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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº. 01/2021 PARA 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA 

O CARGO DE CONTADOR 

 

O Presidente Executivo do Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras, SAEMA, no uso 
de suas atribuições, torna público que estarão abertas as inscrições para contratação de pessoal, 

em número de 01 (uma) vaga, em caráter excepcional e por tempo determinado para 
desempenhar funções de Contador, na forma do disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição 

Federal e Lei Complementar Municipal Nº. 04/2011, mediante as condições estabelecidas neste 
Edital. 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será regulamentado por este Edital, conduzido e 

supervisionado pela Comissão de Organização e Análise do Processo Seletivo Simplificado 
nomeada pela Portaria Nº. 13.498, de 21 de junho de 2021. 
1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registro de atas. 

1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão prestigiados, sem 
prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição Federal. 

1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Araras – SP, e também no seguinte endereço: 
www.saema.com.br. 

1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado também 
serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araras – SP, e também no 

seguinte endereço: www.saema.com.br. 
1.5 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos pela 
Comissão, conforme critérios definidos neste Edital. 

1.6 A contratação será pelo prazo determinado de até 31 de janeiro de 2022, podendo ser 
prorrogado através de termo aditivo. 

1.7 A contratação de que trata este Edital poderá ser rescindida antecipadamente, quando da 
nomeação para o cargo de Contador por meio de Concurso Público. 
 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao 

exercício das seguintes atividades: 
 

• Organizar e dirigir os trabalhos inerentes à contabilidade, planejando, supervisionando 
sua execução e participando dos mesmos, conforme as exigências legais e 
administrativas, para o controle da situação financeira. 

• Escriturar analiticamente os fatos administrativos, efetuar os correspondentes 
lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário. 

• Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferir saldos, 
localizar e retificar possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis. 

• Examinar empenhos de despesa, verificar a classificação e a experiência de recursos nas 
dotações orçamentárias, para o pagamento dos compromissos assumidos. 

• Elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à 
execução orçamentária e financeira, em consonância com leis, regulamentos e normas 
vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira. 

http://www.saema.com.br/
http://www.saema.com.br/
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• Executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior 
hierárquico. 

2.2 A carga horária semanal será de 40 (quarenta) horas. 
2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária será pago mensalmente o vencimento fixado 

em R$ 4.894,83, nele compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo trabalho, o 
descanso semanal remunerado. 

2.3.1 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários. 
2.4 Os deveres e proibições aplicados ao contratado correspondem àqueles estabelecidos para 
os demais servidores estatutários, dispostos na Lei Complementar Nº. 31/2013 (Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Araras – SP). 
 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

3.1 O candidato interessado deverá comparecer pessoalmente ou por meio de procurador 
constituído, cujo instrumento deverá ter firma reconhecida, no prédio de atendimento do 

SAEMA, situado à Rua José Bonifácio, 645, Centro, Araras – SP, no período de 05/07/2021 a 
16/07/2021, no horário das 09h às 12h e de 14h às 16h, para entrega do formulário de inscrição 

constante do ANEXO I do presente edital. 
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 
3.1.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição do presente Processo Seletivo Simplificado. 

3.1.3 Para inscrição o candidato deverá apresentar o formulário do ANEXO I já preenchido 
tornando-se o único responsável por todas as informações prestadas. 

3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes 
instruções e normas estabelecidas neste Edital. 
 

4. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

4.1 Para inscrever-se o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

4.1.1 Ficha de inscrição de acordo com o modelo apresentado no Anexo I do presente edital, 
devidamente preenchida e assinada. 
4.1.2 Entregar Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo II do 

presente edital, acompanhado de cópia autenticada dos títulos que comprovam as informações 
contidas no currículo. 
4.1.3 Cópia autenticada dos documentos pessoais (Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa 

Física – CPF) e documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos exigidos. 
4.1.4 Comprovar participação nos eventos mencionados no currículo. 

4.1.5 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição por um dos membros da 
Comissão, desde que o candidato apresente para conferência os originais juntamente com a 
cópia. 

4.2 O candidato, ao efetuar sua inscrição, assume inteira responsabilidade pelas informações 
que fizer constar na ficha de inscrição, sob pena da lei. 

