
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 07/2022 – edital 02 

 

RETIFICAÇÃO ao Edital 01 – Abertura 

 

Edital de Processo Seletivo Simplificado para 

eventual contratação por prazo determinado de 

Médico Pediatra, Operador de Máquinas, 

Motorista, Servente Auxiliar de Serviços Gerais, 

Visitador do PIM, e Monitor/Supervisor do PIM..  

 

 

Retificação quanto ao item 7 – Formatação dos Currículos:  

Ficam retificados os quadros do item 7.5, para o cargo de Médico Pediatra, com previsão de 

pontuação de tempo de serviço também aos atuantes de forma autônoma, através de devida 

comprovação; e para os cargos de Monitor/Supervisor do PIM, e Visitador do PIM, com 

previsão de atuação na Educação Infantil, como forma de pontuação de tempo de serviço para 

comprovação de título: 

 

MÉDICO PEDIATRA 

ESPECIFICAÇÃO TÍTULOS (concluídos) Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de serviço com vínculo empregatício em 

órgãos públicos ou privados na área de 

atuação, comprovada por declaração oficial 

fornecida pelo órgão público, contendo o cargo 

ocupado e o período de vínculo, devidamente 

assinada e expedida em papel timbrado, ou, no 

caso do setor privado, carteira de trabalho 

assinada, ou, ainda, comprovação de autônomo, 

através de certidões ou atestado de órgão 

público ou privado, e/ou comprovante de 

recolhimento ao INSS como autônomo, 

acompanhado do alvará e identidade 

profissional (registro de classe). 

1 ponto por mês completo 

trabalhado 

50 

Pós-graduação lato sensu na área de atuação 

(especialização) 

5 15 

Mestrado na área de atuação 15 15 

Doutorado ou PhD na área de atuação 20 20 

 



 

 

 

 

VISITADOR DO PIM 

ESPECIFICAÇÃO TÍTULOS (concluídos) Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de serviço com vínculo empregatício em 

órgão público ou privado na área de atuação, 

dentro do programa estadual – PIM, ou junto à 

Educação Infantil, através de declaração oficial 

fornecida pelo órgão público, contendo o cargo 

ocupado e o período de vínculo, devidamente 

assinada e expedida em papel timbrado, ou, no 

caso de setor privado, carteira de trabalho 

assinada; devendo constar expressamente 

atividade junto ao PIM ou na Educação Infantil. 

1 ponto por mês completo 

trabalhado 

60 

Graduação em curso superior em andamento na 

área da saúde, educação, ou serviço social: 

I - 2º ao 5º semestre 

II - 6º ao 8º semestre 

 

 

3 

7 

 

 

3 

7 

Graduação em curso superior concluída na área 

da saúde, educação, ou serviço social. 

10 10 

Pós-graduação lato sensu (especialização) na 

área da saúde, educação, ou serviço social. 

10 10 

Mestrado na área de atuação 10 10 

 

 

MONITOR/SUPERVISOR DO PIM 

ESPECIFICAÇÃO TÍTULOS (concluídos) Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de serviço com vínculo empregatício em 

órgão público ou privado na área de atuação, 

dentro do programa estadual – PIM, ou junto à 

Educação Infantil, através de declaração oficial 

fornecida pelo órgão público, contendo o cargo 

ocupado e o período de vínculo, devidamente 

assinada e expedida em papel timbrado, ou, no 

caso de setor privado, carteira de trabalho 

assinada; devendo constar expressamente 

atividade junto ao PIM ou na Educação Infantil. 

1 ponto por mês completo 

trabalhado 

60 



 

 

 

Pós-graduação lato sensu (especialização) na 

área da saúde, educação, ou serviço social. 

15 30 

Mestrado na área de atuação.  10 10 

 

Fica retificado o item 4.1, que passa a ter a seguinte redação: 

 

4.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Comissão designada, junto a sede 

do Município, sito à Rua Luiz Caus, 70, entre os dias 22 a 30 de setembro de 2022, no horário 

das 08h às 11h e das 13h às 17h. 

 

As demais disposições do edital de abertura permanecem inalteradas. 

 

Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 

designada. 

 

     

Gabinete do Prefeito – Charrua/RS, em 21 de setembro de 2022. 

 

 

 

Valdésio Roque Della Betta 

Prefeito 

 

 

 

 

 

Registre-se e publique-se 

Em: 21.09.2022. 

                                                                                   

Julia Caldatto Roncaglio 

Secretária Municipal de Administração e Planejamento. 

 


