
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A  Prefeitura  Municipal de  Presidente  Kennedy,  Estado  do  Espirito  Santo,  torna  publico  o
RESULTADO  PARCIAL  DO  PROGRAMA  ADOLESCENTE  APRENDIZ,  destinado  a
contratação em regime temporário, com fundamento na Lei Municipal 1.280 de 27 de junho de
2016. O programa Adolescente Aprendiz vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social,
que consiste na orientação para o universo do trabalho e vivência profissional, aos jovens maiores
de quatorze e menores de vinte e um anos.

CONSIDERANDO, a Lei 1.280 de 27 junho de 2016 onde autoriza o poder executivo municipal a
instituir o Programa Adolescente Aprendiz na forma que especifica e dá outras providências;

CONSIDERANDO, que a Secretaria Municipal de Assistência Social através do CRAS – Centro de
Referência de Assistência Social realizou as inscrições num período de 30 dias conforme a Lei do
Programa, obtendo 357 inscritos.

CONSIDERANDO; que a Comissão de Monitoramento e Regulação Fez Criteriosa avaliação e
seleção dos candidatos  com parecer favorável de acordo com a lei de criação do programa 1.280
de 27 de junho de 2016 e Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social nº 028/2017

CONSIDERANDO,  que  o  Poder  Executivo  estabeleceu  através  de  decreto  nº  068/2018  o
quantitativo de vagas para execução do Programa, num total de 58 vagas.

CONSIDERANDO ,  que a ordem de classificação se deu, respeitando os seguintes critérios da
Resolução 028/2017 do Conselho Municipal de Assistência Social

• Adolescentes Oriundos de Famílias Inseridas no Cadastrou Único
• Adolescentes oriundos de famílias beneficiarias do programa bolsa família
• Adolescentes oriundos de famílias acompanhadas pelos dispositivos da secretaria municipal

de Assistência Social (CRAS e CREAS)
• Adolescentes  oriundos  de  famílias  atendidas  pelos  Programas  Municipal  da  Assistência

Social (Segurança Alimentar e Habitação)
• Adolescentes matriculados em rede regular(Nota acima da media)
• Adolescentes que apresentam 75 % da frequência escolar, caso não apresentem os 75% da

frequência escolar o mesmo será excluído do programa e outro adolescente será selecionado
para a vaga

• Adolescentes  oriundo de  famílias  que  residem  no  município mais  de  03  (três)  anos,
conforme a Lei de criação do Programa Adolescente Aprendiz

• 01 (um) Adolescente Aprendiz por Família 

CONSIDERANDO, que a ordem da classificação parcial priorizou os candidatos que preencheram
o número maior de requisito de acordo com os critérios descritos acima.
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CONSIDERANDO, que o Art 3º da Resolução 020/2018 do conselho municipal de Assistência
Social “Os candidatos que possuem na data da publicação da convocação idade igual ou superior a
21 anos serão desclassificados de acordo com o Art 1º da Lei de criação do programa 1.280 de 27
de junho de 2016”.

CONSIDERANDO a data de publicação do Resultado Parcial da seleção do Adolescente Aprendiz
o(s) candidato(s) poderá apresentar recurso nos dias 25 e 26 de setembro do corrente ano de 08:00
às  17:00  hs junto  ao  setor  de protocolo  da  prefeitura  municipal  direcionada  a  comissão de
Monitoramento e Regulação.

CONSIDERANDO, que a  Comissão  de  Monitoramento  e  Regulação  do Programa Adolescente
Aprendiz, nos dias 25 e 26 de setembro de 2018, ficara a disposição no CRAS, para sanar eventuais
duvidas dos candidatos.

CONSIDERANDO, que os candidatos selecionados dentro do número de vagas estão destacados na
cor vermelha, e serão convocados conforme demanda de cada secretaria.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação 

                                                                    Presidente Kennedy/ES, 24 de Setembro de 2018.

Emanuella de Araújo Barreto Pozzi
Psicologa 

Simone Santos da Mata
Assistente Social

Vanessa de Lima Zanon Gama Cotta
Pedagoga
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