Entidade Filantrópica de Assistência Social de caráter cultural, educacional, desportiva, de estudo
e pesquisa, de saúde e outros.
Títulos de Utilidade Pública: - Municipal Lei 3628/2002 – Estadual Lei 15167/2004 – Federal
Portaria 3.582 de 08/11/2010.

oasis
OrganizaçãodeAssistênciaeServiços
Integrados aosSujeitos com
necessidadesespeciais

Registros: SEDESE n. 1590 – COMDEDICA n. 007/2011 – SEHAP n. 39.
Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social: CMAS sob n. 41 - MDS sob protocolo
71000.084441/2010 – 84 de 29/06/2010.

EDITAL DE CONVOCAÇ Ã O PÚBLICA / CHAMAMENTO PARA CONTRATAÇ Ã O 01/2018

A OÁSIS - Organizaçã o de Assistê ncia e Serviços Integrados aos Sujeitos com
necessidades especiais, inscrito no CNPJ 04 812 951/0001-16, com sede na Rua Joã o
Leite Alvarenga, Nº 135 Bairro Vila Verônica, CEP 37026-491, na cidade de Varginha/MG.
Vem a público convocar os interessados em participar no processo seletivo para
efetivaçã o do SAAI – Serviço de Apoio e Acompanhamento à Inclusã o. Com validade
para o ano letivo de 2018, podendo ser prorrogado para o ano letivo de 2019.
O regime de contrataçã o é celetista (consolidaçã o das leis de trabalho – CLT).
Todas as informações para o processo seletivo incluindo este edital e anexos serã o
disponibilizados no site da prefeitura Municipal de Varginha no endereço eletrônico
www.varginha.mg.gov.br, no Blog do Madeira www.blogdomadeira.com.br e no Facebook
da Oásis www.facebook.com/oasisvarginha/.

1. Cargos
Cargos

Carga
horária

Requisitos Mínimos

Salário

Nº de
vagas

R$9,54/hora

De
acordo
com a
demanda
do ano
de 2018.

R$1.500,00

De
acordo
com a
demanda
do ano
de 2018.

R$2.455,50

De
acordo
com a
demanda
do ano
de 2018.

Ensino Médio Completo.
Profissional de
Apoio/Auxiliar de
Vida Escolar

Cursos, com no mínimo
25h
40h,
na
área
da
Semanais
deficiê ncia
intelectual,
sensorial
e
do
desenvolvimento e TGD.
Ensino Médio Completo.

Profissional de
Apoio/Auxiliar de
Vida Escolar

Professor de
Atendimento
Educacional
Especializado

Cursos, com no mínimo
44h
40h,
na
área
da
Semanais deficiê ncia
intelectual,
sensorial
e
do
desenvolvimento e TGD.

40h
semanais

Licenciatura Plena em
Pedagogia ou Normal
Superior.
Pós-Graduaçã o
em
Educaçã o Especial e/ou
Inclusiva.
Cursos, com no mínimo
40 horas, na área da
deficiê ncia mental e/ou
intelectual, sensorial e do

desenvolvimento e TGD.

Curso
Básico
Informática.

de

Ser ouvinte.

Intérprete de
Libras

Curso Superior em Letras
25 horas ou Pedagogia ou Normal
Semanais Superior.
Certificado de Intérprete
de Libras expedido pelo
CAS/SRE. (Obrigatório)

R$1.203,08

De
acordo
com a
demanda
do ano
de 2018.

