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                        EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 007/2016  

                                      

CREDENCIAMENTO DE OFICINEIRO PARA 

MINISTRAR AULA EM CURSO 

PREPARATÓRIO PARA O ENEM. 

 

O Município de Imbé, obedecendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiêcia, que devem nortear a Administração Pública, FAZ SABER que, estarão 

abertas inscrições para a seleção de interessados em prestar serviços como OFICINEIRO durante 

o período de 01 de julho de 2016 a 11 de julho de 2016, das 08h às 11h30min e das 13h30min 

às 18h, devendo ser apresentada a documentação exigida no Protocolo Geral da Prefeitura, 

situado no Centro Administrativo - Avenida Paraguassú, n° 1043, Centro, Imbé. 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 O presente Edital visa o credenciamento de profissionais interessados em prestar serviço para 

a Municipalidade de Imbé como OFICINEIRO, na área da educação, para o ano de 2016. 

1.2 O quadro abaixo ilustra o funcionamento da oficina e a carga horária do oficineiro. 

 
Descrição  Modalidade Usuários Periodicidade Quantidade Total de hora Remuneração 

por Hora 

Contratação 

de 

Oficineiro 

ENEM Estudantes 

do 3º ano do 

Ensino 

Médio e 

egressos 

06 meses 01 (um) 25h semanais R$ 14,00 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS OFICINAS 

2.1 A oficina será organizada de acordo com a necessidade na preparação do estudantes do 3º 

ano do Ensino Médio e egressos em busca de seu aperfeiçoamento e sua manutenção, em prol da 

inclusão universitária. 

2.2 Os dias e os horários das atividades serão definidos no momento da contratação, portanto, o 

oficineiro deve estar ciente da necessidade de disponibilidade de horário para atender a 

essencialidade do serviço. 

2.3 A oficina será realizada no turno inverso da atividade escolar do aluno, sem interferir na 

rotina escolares do estudante, em local a ser defindo através de Decreto, e em conformidade com 

a necessidade do grupo atendido. 

 

3. DAS EXIGÊNCIAS GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 

Serão admitidos a participar da presente seleção os candidatos que apresentarem: 

I- perfil compatível para o trabalho com grupos etários; 

II- comprovação de trabalho desenvolvido na área da educação; 

III-  comprovada qualificação e experiência para desenvolvimento da oficina em questão; 

IV- somente serão admitidos a integrar o cadastramento os profissionais que comprovem, no 

mínimo, 01(um) ano de experiência da área relativa á oficina proposta; 

V- não pertencer ao quadro de funcionários da Prefeitura do Município de Imbé. 
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4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 01 de julho de 2016 a 11 de julho de 2016, das 

08h às 11h30min e das 13h30min às 18h, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, 

mediante a entrega, no ato da inscrição dos documentos elencados abaixo: 

I- duas vias da ficha de inscrição totalmente preenchida e assinada (Anexo I deste Edital); 

II- uma via assinada da declaração constante no Anexo II deste Edital; 

III- fotocópia da Carteira de Identidade,do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Curriculum Vita, 

atualizado e assinado, com documentos que comprovem a qualificação e a experiência do 

oficineiro com relação a oficina pretendida, demostrando estar o proponente apto a desenvolver 

oficina na área proposta; 

IV- cópia de diploma, certificados, registro profissional, portifólio, e demais documentos que 

comprovem  a capacidade técnica para ministrar a oficina pretendida; 

V- declaração do proponente conferindo ciência de que o seu credenciamento, e possível seleção 

para integrar o credenciamento, não gera direito  subjetivo a sua efetiva contratação; de que 

conhece e aceita incondicionalmente as regras do presente Edital, responsabilizando-se por todas 

as informações contidas no projeto e pelo comprimento do respectivo plano de trabalho, caso 

venha a ser contratado, após apresentar a documentação exigida; 

4.2 Todos os documentos solicitados no ato da inscrição deverão ser colocados dentro de um 

envelope lacrado com os seguintes dizeres, em sua face externa. 

 

A/C. Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Edital para contratação de oficineiro 2016 

Área de atuação: ENEM. 

 

5. DA COMISSÃO JULGADORA 

Compete a Comissão de seleção: 

I- a Comissão de Seleção caberá a análise e a seleção do oficineiro e seu plano de trabalho, 

por meio de participação nas reuniões promovidas para estes fins; 

II-  a Comissão de Seleção será composta por 03 (três) membros, todos funcionários da 

Municipalidade, sendo 02 (dois) membros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e 01 

(um) membro da Secretaria da Administração, nomeados por Portaria; 

III- nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar de forma alguma de Projeto 

concorrente ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as proposta apresentada, 

ou de parentesco com os proponentes; 

IV- a Comissão de Seleção é soberana quanto ao mérito das decisões. 

