EDITAL PNV Nº 01/2014 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA DE
ADOLESCENTES DO PROGRAMA NOVA VIDA - ANO DE 2014

I.
APRESENTAÇÃO:
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pelo Programa Nova Vida, (Lei Municipal
2.606/2005, artigo 8º), no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital PNV nº 01/2014, que regula a abertura do
processo seletivo simplificado para cadastro de reserva, com vista ao trabalho educativo no Programa Nova Vida, nas
secretarias, autarquias e fundações da PMM.
II.
DURAÇÃO E REMUNERAÇÃO DO TRABALHO EDUCATIVO:
A duração máxima do Trabalho Educativo é de 03 (três) anos e 11 (onze) meses. Poderão participar
adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 14 (quatorze) a 17 (dezessete) anos.
As atividades serão desenvolvidas durante 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, de segunda a
sexta-feira, em horário que não prejudique a frequência escolar dos adolescentes.
A remuneração do adolescente será no valor equivalente a ½ (meio) salário mínimo.
III.

REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:
O responsável legal pelo candidato deve apresentar o número do NIS – CADÚNICO atualizado e
necessariamente em seu nome.
O candidato deve:
• estar na faixa etária de 14 (quatorze) a 17 (dezessete) anos;
•
pertencer à família que, comprovadamente, não ultrapasse a 03 (três) salários mínimos de rendimentos mensais
(do grupo familiar);
•
estar matriculado na Rede Municipal ou Estadual de ensino regular e lotado em Macaé;
•
residir no Município de Macaé.

IV.
DA INSCRIÇÃO:
A inscrição será efetuada no CRAS mais próximo da residência ou no Espaço Social do Lagomar (anexo I).
V.
PERÍODO DA INSCRIÇÃO:
De 10 a 21 de fevereiro de 2014, das 9h às 17h.
VI.

DA SELEÇÃO:
A seleção será efetuada em 03 (três) etapas:
1ª) Etapa – Inscrição e entrega de todos documentos
2ª) Etapa - Prova objetiva
Administrativa da PMM);

( Português – Matemática –

História de Macaé - e Noções

da Estrutura

3ª) Etapa – Apenas para os aprovados na 2ª Etapa, será feita entrevista pela equipe técnica dos CRAS.

•
•
•
•
•
•
•

VII.
DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:
03 fotografias 3x4 / Xerox da Certidão de Nascimento;
Xerox da Certidão da Guarda Definitiva (caso tenha);
Xerox da Carteira de Identidade (adolescente);
Xerox do CPF (adolescente) / Declaração Escolar (atualizada);
Boletim Escolar (notas e frequências) / Xerox do CPF e RG (pai ou mãe);
Xerox de Comprovante de Residência;
Xerox de Comprovante de Renda Familiar (pais ou responsável).

VIII.
DA PROVA:
A prova será composta de 20 (vinte) questões, sendo a pontuação mínima de 12 acertos.
A prova será aplicada nos seguintes horários: das 10h às 12h / das 14h às 16h.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência mínima de 60 (sessenta)
minutos, munido de:
• RG original com foto / Caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
• Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento;
•
Não será admitido na sala ou no local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para
o seu início;
• Não será admitido na sala ou no local de prova o candidato com celular ou outro equipamento eletrônico ou
digital.
IX.

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PROVA:
a) Língua Portuguesa – 05 (cinco) questões - mínimo de acertos: 03.
b) Matemática – 05 (cinco) questões - mínimo de acertos: 03.
c) Conhecimentos da História de Macaé – 05 (cinco) questões - mínimo de acertos: 03.
d) Noções da Estrutura Administrativa da PMM – 05 (cinco) questões - mínimo de acertos: 03
A prova terá caráter eliminatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. Os conteúdos
referentes às alíneas c – d são encontrados no site na Prefeitura Municipal de Macaé.

X. CRITÉRIO DE DESEMPATE:
Em caso de empate, terá prioridade o adolescente com a idade maior, considerando dia, mês e ano de
nascimento. Se o empate permanecer, valerá a maior nota em Língua Portuguesa.
XI.

CALENDÁRIO:
Evento

Data / Período

Publicação do edital

6 a 13 de janeiro

Período de inscrição nos CRAS...

10 a 21 de fevereiro

Prova (na FAFIMA)

08 de março

Divulgação do resultado da 1ª fase - Prova

14 de março

Recurso (SEMDS)

17 de março

Divulgação do resultado do recurso (site PMM)

18 de março

Entrevistas nos CRAS

19 a 31 de março

Resultado final

05 de abril

XIV.
DO RECURSO
O recurso deverá ser interposto, por escrito, no dia seguinte da publicação do resultado da 2ª etapa (prova), na
Secretaria de Desenvolvimento Social, constando necessariamente, os dados pessoais completos do adolescente, e os
esclarecimentos que deseja.
A falta de manifestação no prazo estipulado importará na prescrição do direito de recorrer.

XV.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
O Trabalho Educativo a que se refere este Edital não gera qualquer tipo de vínculo empregatício entre o
candidato e o Programa Nova Vida/SEMDS.
Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital poderão ser solicitados no período de vigência do
mesmo no CRAS mais próximo da residência do candidato, no horário das 09:00 às 17:00h, de segunda a sexta-feira.
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, todo ou em parte, por motivo de
interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
Haverá reserva de vagas para candidatos com deficiência, na forma da legislação vigente e serão destinados
30% das vagas do cadastro de reserva para os encaminhamentos do Judiciário e similares.
A PMM reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas neste Edital,
estabelecendo o foro da cidade de Macaé/RJ.
O presente edital abre cadastro de reserva, tendo sua vigência estabelecida por 12 (doze) meses.
A falsidade na declaração do responsável legal no ato de inscrição implicará, em qualquer tempo, a
desclassificação do candidato.
Macaé/RJ, 02 de Janeiro de 2014.

______________________________________
Ivania Ribeiro
Secretária de Desenvolvimento Social

ANEXO I

Locais para inscrição do processo seletivo simplificado para cadastro de reserva de adolescentes do Programa Nova
Vida:
- Cras Aeroporto - Rua Tenente Francisco Pires, s/n, bairro Parque Aeroporto (Próximo à Pestalozzi), Macaé, RJ.
- Cras Aroeira - Rua Luiz Alves Lima e Silva, s/n, bairro Aroeira (Próximo à Escola Parque), Macaé, RJ.
- Cras Barra – Rua Eurico Barbosa de Souza s/n Praça Beira Rio, Barra de Macaé, Macaé, RJ.
- Cras Botafogo - Rua Antônio Bichara Filho, s/n, bairro Botafogo (Próximo à Escola Municipal Botafogo), Macaé, RJ.
- Cras Nova Esperança - Rua Sergipe, lote 9, esquina com a Rua Paulo Afonso, Nova Esperança, Macaé, RJ.
- Cras Serra – Av. Miguel Peixoto Guimarães (conhecida como Av. Principal), número 703, Córrego do Ouro, Macaé, RJ.
- Espaço Social Lagomar – Avenida W 5, lote 292, Esquina com a Rua W22, Lagomar, Macaé, RJ.
- CRAS – Visconde de Araújo, Praça do CRIAM (CRIAD) S/N Novo Visconde