4.3 A inscrição será anulada caso se observe falsidade nas declarações ou irregularidades nos 
documentos apresentados. 
4.4. A experiência profissional mínima será utilizada como critério de pontuação e não como 

requisito para participar do processo seletivo. 
 

5. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

5.1 São requisitos para contratação: 
5.1.1 Ter sido aprovado neste processo seletivo. 

5.1.2 Ter nacionalidade brasileira. 
5.1.3 Estar quite com as obrigações eleitorais. 
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5.1.4 Estar quite com as obrigações militares (candidatos de sexo masculino). 
5.1.5 Ter idade mínima de 18 anos comprovados até a data da contratação. 

5.1.6 Apresentar atestado médico, no sentido de gozar de boa saúde física e mental. 
5.1.7 Ter nível de escolaridade mínima de ensino superior em Ciências Contábeis e Registro no 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 
5.1.8 Apresentar demais documentos solicitados neste Edital. 
 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 Da análise de currículo: 

6.1.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo II do 
presente Edital. 
6.1.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de 100 (cem) pontos. 

6.1.3 A escolaridade mínima exigida para o desempenho da função não será objeto de 
avaliação. 

6.1.4 Nenhum título receberá dupla valoração. 
6.1.5 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos 
apresentados, em uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios: 

 

 CRITÉRIO DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

I Experiência Profissional Experiência comprovada 

na área Pública, de no 
mínimo 03 (três) anos. 

Descrito no 

item 7 deste 
edital 

20 

II Experiência Profissional Experiência comprovada 

na área Privada, de no 
mínimo 03 (três) anos. 

Descrito no 

item 7 deste 
edital 

10 

III Graduação em outras 
áreas 

Desde que não seja a 
utilizada como requisito 

para provimento. 

15 15 

IV Pós-graduação lato sensu 
(especialização) 

Especialização 
devidamente 

comprovada. 

20 20 

V Pós-graduação 
(mestrado, doutorado) 

Títulos de acordo com a 
área compatível ao cargo. 

Conforme 
descrito no 

anexo II 

20 

VI Cursos especializados Cursos especializados na 
área de atuação da 
função com duração 

mínima de 30h. 

05 15 

 
6.1.6 Caso o candidato apresente mais de um comprovante de experiência profissional, relativa 

ao mesmo período, somente um deles será computado. 
6.1.7 Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras somente serão 
aceitos se revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou 

equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação, 
conforme legislação que trata da matéria.   

6.1.8 Em caso de impossibilidade de apresentação do diploma, por ainda não ter sido emitido 
pela Instituição de Ensino, serão aceitas, para fins de pontuação, declarações de conclusão dos 
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cursos de Especialização Lato Sensu, Mestrado e Doutorado se o curso for concluído até a data 
de encerramento das inscrições, desde que constem do referido documento o histórico do curso 

com data de conclusão e aprovação da monografia, bem como a comprovação da defesa e 
aprovação da dissertação/tese. 

6.1.9 Somente serão aceitas as declarações de conclusão dos cursos, se no documento constar o 
timbre ou carimbo de CNPJ da entidade que forneceu o curso, data da conclusão do curso, 
carimbo e assinatura do responsável pela emissão do documento e sua data de expedição. 

 
7. DA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

7.1 Experiência comprovada na área pública, de no mínimo 03 (três) anos com pontuação 10 
(dez). Sendo que, após 3 (três) anos, será computado 05 (cinco) pontos por ano completo, 
desprezado eventuais meses e dias. Máximo de 20 (vinte) pontos neste critério. 

7.2. Experiência comprovada na área privada, de no mínimo 03 (três) anos com pontuação 05 
(cinco). Sendo que, após 3 (três) anos, será computado 05 (cinco) pontos por ano completo, 

desprezado eventuais meses e dias. Máximo de 10 (dez) pontos neste critério. 
Documentos exigidos: 
I – Em Órgão Público: 

a) Documento expedido pelo Poder Público, no 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, especificando o período 
compreendido no cargo pleiteado. 
II – Autônomo, Profissional Liberal ou Contador empregado regido pela CLT: 

a) Cópia de contratos de prestação de serviços firmados, com as respectivas notas fiscais, 
ambos devidamente autenticados. 

b) Cópia de contratos de prestação de serviços e respectivas Notas Fiscais, ambos devidamente 
autenticados firmados e prestados até a data da apresentação do documento. 
c) Cópia da CTPS. 