2. Processo de Inscriçã o
2.1 Para inscriçã o o candidato deverá preencher a “Ficha de Inscrição” que se encontra
no anexo 1 e entregá-la no prazo determinado neste Edital com xérox de toda
documentaçã o citada;
2.2 Para cada função pretendida o candidato deverá entregar uma “ficha de inscrição”,
com toda a documentaçã o em anexo;
2.3 No ato da inscriçã o será feita a contagem do número de folhas anexas a Ficha de
Inscrição e entregue o protocolo ao candidato;
2.4 Os candidatos serã o classificados conforme as informações constantes na Ficha de
Inscriçã o, desde que devidamente comprovados;
2.5 A omissã o de dados e irregularidades detectadas a qualquer tempo implicam na
desclassificaçã o do candidato ou sua dispensa;
2.6 É vedado qualquer alteraçã o de informaçã o ou acréscimo de documento após o ato
de inscriçã o;
2.7 O candidato deverá ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
2.8 O candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado de acordo com art. 12 da
Constituiçã o Federal;
2.9 O candidato deverá possuir a escolaridade exigida para o cargo escolhido, no ato da
inscriçã o, conforme item 1;
2.10 O candidato nã o poderá ter sido demitido da Oásis por descumprimento de cláusula
contratual ou dispensado por processo administrativo;

3. Documentaçã o para inscriçã o:
3.1 Serã o exigidos, no momento da inscriçã o, os seguintes documentos originais e
cópias:
A) Ficha de inscriçã o devidamente preenchida pelo candidato (anexo 1 no edital).
B) Cópia dos certificados de graduaçã o com histórico escolar e cursos com conteúdo

programático e/ou documentaçã o necessária à comprovaçã o das informações.
C) Cópia dos documentos: RG, CPF, PIS, título de eleitor com comprovante da última eleiçã o,
comprovante de residê ncia.
D) Xerox das páginas da carteira de trabalho, que comprove o tempo exercido na funçã o na
Instituiçã o Oásis.
E) Para os candidatos que concorrerã o ao cargo de Intérprete de Libras anexar a cópia da
certificaçã o expedida pelo CAS/SRE. (Obrigatório).

4. Da Classificaçã o
4.1 Será automaticamente desclassificado o candidato que nã o apresentar documentaçã o
comprobatória da escolaridade exigida no item 1;
4.2 Serã o atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduaçã o –
lato sensu/especializaçã o cujo conteúdo programático tiver vinculaçã o ao cargo
pretendido, sendo limitado a dois cursos;
4.3 Nã o serã o pontuados cursos de especializaçã o, cujo o mesmo seja utilizado como
requisito na Escolaridade/Qualificaçã o Mínima exigida para o cargo;
4.4 Para fazer jus a pontuaçã o estabelecida para cursos de especializaçã o, os candidatos
deverã o apresentar certificado de conclusã o do curso de especializaçã o ou declaraçã o de
conclusã o, sendo que é obrigatória a apresentaçã o do histórico escolar;
4.5 Nã o será atribuída nenhuma pontuaçã o para cursos de especializaçã o ainda nã o
concluídos;
4.6 Serã o atribuídos 0,5 (zero vírgula cinco) pontos para cada certificado de Curso de
Aperfeiçoamento Profissional realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40 h
até 120 h. Neste item, serã o pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro
de 2010. A pontuaçã o será limitada à quatro cursos e somente será devida para cursos
cujos certificados apresentem conteúdo programático, desde que este conteúdo tenha
vinculaçã o e aplicabilidade no cargo pretendido;
4.7 Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional realizado pelo candidato com carga horária acima de 120 h. Neste item serã o
pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2010. A pontuaçã o será
limitada à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem
conteúdo programático e que este conteúdo tenha vinculaçã o e aplicabilidade no cargo
pretendido;

