscrição on-line,  através do Google 

Formulários, é que o candidato(a) poderá  solicitar que seja realizada de modo presencial, na sede da 

Secretaria Municipal da Administração, desde que seja respeitando os limites de datas estabelecidos 

e requisitos necessários para inscrição. 

4.2 As inscrições ocorrerão por lotes, entre os dias abaixo especificados, e serão divididas para 

fins de habilitação e contratação em três períodos, a saber: 

 

 

 

 

4.3 Cada candidato(a) só poderá inscrever-se uma única vez, a qualquer momento nos 

períodos listados, conforme lotes acima. 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. 

4.2 Será disponibilizado um canal de acesso direto às informações do presente edital, 

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

4.3 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. 

  

5.0 DOS RECURSOS 

1º LOTE DE 

INSCRIÇÃO 

2º LOTE DE 

INSCRIÇÃO 

3º LOTE DE 

INSCRIÇÃO 

10/07/2020 a 17/07/2020 18/07/2020 a 29/07/2020 30/07/2020 a 06/08/2020 
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5.1 Os recursos deverão estar devidamente fundamentados, inclusive com referências. Os 

mesmos deverão ser interposto à Secretaria Municipal da Administração, conforme anexo 

III, a qualquer momento, através do e-mail: administracao@quixada.ce.gov.br 

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

outro (s) candidato (s). 

6.0 DO RESULTADO 

6.1 O resultado da seleção simplificada será fracionado em três lotes, conforme os períodos 

de inscrição previstos no item 4.2 deste Edital.  

6.2 O resultado de que trata o item 6.1 não tem relação de interpendência com o período 

anterior, possuindo, portanto, cada lote, terá uma relação de selecionados(as) própria, sem 

que com isso configure preterição na ordem de classificação ou possibilidade de alteração 

da lista do período anterior, por ocasião de melhor pontuação de algum(a) candidato(a) 

inscrito nos períodos subsequentes. 

6.3 A cada final de período de inscrições, de que trata o item 4.2 deste Edital será publicada 

a lista de classificados, podendo desde já e no interesse da Administração ser realizada a 

celebração de contratação. 

6.4 O resultado final dos (as) classificados (as) será devidamente homologado e publicado no 

site da Prefeitura Municipal de Quixadá, http://quixada.ce.gov.br/, conforme cronograma 

estabelecido. 

7.0 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, 08 de Julho de 2020. 

 

FRANCISCO RODRIGO JOSINO AMARAL 

Secretário de Administração 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

1º LOTE -10/07/2020 a 17/07/2020 

2º LOTE - 18/07/2020 a 29/07/2020 

3º LOTE – 30/07/2020 a 06/08/2020 

 

            RECURSOS 

A QUALQUER MOMENTO, ATRAVÉS 

DO E-MAIL: 

administracao@quixada.ce.gov.br 

 

 

FORMA DE 

INSCRIÇÃO 

 

ON LINE – GOOGLE FORMULÁRIOS 

Link de acesso : 

https://forms.gle/TavaXQLNmLvP4kM87 

 

 

 

DIVULGAÇÃO DO  

RESULTADO FINAL 

SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

QUIXADÁ. 

RESULTADO 1º LOTE -20/07/2020 

 RESULTADO 2º LOTE – 30/07/2020 

    RESULTADO 3ºLOTE – 07/08/2020 

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

 

1.1 NÍVEL FUNDAMENTAL 

FUNÇÃO 
QTD. 

VAGAS 
C.H 

REQUISITOS VENCIMENTO 

BÁSICO 

 

APONTADOR 

DE OBRAS 

CADASTRO DE 

RESERVA 
200h 

ENSINO 

FUNDAMENTAL R$1.500,00 

 

PEDREIRO 
CADASTRO DE 

RESERVA 
200h 

ENSINO 

FUNDAMENTAL R$1.500,00 

 

CALCETEIRO 
CADASTRO DE 

RESERVA 
200h 

ENSINO 

FUNDAMENTAL R$1.500,00 

 

SERVENTE 
CADASTRO DE 

RESERVA 
200h 

ENSINO 

FUNDAMENTAL R$1.045,00 

 

1. 2  DAS ATRIBUIÇÕES. 

APONTADOR DE OBRAS  –  Controlar frequência da mão-de-obra, registrando as horas 

trabalhadas anotando-as em documentos apropriados. Registrar as ocorrências diárias, 

receber e conferir materiais destinados às obras, distribuir e recolher as ferramentas, 

encaminhar ao setor competente os documentos pessoais dos funcionários das obras, auxiliar 

o mestre de obras nas solicitações de materiais, executar outras tarefas de mesma natureza e 

nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

PEDREIRO - Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais guiando-se por 

desenhos, esquemas e especificações e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao 

ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. 

CALCETEIRO – Realizar pavimentação de leitos de estradas, vias, ruas, calçadas e meio-

fio, utilizando areia ou terra e recobrindo com paralelepípedos ou blocos de concreto. Atuar, 

também, na manutenção e reparos de perímetros danificados (buracos). 

SERVENTE - Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na edificação 

e/ou reforma de construção civil.

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

               100 PONTOS 

http://www.quixada.ce.gov.br/
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ANEXO - III 

MODELO DE RECURSO 

PARA: DIREÇÃO DO PROCESSO SELETIVO – PMQ  

CANDIDATO (A):                                                                                       

RG N°  Nº. INSCRIÇÃO                           

ENDEREÇO:    

VAGA PRETENDIDA:     

 

CONTRA RESULTADO PROVA DE TÍTULOS 

Justificativa do (a) candidato (a) – Razões do Recurso 

 

Obs.: Preencher em letra de forma ou digitar e entregar este formulário em 02 

(duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. Data: 

 /  /   

 

Assinatura do (a) candidato (a) 

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

