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EDITAL N.º 001 

Processo Seletivo Simplificado N.º 001/2017 

Processo Administrativo n.º 22483/2017 

 

 
        A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, torna 
pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado a 
formação de cadastro de reserva e/ou imediata contratação em CARATER TEMPORÁRIO, 
durante o período de sua validade e de quantas mais vagas vierem a ser criadas, dentro 
da ordem seqüencial de classificação dos aprovados que serão convocados conforme as 
necessidades da Secretaria, nos termos das Leis Municipais 307 de 01de julho de 1991 e 
755 de 19 de novembro de 2007 e demais alterações. 
 
1- DA FUNÇÃO/ OBJETO DO CONTRATO 

 
1.1. O Processo Seletivo para contratação em designação temporária, para o exercício 

de função de GUARDA VIDA para atender as necessidades da Secretaria de 
Segurança do Município de Presidente Kennedy.  
 

1.2. A descrição sumária da função é a constante do ANEXO II deste Edital. 
 

1.3. Compreende-se como processo seletivo: a inscrição, a classificação na primeira 
etapa.  

 

2- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO  

 
2.11. A vigência do contrato de trabalho é por prazo determinado e será de até 04 (quatro) 
meses, NÃO podendo ser prorrogado. 
 

3- DA CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 

 
3.1. Ao Secretário Municipal de Segurança caberá a responsabilidade de providenciar a 
comunicação da cessação da designação temporária que ocorrer antes do término 
previsto, a pedido do Corpo de Bombeiros, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da 
ocorrência do fato. 
 

4- DAS VAGAS 

 
4.1- O número de vagas de que trata o presente Edital serão as descritas no ANEXO II e a 
lotação será feita por ato da Secretaria Segurança. 
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4.2- Para efeito de chamada, cada vaga terá carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais. 
 

5-  DAS INSCRIÇÕES  

 
5.1- As inscrições para o processo seletivo na forma deste edital serão realizadas, na 
Secretaria Municipal de Segurança Pública, situada a Rua Orestes Baiense - nº 8  - 
Centro, na cidade de Presidente Kennedy-ES.  
 

5.2- São requisitos para inscrição: 

a) Ter nacionalidade brasileira ou equiparada; 
b) Ter, na data de encerramento das inscrições a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) Possuir curso de Guarda Vidas ministrado pelo CBMES ou reciclagem atualizada na 
função e demais qualificações requeridas no processo seletivo quando da contratação; 
d) Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com elas; 
e) Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos, conforme previsto no artigo 37, 
item XVI da Constituição Federal; 
f) Estar em dia com as obrigações eleitorais;  
g) Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do serviço Militar; 
h) Gozar de boa saúde física e mental; 
i) Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da Administração Pública direta e 
indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios ou de empresa privada; ou ter o contrato rescindido antes do término previsto a 
pedido do corpo de bombeiros;  
j) Não registrar antecedentes civis ou criminais contra a Administração Pública; 
 

5.2.1. São requisitos específicos: 

Função Vencimento Requisitos Específicos 

 
 

Guarda vida 

R$ 937,00 
+  

auxílio alimentação de R$ 900,00 

 Ensino Fundamental 
completo; 

 Curso de Guarda Vidas 
ministrado pelo CBMES ou 
reciclagem atualizada 
(CFGV). 

 

 

5.3- Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão com letra legível, 
não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de dados nele solicitados, fazendo 
a juntada da documentação necessária, a saber: 
 
a) Cópia simples da Carteira de Identidade 
b) Cópia simples do CPF; 
c) Cópia do comprovante de escolaridade (diploma ou histórico escolar ou certidão de 
escolaridade); 
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d) Declaração/relação de tempo de serviço, datada e assinada pela autoridade 
competente especifico na função de guarda vida ou salva vida (original ou cópia 
autenticada) 
e) Cópia autenticada dos títulos; 
f) Instrumento procuratório específico com firma reconhecida, se candidato inscrito 
através de procurador; 
g) Foto3x4recente; 
h)  Atestado de Antecedentes Criminais. 
 

5.3.1- Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições por via postal, por fac-símile, ou 
fora do período estabelecido neste Edital. 
 
5.3.2- Compete ao candidato, a responsabilidade pela escolha dos títulos a serem 
apresentados, assim como os documentos de comprovação do pré-requisito. 
 
5.3.3- O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador. 
 
5.3.4 – Não será aceita mais de uma inscrição por candidato. 
 
