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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 002/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
EDITAL nº 002/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA FORMAÇÃO DE

EQUIPE TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS
 

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal, do art. 92, inciso X da Constituição
Estadual de Goiás, Lei Municipal nº 775 de 23 janeiro de 2009, e demais instrumentos legais mediante as
condições estabelecidas neste Edital, realizará o Processo Seletivo Simplificado com a finalidade de selecionar
profissionais para o exercício temporário dos Cargos de Coordenador Técnico, Assistente Social, Psicólogo,
Pedagogo, Fisioterapeuta, Educador Físico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Nutricionista, Terapeuta
Ocupacional e Oficineiros, para suprir necessidade de excepcional interesse público para o ano de 2021.
1. DO OBJETIVO
1.1. Considerando que esta Secretaria visa atender a legislação vigente que regulamenta a Assistência Social,
mediante a prestação de serviços com qualidade e de forma digna ao cidadão que procura a Secretaria Municipal
de Assistência Social e Cidadania, garantindo, assim, o mínimo social e provimento de condições para atender
contingências sociais, promovendo a universalização dos direitos sociais de forma eficiente e eficaz, impõe-se a
contratação de profissionais em regime especial de trabalho, por prazo determinado, para atender situação de
excepcional interesse público, uma vez que a quantidade de servidores efetivos é insuficiente ao atendimento
regular à população, podendo o déficit de pessoal ocasionar o colapso ou paralisação dos serviços prestados que,
por lei (art. 23 da Lei Federal 8.742/93), possuem caráter continuado.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 12 a 16 de abril de 2021 das 09 às 12 horas, sem ônus para o
candidato, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, situada na Avenida 03, Quadra 99,

Lote 03, 2ª Etapa, Jardim Céu Azul - Valparaíso de Goiás – GO, CEP 72871-160, não estarão disponíveis pela
internet e deverão ser feitas pelo próprio candidato ou através de procuração simples, com firma reconhecida em
cartório e cópia do documento de identidade do procurador, observados os seguintes requisitos:
a) ser brasileiro(a);
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c) estar quite com a Justiça Eleitoral;
d) estar quite com o Serviço Militar (sexo masculino);
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