4.8 Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada ano completo que o candidato comprove ter
experiê ncia na funçã o, limitado à 3 anos, exercidos na Instituiçã o Oásis, comprovada em
carteira de trabalho;
4.9 Se o nome do candidato, nos documentos apresentados for diferente do nome que
consta na Ficha de Inscriçã o, deverá ser anexado o comprovante de alteraçã o de nome
(Certidã o de Casamento ou de Divórcio, de inserçã o ou mudança de nome);
4.10 Nã o serã o atribuídos pontos aos títulos referentes a participaçã o em cursos,
seminários e eventos similares quando os mesmos fizerem parte do currículo de cursos
de graduaçã o;
4.11 Poderã o ser requisitados documentos comprobatórios como originais do Histórico,
diplomas, certificados e documentos pessoais, no ato da inscriçã o ou à qualquer
momento, a critério da Instituiçã o Oásis;
4.12 Serã o recusados os títulos que nã o atenderem às exigê ncias deste Edital;
4.13 Mediante análise da ficha de inscriçã o e dos documentos apresentados, os
candidatos serã o selecionados e classificados de acordo com a pontuaçã o do item 4 do
edital;
4.14 A entrevista faz parte do processo seletivo e terá caráter eliminatório. Serã o
atribuídos no máximo 20 pontos para os candidatos selecionados para a entrevista;
4.15 Somente serã o convocados para entrevista os primeiros 40 candidatos para
profissional de apoio, 10 candidatos de professor de Atendimento Educacional
Especializado e 3 candidatos intérprete de Libras pela ordem de classificaçã o;
4.16 Fica estabelecido que poderá haver outra convocaçã o para a entrevista, seguindo a
lista de classificaçã o, de acordo com a demanda do ano de 2018;
4.17 A listagem dos classificados para a entrevista será colocada no Facebook e no
portã o de entrada da Instituiçã o Oásis de acordo com o cronograma;
4.18 O candidato que nã o comparecer
desclassificado do Processo Seletivo.

à

entrevista

estará

automaticamente

5. Dos critérios de desempate
5.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada
preferê ncia ao candidato de maior idade.
6. Da interposiçã o de recurso
6.1. Para interposiçã o de recurso, que nã o terá efeito suspensivo sobre o processo de
contrataçã o, é condiçã o indispensável a apresentaçã o das razões que o motivam.
6.2. O recurso deverá conter:

a) Nome completo, nº de inscriçã o e nome do cargo em que o candidato solicita revisã o;
b) Exposiçã o escrita, fundamentada a respeito dos problemas verificados;
c) Nã o serã o reconhecidos recursos entregues fora da data estipulada pelo cronograma
do edital.
6.3. Constatada a procedê ncia do recurso, será feita a reclassificaçã o e dado
conhecimento aos interessados.
7. Prazo de Validade
7.1. A classificaçã o final deverá vigorar para o ano letivo de 2018, podendo ser
prorrogada para o próximo ano letivo;
7.2. A validade de contrataçã o é somente para o ano letivo vigente, nã o sendo possível a
prorrogaçã o do contrato para o ano letivo posterior.
8. Cronograma de Inscrições
Data
Horário
Atividade
27, 28 Fevereiro e 01 de
Março de 2018
Divulgaçã o.

Local
- Blog do Madeira
- Facebook OÁSIS
- Site Prefeitura

02 e 03 de Março de
2018.

OÁSIS
Rua Joã o Leite Alvarenga, 135
Vila Verônica (Atrás da Diretriz)

04 de Março de 2018.

05 de Março de 2018.

05 de Março de 2018.

7h às
17h

-

8h às
11h
13h às
17h
Após
às 18h

06 de Março de 2018.

7h às
12h

06 de Março de 2018.

13h às
17h

Inscriçã o.

OÁSIS
Rua Joã o Leite Alvarenga, 135
Vila Verônica (Atrás da Diretriz)

Análise dos documentos.

Listagem
dos
candidatos Facebook da Oásis.
selecionados para a entrevista e Portã o de entrada da Oásis
interposiçã o de recursos.
Listagem
recurso.

após

análise

de Facebook da Oásis.
Portã o de entrada da Oásis

Entrevistas com os 40 primeiros
candidatos classificados para
profissional de apoio.
Será por ordem de chegada dos
candidatos.
Entrevistas com os 10 primeiros
candidatos classificados para
professor de AEE e os 03
primeiros
classificados
de
intérprete de libras.