5.3.5 – A inscrição é gratuita. 
 
6-  DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO 

 
6.1- A seleção será constituída de: 
 
Prova de Avaliação de Títulos, que será dividida em dois critérios: títulos e tempo de 
serviço, de caráter classificatório;  
  
6.3- A lista de classificação dos candidatos inscritos será divulgada na forma da Lei 
Orgânica do Município de Presidente Kennedy. 
 
7. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  

 
7.1- A Prova de Avaliação de Títulos será pontuada numa escala de 0(zero) a 100 (cem) 
pontos e será avaliada em duas categorias conforme quadro abaixo: 
 

Discriminação Pontuação Máxima 

Tempo de Serviço 60 

Titulação 40 

 

 A) Distribuição de Pontos de Tempo de Serviço: 

Discriminação Critérios de Pontuação Pontuação 
Máxima 

Tempo de Serviço no 
exclusivo exercício do 

1.00 (um) ponto por mês de trabalho, 
até o limite de 05(cinco) anos. A 
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cargo.  contar da data da publicação deste 
edital. 

60 

 

B)  Distribuição de Pontos de Titulação:  

Cursos Critérios de Pontuação Pontuação  Pontuação 
Máxima 

Especifico no cargo de 
atuação(guarda vida ou 
Salva vidas) 

Carga horária igual ou superior 40 
(quarenta) horas 

1 (um) ponto 
por  hora 

 

40 pontos 

 
7.2- O tempo de serviço deverá ser comprovado através atestado (original ou cópia 
autenticada) do respectivo órgão indicando o tempo de efetivo exercício, com a assinatura 
e o carimbo que identifique o responsável pela declaração/informação.  
 
7.2.1 O tempo de serviço prestado em órgão Púbico será comprovado através de 
documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal (original ou cópia 
autenticada) conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com 
carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos 
Humanos da Secretaria de Administração ou Secretaria equivalente, não sendo aceitas, 
sob hipótese alguma, declarações expedidas por qualquer órgão que não especificado 
neste item. 
 
7.2.2 - O tempo de serviço prestado a empresa privada será comprovado através de Cópia 
autenticada da carteira de trabalho (registro do(s) contrato(s) de trabalho). No caso de 
contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o candidato deverá também 
anexar declaração do empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, atestando o término ou continuidade do contrato.  
  
7.2.3- Se comprovado a emissão de declaração falsa, o declarante será responsabilizado 
civil e criminalmente pela ação e terá o contrato rescindo imediatamente.  
 
7.2.4- O candidato selecionado poderá a qualquer tempo ter seu contrato rescindido por 
apresentação de documentos falsos, sendo responsabilizado civil e criminalmente pela 
ação. 
 

7.3.- Não será computado o tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de 
um cargo, emprego público ou de empresa privada.  
7.3.1- NÃO será computado o tempo de serviço prestado através de estágio, e mediante 
prestação de serviço autônomo - RPA; 
 
7.3.2- O tempo de serviço já computado na aposentadoria não será considerado para 
contagem de pontos no processo seletivo. 
 
7.3.3- Os candidatos, no ato da inscrição, deverão entregar envelope contendo formulários 
com tempo de serviço e titulações conforme dispõe este Edital. 
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7.4- Somente serão considerados para efeito de pontuação os títulos referentes a cursos 
realizados nos últimos 05 (cinco) anos, a contar da data de publicação deste edital, e 
oferecidos por instituições reconhecidas ou autorizadas nos termos da Lei. 
 
7.5 – A nota final dos candidatos, na primeira etapa será a somatória da avaliação de 
Títulos e Tempo de Serviço. 
 
 
8-  DO EXAME MÉDICO 
 
8.1 – A data, o horário e o local para exame médico serão definidos quando divulgado o 
Edital com o resultado, após a avaliação dos recursos, de acordo com o ANEXO I. 
 
8.2 – O não comparecimento do candidato ao exame médico implicará em sua exclusão 
por desistência. 
 

9- DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE  

 

9.1- A classificação dos candidatos na primeira Etapa, será divulgada na forma da Lei 
Orgânica Municipal e consistirá na somatória da avaliação de Títulos e Tempo de Serviço,  
 
9.2- Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final. 
 
9.3- Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá a seguinte ordem de 
prioridade: 
a) O candidato que obtiver maior número de pontos no tempo de serviço na função;  
b) Maior Numero de Títulos; 
c) Candidato de mais idade. 
 
