EDITAL

Nº001/2021

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE BOLSISTAS PARA O
PROGRAMA EMPREENDA MAIS - JUCAS

A Secretaria de Governo, por intermédio do Departamento Empreenda Mais, torna
público, para conhecimento dos interessados, o presente Edital que regulamenta o
processo de inscrição, seleção e contratação de bolsistas para o PROGRAMA
EMPREENDA MAIS - JUCAS, projeto este que irá desenvolver suas atividades em
todo o município, com foco na sede e entorno, Distrito São Pedro do Norte e entorno e
Distrito de Mel e entorno.

DO OBJETO:

Constitui objeto deste Edital a seleção para contratação de 03 (três) profissionais para
atuarem em apoio ao o PROGRAMA EMPREENDA MAIS - JUCAS, pelo prazo de 12
(doze) meses, com convocação dos aprovados, prevista para o mês de outubro do
corrente ano.

DA PARTICIPAÇÃO:

Poderão participar desta seleção, qualquer pessoa, sem distinção racial, cultural,
religiosa, gênero ou de qualquer outra natureza, que se enquadrem nos pré-requisitos
estabelecidos.

Este processo selecionará e contratará os contemplados, para que desenvolvam suas
respectivas atividades, a partir da data de contratação.

DOS PARTICIPANTES:

Poderão concorrer às bolsas somente pessoas físicas que preencham os seguintes
requisitos:
- Ter nacionalidade brasileira;
-Nível

médio

técnico

concluído

e/ou

graduando,

graduado

em

administração/contabilidade/economia e gestão empresarial;
- Preferencialmente residir na localidade onde irá desenvolver suas atividades;
-Possuir aptidão física e mental;
- Ter na data da contratação 18 anos completos;
- A inscrição do candidato(a) no processo seletivo implicará conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital;
- Para se inscrever o candidato deverá entregar o currículo no setor do Empreenda Mais
– Jucás impreterivelmente de 14 à 17 e 20 de setembro de 2021 no horário de 8h às
12h e das 13 às 16h, conhecer o edital do processo seletivo, ficar ciente das normas e
seguir as orientações.
- Não serão aceitas inscrições online/via e-mail e outros meios digitais, tendo em vista
que só poderá participar do processo quem mora no município de Jucás.
- A qualquer tempo a secretaria de Governo - SEGOV por intermédio do Empreenda
Mais – Jucás poderá determinar anulação\revogação do processo contratação desde que
verificada irregularidade em documentação ou não adequação as atividades
desenvolvidas pelo programa.

CRONOGRAMA DATA ETAPAS

Etapas

Data, local e horário

Divulgação do edital

14 a 17 de setembro de 2021, redes digitais da
prefeitura de Jucás.

Recebimento dos currículos

14 a 17 e 20 de setembro de 2021 – Polo Artesanal
de Jucás - 8h às 12h, 13h às 16h

Análise de currículo

22 a 27 de setembro de 2021

Divulgação do resultado da análise de 27 de setembro de 2021 final do dia
currículo
Entrevista

Data a ser definida, será realizada no espaço do
Empreenda Mais Jucás no Polo artesanal de Jucás,
localizado na Rua Padre Guilherme, 40

Momento com psicólogo

Data a ser definida, será realizada no espaço do
Empreenda Mais Jucás no Polo artesanal de Jucás,
localizado na Rua Padre Guilherme, 40

A AVALIAÇÃO

- A avaliação dos candidatos será procedida pela Comissão de Avaliação que será
formada para essa seleção.
- Será analisada o currículo (caráter eliminatório) dos candidatos(as)
- Os candidatos aprovados na etapa de análise de currículo deverão comparecer a
entrevista e momento com psicólogo. No dia da entrevista comparecer na data e horário
marcado

DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO

- A inscrição para seleção será gratuita que constará com inscrito aquele ou aquela que
entregar o currículo no prazo local estabelecido.
- Os interessados para o processo de seleção, deverão entregar o currículo de folha única
- Para os selecionados para entrevista e momento com psicólogo deverão apresentar
nesse dia também documentos comprobatórios do que consta em seu currículo. Não será
considerado declaração, salvo quando esse for acompanhado de atestado técnico de
desenvolvimento da atividade/ação.
- Os candidatos que tiverem seus currículos selecionados para entrevista,
correspondente a três vezes o número de vagas, serão avisados pelo telefone
disponibilizado no currículo, não se responsabilizando a SEGOV, por meio do
Empreenda Mais – Jucás, caso não seja atendido o telefone informado e/ou esteja fora
de área de cobertura.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- O cadastramento e a efetiva atuação do profissional, não geram vínculo empregatício
ou estatutário nem obrigações de natureza previdenciária.
- O local de atuação do profissional ficará a cargo desta instituição, sendo que terá como
foco a sede do município, distrito de são Pedro do Norte, distrito do Mel e seus
entornos, porém haverá atividade em todo o município.
- Os candidatos aprovados ficam dispostos a seguir as orientações do programa.
- Em caso de desistência formal ou o não preenchimento das vagas ofertadas, a SEGOV
por intermédio do Empreenda Mais – Jucás, se reserva no direito de buscar um
representante capacitado de acordo com as funções para executar as atividades, fazendo
o registro de convocação direta.

- Os classificados ficam dispostos a serem cobrados por sua frequência nas atividades e
realizações das demandas solicitadas, podendo ser removidos do programa caso não
cumpra com suas funções ou por qualquer ato que não venha contribuir com a
finalidade do projeto e/ou pela conduta incondizente com o programa.
- O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser ou não renovado por igual período.
- No ato da assinatura do contrato o valor da bolsa a receber será R$1.100,00 para
desempenho das atividades conforme o programa, com carga horária de 8h diária, e 40h
semanal
- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Governo através do
Empreenda Mais - Jucás.