 
8. DA APROVAÇÃO 

8.1 O resultado preliminar da seleção para exercer a função temporária de Contador, será 
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araras – SP, e também no seguinte 
endereço: www.saema.com.br, na data de 22 de julho de 2021. 

 
9. DOS RECURSOS 

9.1 Os candidatos poderão interpor recurso administrativo no prazo de 24 horas a contar da 
publicação oficial do resultado preliminar. 
9.2 Os recursos deverão ser entregues no prédio de atendimento do SAEMA, situado à Rua 

José Bonifácio, 645, Centro, Araras – SP, das 9h às 12hs e das 14hs às 16hs, através de 
requerimento dirigido à Comissão de Organização e Análise do Processo Seletivo 

Simplificado, conforme critérios abaixo: 
a) Apresentação em formato livre, em duas vias, sendo uma via para ser protocolada no 
SAEMA. 

b) Transcrito com letra de forma ou impresso, contendo, obrigatoriamente, as alegações e seus 
fundamentos, a função para qual concorre, o número de Registro Geral, nome do candidato e 

sua assinatura. 
9.3 Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos quesitos acima. 
9.4 A Comissão publicará o resultado final da avaliação dos eventuais recursos apresentados, 

com nova lista de classificação, se alterada. 
 

http://www.saema.com.br/
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10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

10.1 Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, o desempate será decidido em 
benefício do candidato que apresentar, na seguinte ordem: 
1. Maior tempo de experiência profissional na área, prevalecendo a área pública sobre a 

privada. 
2. Maior idade, sendo considerado dia, mês e ano. 

3. Sorteio. 
 
11. DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 O resultado final será homologado pelo Presidente Executivo do SAEMA e publicado no 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Araras – SP, e também no seguinte endereço: 

www.saema.com.br, na data de 30 de julho de 2021. 
 
12. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

12.1 O candidato classificado será convocado para contratação através de edital de convocação, 
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araras – SP, no endereço: 

www.saema.com.br e também por correspondência enviada ao endereço constante da ficha de 
inscrição, devendo se apresentar no local, dia e horário indicado para assinatura do contrato e 
entrega dos documentos abaixo relacionados: 

a) Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social das páginas onde consta 
número/série e qualificação civil. 

b) 01 (uma) fotografia 3x4 recente. 
c) Fotocópia do RG. 
d) Fotocópia do CPF. 

e) Fotocópia do cartão do SUS. 
f) Fotocópia do Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição e Certidão de 

Quitação Eleitoral (Cartório Eleitoral ou pelo site: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral). 
g) Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino. 

h) Fotocópia da CNH. 
i) Fotocópia da Certidão de Casamento. Em caso de separação ou divórcio, cópia atualizada da 

certidão de casamento com averbação. 
j) CÔNJUGE – Fotocópia do RG, CPF e Cartão do SUS. 
k) FILHOS – Fotocópia da Certidão de Nascimento, RG, CPF e Cartão do SUS dos filhos até 

21 anos (universitários até 24 anos + Declaração de Matrícula em curso Superior). 
l) Fotocópia autenticada do comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo, bem 

como registro no órgão competente. 
m) Fotocópia do cartão de cadastramento no PIS/PASEP. 
n) Fotocópia de comprovante de endereço. 

o) Certidão Negativa Criminal – pelo site: http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar 
(Tipo de certidão - Certidão de distribuição / Abrangência da certidão - Justiça Federal de 

Primeiro Grau em São Paulo). 
p) Atestado de Antecedentes Criminais (Estadual) – Poupatempo ou pelo site: 
www2.ssp.sp.gov.br. 

q) Declaração de Bens, nos termos do art. 13 da Lei Nº. 8.429, de 2 de junho de 1992.   
r) Declaração que não foi demitido por justa causa a Bem do Serviço Público. 

http://www.saema.com.br/
http://www.saema.com.br/
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar
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s) Laudo médico favorável. 
t) Declaração de acumulação de cargos públicos e compatibilidade de horários, descrevendo o 

local e a carga horária semanal nos termos dos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição 
Federal. 

12.2 Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer 
documento anteriormente relacionado, acarretará o não cumprimento da exigência para a 
contratação. 

12.3 O não pronunciamento do candidato convocado para contratação permitirá a Comissão 
excluí-lo do processo. 

 
13. DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 O Processo Seletivo Simplificado terá prazo de validade de 02 (dois) anos contados a 
partir da homologação.  