 
10- DOS RECURSOS 
 
10.1- Os pedidos de recurso dos resultados da classificação deverão ser dirigidos, por 
escrito à  Comissão Responsável pelo Processo Seletivo, devendo faze-lo por meio do 
protocolo geral da PMPK, situado na rua Antônio Jaques Soares, nº 54-centro , no prazo 
previsto no ANEXO I. 
 
10.2- Os pedidos de recursos que forem apresentados fora do prazo não serão 
conhecidos.  
 
10.3- Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão 
imediatamente indeferidos.  
 
11-  DA ADMISSÃO 
 
11.1 – A admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação de candidatos a 
partir de sua convocação, desde que o candidato aprovado tenha sido considerado APTO 
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no curso de treinamento e capacitação realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
Espírito Santo e tenha sido aprovado. 
 
  
 
 
12 -  DO HORARIO DE SERVIÇO 
 
12.1 – O regime de trabalho será escala de 12/36.  
 
12.2 - Os funcionário deverão trabalhar no horários das 07:00 as 19:00, podendo se 
alterado de acordo com a necessidade do serviço. 
 
12.3 – Do horário de almoço será de 01 (uma) hora, sendo que as equipes deverão se 
revezar, sempre permanecendo guarnecida a orla, com a metade do efetivo escalado.    
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 – A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da admissão, acarretarão a nulidade de inscrição 
com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, civil ou criminal. 
 
13.2 – O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço perante a Prefeitura 
Municipal de Presidente Kennedy. 
 
13.3 – Os casos omissivos serão resolvidos pela comissão organizadora do presente 
Processo Seletivo. 
 
13.4 - Concluído o processo de seleção de que trata este edital, sempre que necessário, a 
Secretaria Municipal de Segurança Pública viabilizará nova chamada dos candidatos já 
classificados.  
 
13.5 – De acordo com a Legislação processual civil em vigor, é a comarca de Presidente 
Kennedy o foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente 
processo seletivo simplificado. 
 
 
 
 
13.7- O processo Seletivo terá prazo de validade de 4 meses. 

 

Presidente Kennedy - ES, 17 de Novembro de 2017. 
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Kátia Moreira Bahiense 

 Presidente da Comissão 
 

  
 

 

Meyrielli dos Santos Bernardo 
Secretario  

 
 
 

 Heris Lú 
 
 

cio Gomes 
Membro da Comissão 

Gisela Schwartz Pulz 
Membro da Comissão 

 Wilber Santos Henrique 
Membro da Comissão 

 
 
 

  

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE PROCESSO EDITAL 

 

Elber Gomes Almeida 
Secretario Municipal de Segurança Pública 

DECRETO Nº 4392/2015 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

Data Procedimentos 

17/11/2017 Divulgação do Edital; 

22/11/2017 a 28/11/2017  Período de inscrições; 
 

07/12/2017 Data prevista para a publicação da classificação. 

08 e 11/12/2017 Prazo para apresentação recursos; 
 

15/12/2017 Divulgação da classificação final após resultado do 
julgamento dos recursos; 

18/12/2017 Classificação final e Homologação. 

19 e 20/12/2017 Convocação  
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ANEXO II 

 

Descrição sumária da Função de GUARDA VIDAS 

 

 

 

FUNÇÃO VAGAS REMUNERAÇÃO ESCOLARIDADE 

E TITULAÇÃO 

CARGA 

HORARIA 

ATRIBUIÇÕES 

Guarda 

Vidas 

28 (vinte 

e oito) + 

10 

cadastro 

de 

Reserva 

R$ 937,00 + R$ 

900,00 (Ticket 

Alimentação) 

*Ensino 
Fundamental 
completo; 
 
* Curso de 
Guarda Vidas 
ministrado pelo 
CBMES ou 
reciclagem 
atualizada 
(CFGV). 
 

44 horas * Realizar tarefas 
de vigilância e 
salvamento na 
orla marítima do 
município, 
observando 
banhistas para 
prevenir 
afogamentos e 
salvar vidas; 
realizar 
patrulhamento 
marítimo; orientar 
banhistas, prestar 
informações 
gerais e turísticas 
aos banhistas, 
participar de 
reuniões e 
elaborar relatório, 
responsabilizar-se 
pelo controle e 
utilização de 
equipamentos e 
materiais 
colocados a 
disposição e 
realizar outras 
tarefas correlatas. 
 

 