OÁSIS
Rua Joã o Leite Alvarenga, 135
Vila Verônica (Atrás da Diretriz)

OÁSIS
Rua Joã o Leite Alvarenga, 135
Vila Verônica (Atrás da Diretriz)

Será por ordem de chegada dos
candidatos.
07 e 08 de Março de
2018.

8h

OÁSIS
Divulgaçã o da classificaçã o final Rua Joã o Leite Alvarenga, 135
e contrataçã o dos candidatos Vila Verônica (Atrás da Diretriz)
selecionados.
/ Chamamento por telefone.
Facebook da Oásis.
Portã o de entrada da Oásis

Mais informações: (35) 3212-1011
Neide de Abreu Morais- Presidente

ANEXO 1

Ficha de Inscriçã o
Protocolo de entrega nº: _____________
Inscriçã o para o cargo: ( ) Profissional de Apoio
( ) Professor de AEE
( ) Intérprete de Libras

(marque apenas um cargo)

1. Informações Pessoais
Nome: _________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___/___/___ Fones: ____________________________________
Endereço: ______________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
2. Formaçã o

Uso da OÁSIS

a) Ensino Médio Completo
Instituiçã o: ______________________________________________
Período: _______________________ Carga Horária: ____________

(

)

b) Graduaçã o (área): _________________________________________
Instituiçã o: ______________________________________________
Período: _______________________ Carga Horária: ____________

(

)

c) Pós-Graduaçã o (área): ____________________________________
Instituiçã o: ______________________________________________
Período: ________________________Carga Horária: _____________

(

)

d) Pós-Graduaçã o (área): ____________________________________
Instituiçã o: ______________________________________________
Período: ________________________Carga Horária: _____________

(

)

3. Cursos (relacionados ao cargo concorrido) - Com carga horária a partir de 40h até 120h

Uso da OÁSIS

1) Tema: __________________________________________________
Instituiçã o: ________________________________________________
Período: _______________________ Carga Horária: _____________

(

)

2) Tema: ___________________________________________________
Instituiçã o: ______________________________________________
Período: ______________________Carga Horária: _____________

(

)

3) Tema: _________________________________________________
Instituiçã o: _______________________________________________
Período: ___________________ Carga Horária: ________________

(

)

4) Tema: ___________________________________________________
Instituiçã o: ______________________________________________
Período: ____________________ Carga Horária: ________________

(

)

3.1 Cursos (relacionados ao cargo concorrido) - Com carga horária acima de 120h
1) Tema: __________________________________________________
Instituiçã o: ______________________________________________
Período: ___________________ Carga Horária: ________________

(

2) Tema: ___________________________________________________
Instituiçã o: _______________________________________________
Período: ____________________ Carga Horária: ________________

(

)

3) Tema: __________________________________________________
Instituiçã o: _____________________________________________
Período: ___________________ Carga Horária: ________________

(

)

4) Tema: ___________________________________________________
Instituiçã o: _______________________________________________
Período: ___________________ Carga Horária: ________________

(

)

4. Experiência no cargo exercido na Instituiçã o Oásis
a) Instituiçã o: _______________________________________________
Período (Total de meses trabalhados) _____________________________

)

Uso da OÁSIS

(

)

Assinatura do Candidato: ____________________________________________
Data: ______________________________

OBSERVAÇ Ã O:

A Ficha de Inscriçã o deverá vir acompanhada dos documentos que comprovem os
títulos citados juntamente com a cópia. Para cada cargo pretendido deverá ser
entregue uma ficha de inscriçã o e a documentaçã o necessária.
- RG e CPF;
- Comprovante de residência;
- Diploma e histórico da graduaçã o, registrado na Instituiçã o de ensino;
- Diploma e histórico da especializaçã o (Pós-graduaçã o), registrado na Instituiçã o
de Ensino;
- Certificado dos cursos com o conteúdo programático;
- Cópia da carteira de trabalho (CTPS) comprovando tempo de experiência em
cargos pela OÁSIS.

 O atendimento será realizado por ordem de chegada.