13.2 É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados feitos pela Comissão de Organização e Análise do Processo Seletivo 
Simplificado. 

13.3 Caso haja rescisão contratual dentro da validade do processo seletivo, poderão ser 
chamados para contratação candidatos classificados, observando-se rigorosamente a ordem de 

classificação e o limite de contratações para a função. 
13.4 O candidato contratado submeter-se-á ao regime de trabalho estabelecido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, na forma dos dispositivos legais pertinentes à 

matéria. 
13.5 Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação ou notas 

de candidatos, valendo, para tal fim, os resultados publicados no Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Araras – SP, e também no seguinte endereço: www.saema.com.br. 
13.6 A classificação no Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa de 

direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das 
disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência do SAEMA e da rigorosa 

ordem de classificação. 
13.7 Qualquer informação a respeito do processo seletivo poderá ser obtida pelos telefones (19) 
3543-5514, 3543-5518 e 3543-5506 junto aos membros da Comissão de Organização e Análise 

do Processo Seletivo Simplificado. 
 

14. DOS CASOS OMISSOS 

14.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Organização e Análise do Processo 
Seletivo Simplificado, nomeados pela Portaria. 

 
 

Araras, 28 de junho de 2021. 
 
 

 

ALEXANDRE FAGGION CASTAGNA 
PRESIDENTE EXECUTIVO 
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ANEXO I 

AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2021 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº  

 
 
Pelo presente, solicito inscrição como candidato(a) ao Processo Seletivo Simplificado Nº. 

01/2021, para contratação temporária de Contador no Serviço de Água e Esgoto do Município 
de Araras – SAEMA. 

 
Informações Pessoais: 
 

Nome completo: ______________________________________________________________ 

CPF: _______________________________  

RG: ________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

Bairro: _____________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________ UF: _______   CEP: ____________ 

Naturalidade: ___________________ Nascimento: ___________ Idade: ___________ 

Estado Civil: _________________________ 

Formação: __________________________________________________________________ 

(    ) Nível Superior  (    ) Especialização  (    ) Mestrado  (    ) Doutorado 

 

Informações complementares 

 

Telefone residencial: (    ) _______________ 

Celular: (    ) _________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Data: 

 

________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
CPF: 

 
 
 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 

Inscrição nº ______/2021 

Nome candidato:  

RG:     CPF: 

RECEBIDO EM _____/ 07 / 2021. 

 

Responsável pelo recebimento da inscrição: 
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ANEXO II 

MODELO DE CURRICULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 

01/2021 

 

1. GRADUAÇÃO (em outras áreas) 

Curso:_______________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: __________________________________________________________ 
Ano de Conclusão: ____________________________________________________________ 

 
2. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Curso/Área: __________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: __________________________________________________________ 
Ano de Conclusão: ____________________________________________________________ 

 

3. MESTRADO (10 pontos unitário) 
Curso/Área: __________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: __________________________________________________________ 
Ano de Conclusão: ____________________________________________________________ 

 

4. DOUTORADO (10 pontos unitário) 
Curso/Área: __________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: __________________________________________________________ 
Ano de Conclusão: ____________________________________________________________ 

 

5. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA FUNÇÃO 
a) Curso/Área: ________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: __________________________________________________________ 
Data de início: __________________________ Data de Conclusão: _____________________ 

Carga horária: ________________________________________________________________ 
 
b) Curso/Área: ________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: __________________________________________________________ 
Data de início: __________________________ Data de Conclusão: _____________________ 

Carga horária: ________________________________________________________________ 

 

c) Curso/Área: ________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: __________________________________________________________ 
Data de início: __________________________ Data de Conclusão: _____________________ 

Carga horária: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Local, Data e Assinatura do Candidato: 
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ANEXO III 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Nº. 01/2021 – CONTADOR 

 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 05/07/2021 a 16/07/2021 

Avaliação dos documentos pela Comissão 19/07/2021 a 21/07/2021 

Publicação do Resultado Preliminar 22/07/2021 

Interposição de Recursos 23/07/2021 

Análise dos Recursos 26/07/2021 a 28/07/2021 

Sorteio Público (caso haja empates) 29/07/2021 

Publicação do Resultado Final e Homologação 30/07/2021 

 