 

6. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS 

6.1 A Comissão de seleção avaliará e credenciará o oficineiro e seu plano de trabalho 

considerando as exigências especificadas neste Edital, de acordo com os seguintes critérios: 

a) preenchimento correto do plano de trabalho com atividades  adequadas; 

b) comprovação de conhecimento e experiência, por parte do proponente, na área da oficina a ser 

desenvolvida, a partir da documentação apresentada; 

c) a não observância de quaisquer dos critérios levará o interessado á eliminação da participação 

no processo. 

6.2 A Comissão de Seleção é soberana e decidirá sobre os casos omissos. 
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6.3 Após a seleção, a Comissão de Seleção encaminhará o resultado para homologação e 

publicação da lista de todos os credenciados no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Imbé, 

bem como afixado no átrio da Prefeitura Municípal. 

 

7. DOS RECURSOS 

7.1 No prazo de 03 (três) dias úteis da publicação do resultado, poderão ser encaminhado recurso 

dirigido a Comissão de Seleção, que deverá ser devidamente protocolado no endereço constante 

no preâmbulo deste Edital, nos termos da legislação regente. 

7.2 Não serão aceitos recursos enviados pelo correio, fac-símile correio eletrônico, ou qualquer 

outro meio de comunicação. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

8.1 O candidato selecionado por este Edital integrará o banco de dados específico que terá prazo 

de validade até 03 (três) meses a contar da publicação dos resultados. 

8.2 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, segundo as necessidades para atender o 

objetivo da Oficina proposta e disponibilidade orçamentária, poderá convocar mais de um 

selecionado para contratação, sempre respeitando os critérios de credenciamento e as formas de 

contratação aqui definidas. 

8.3 O selecionado será convocado através de correspondência oficial e terá prazo de até 10 (dez) 

dias úteis para apresentar os documentos relacionados a seguir.                           

 Cópia da cédula de identidade; 

 Cópia dom CPF; 

 Certificado de conclusão de formação na área; 

 Cópia do PIS/PASEP/NIT; 

 Cópia do comprovante de residência;  

 Certidão Negativa de Tributos Municipais de Imbé. 

 

9. DA REMUNERAÇÃO 

9.1 O OFICINEIRO contratado receberá como contrapartida financeira pelo serviço prestado o 

pagamento de R$ 14,00 (quatorze reais) pela hora-aula. 

 

10. DAS PENALIDADES 

10.1 A inexecução parcial ou total do contrato acarretará a aplicação, nos termos do disposto na 

Lei Federal n° 8.666/93. 

I- advertência; 

II- pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato;  

III- pela inexecução total: multa de 30% do valor total do contrato; 

IV- para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da contratação 

sob pena de recisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II; 

V- as faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 

morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena de 

rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II; 
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10.2 As penalidades previstas neste item serão aplicadas em prejuízo das demais sanções 

previstas na legislação que rege a matéria, são independentes e a aplicação de não exclui as 

outras. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo, 

ouvidas as áreas competentes. 

 

12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será da Comarca de Tramandaí/RS. 

 

                                                                        Imbé/RS, 01 de julho de 2016. 

 

 

PIERRE EMERIM DA ROSA 

Prefeito Municipal 
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Anexo I 

 

FICHA DE CADASTRO 

 

 

 

Oficina: 

 

Dados Pessoais: 

 

Nome_________________________________________________________________________

Data de Nascimento___________________________Estado Civil________________________ 

Dados de Identificação RG_____________________CPF_______________________________ 

Endereço Residencial____________________________________________________________ 

Endereço Eletrônico_____________________________________________________________ 

Tel ( )___________________________ ( )___________________________________________  

 

Experiência profissional comprovada, conforme Edital: 

Instituição_____________________________________________________________________ 

Período_______________________________________________________________________ 

Tempo________________________________________________________________________  

Formação_____________________________________________________________________ 

Tempo de Experiência___________________________________________________________  

 

 

Imbé,        de                           de 2016. 

                                 

                               

 

_______________________________ 

Assinatura do candidato 
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Anexo II 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NADA DEVE Á FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

IMBÉ E QUE NÃO É SERVIDOR/A PÚBLICO MUNICÍPAL 

 

Eu,___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                        

Residente e domiciliado (a) 

na_____________________________________________________________________n°____ 

Bairro______________________________________CEP_______________________________ 

Na cidade de ________________________________Portador do RG n°____________________                                      

e CPF n°____________________________________e PIS______________________________ 

Declaro que : 

 

a) Não sou funcionário (a) público município e não possuir impedimento legal para 

contratar com o Município de Imbé; 

b) Não devo nada a fazenda pública municipal; 

c) Que estou em situação regular junto á receita federal; 

d) Estou ciente do contido no regerido edital de credenciamento e aceitar 

incondicionalmente as regras do presente, responsabilizando-me por todas as 

informações apresentadas, sob pena legislação vigente. 

 

 

Imbé,                 de                        de 2016. 

 

 

                                  

______________________________ 

Assinatura do declarante 

 
 


