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EDITAL N º. 02 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2013 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA CADASTRO E SELEÇÃO DE 
CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO 
TEMPORARIA, A FIM DE ATENDER A 
SEDE DA FUNDEC, SUAS UNIDADES DE 
ENSINO E CONVENIADAS.  

 

O PRESIDENTE da FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias, no 
exercício de suas atribuições legais nos termos da Lei Municipal 1.873 de 25 
de abril de 2005, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal 
4.648 de 25 de maio de 2005, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1.922, 
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 5.537, 
de 02 de fevereiro de 2009, e suas posteriores alterações, tendo em vista a 
necessidade de manter o bom desenvolvimento das atividades da FUNDEC, 
resolve tornar público a abertura de inscrição para o Processo Seletivo 
Simplificado para contratação temporária nos termos do art. 37, IX, da 
CRFB/88, no intuito de atender a sede da FUNDEC, suas Unidades de Ensino 
e Conveniadas, sendo a Comissão designada pela Portaria nº. 15/2013 – 
PRES/FUNDEC, responsável pela coordenação e pelo andamento deste 
Processo Seletivo, nos seguintes termos: 
 
 
1. Disposições Preliminares 
 
1.1 – O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção para contratação 
por tempo determinado de pessoal para exercerem as seguintes funções:   

 
 

FUNÇÃO 
ESPECIALIDAD
E 

VAGAS 
REMUNERAÇÃO 
(R$) 

JORNADA DE 
TRABALHO 

REQUISITOS 
BÁSICOS 

Assistente 
Administrativo I 

- 15 R$ 2.200,00 44h/semana Ensino superior 
completo 

Assistente 
Administrativo 
II 

- 19 R$ 1.400,00 44h/semana Ensino médio 
completo, com 
domínio de 
informática 

Auxiliar 
Administrativo 

- 35 R$ 1.150,00 44h/semana Ensino médio 
completo, com 
noção de 
informática 



 

  

 

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 – Parque Duque 

CEP 25085-131 – Duque de Caxias 

Tel.: 21-2672-5650 
 

 

Analista de 
Licitação 

Licitação 01 R$ 3.200,00 44h/semana Graduação 
completa em 
direito ou 
administração 

Almoxarife - 01 R$ 890,00 44h/semana Ensino 
fundamental 
incompleto 

Assistente 
Almoxarifado 

- 01 R$ 1.100,00 44h/semana Ensino médio 
completo, com 
noção de 
informática 

Coordenador 
de Manutenção 

Curso técnico 
em Edificações 

01 R$ 1.850,00 44h/semana Ensino médio 
técnico completo 

Coordenador 
de TI 

- 05 R$ 2.500,00 44h/semana Ensino superior 
completo em área 
de informática 

Técnico de 
Informática 

Curso técnico de 
informática 

03 R$ 1.265,50 44h/semana Ensino médio 
técnico completo 

Recepcionista Curso 
profissionalizante 
de recepcionista 

01 R$ 1.000,00 44h/semana Ensino médio 
completo 

Mensageiro - 01 R$ 1.000,00 44h/semana Ensino 
fundamental 
completo 

Motorista CNH, categoria 
D 

02 R$ 1.306,00 44h/semana Ensino 
Fundamental 
completo 

Eletricista Curso 
profissionalizante 
de eletricista 

01 R$ 1.368,75 44h/semana Ensino 
fundamental 
incompleto 

Pedreiro Curso 
profissionalizante 
de pedreiro 

01 R$ 1.295,97 44h/semana Ensino 
fundamental 
incompleto 

Pintor Curso 
profissionalizante 
de pintor 

01 R$ 1.295,37 44h/semana Ensino 
fundamental 
incompleto 

Copeira - 01 R$ 780,00 44h/semana Ensino 
fundamental 
incompleto 

Garçom Ensino 
profissionalizante 
de garçom 

02 R$ 1.150,00 44h/semana Ensino médio 
completo 
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Vigia Diurno - 24 R$ 970,00 Plantão 12/36 Ensino 
fundamental 
incompleto 

Vigia Noturno - 24 R$ 970,00 Plantão 12/36 Ensino 
fundamental 
incompleto 

Porteiro - 02 R$ 810,43 44h/semana Ensino 
fundamental 
incompleto 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

- 39 R$ 975,00 44h/semana Ensino 
fundamental 
incompleto 

Gestor de 
unidade 

- 06 R$ 2.200,00 44h/semana Ensino superior 
completo ou 
Especialização 
em Administração 
Escolar 

Coordenador 
de Projetos 
Institucionais 

- 01 R$ 2.000,00 44h/semana Ensino superior 
completo em 
Administração ou 
Administração 
Escolar 

Coordenador 
de Cursos 

- 02 R$ 2.000,00 44h/semana Ensino superior 
completo em 
Pedagogia – 
Supervisão 
Escolar 

Coordenador 
de Esporte e 
Lazer 

- 01 R$ 2.000,00 44h/semana Ensino superior 
completo em 
Educação Física 

Inspetor de 
Aluno 

- 16 R$ 990,00 44h/semana Ensino médio 
completo 

Instrutor 20h . Aplicação de 
película e contro 
solar 
. Instalador de 
som automotivo 
. Cabista-
Instalador de 
redes de acesso 
. CFTV e 
automação de 
portões de 
garagem 
. IRLA – 
instalador e 
reparador de 

01 
 
 
01 
 
01 
 
 
01 
 
 
 
02 
 
 

R$ 745,45 20h/semana Ensino médio 
completo 
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linhas áreas 
. DJ – Disc 
Jockey 
. Photoshop 
. Fotografia 
. Operador de 
telemarketing 
. Montagem e 
manutenção de 
computadores 
. Manicure 
. Refrigeração 
. Garçom 
. Camareiro 
. Auto CAD 

 
01 
 
01 
01 
02 
 
01 
 
 
03 
01 
01 
01 
01 

Instrutor 40h . Cabeleireiro 
. Costureira 
. Eletricista 
Predial 

03 
01 
01 

R$ 1.490,91 40h/semana Ensino médio 
completo 

Professor 20h . Matemática 
. Sociologia 
. Português 
. Física 
. Química 
. Biologia 
. História 
. Geografia 
. Informática 

09 
01 
09 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

R$ 935,10 20h/semana Ensino superior 
completo, com 
licenciatura 

Professor 40h . Educação 
Física 

04 R$ 1.870,20 40h/semana Ensino superior 
completo em 
educação física, 
experiência com 
pessoas com 
necessidades 
especiais 

 
 
 
2 - DA INSCRIÇÃO 
 
2.1 Os candidatos interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado do 
presente Edital, deverão dirigir-se ao setor de Protocolo da Sede da FUNDEC, situada 
na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 – Parque Duque, Duque de Caxias – RJ, no 
período de 18 a 28 de fevereiro de 2013, segunda à sexta-feira, das 09h às 16:30 
min, a fim de preencher ficha de inscrição, Anexo I deste Edital. 
 
2.2 Poderão participar do Processo Seletivo Simplificado, os brasileiros, nato ou 
naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda de 
legislação específica, que preencham os requisitos constantes no presente Edital e na 
forma da legislação em vigor. 
 
2.3 Será exigido do candidato no comparecimento à FUNDEC no ato da inscrição: 
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a) 01 (uma) foto 3X4 recente; 
 

b) preenchimento do formulário de acumulação de cargos, Anexo II; 
 

c) Curriculum Vitae atualizado, datado e assinado, constando, obrigatoriamente, 
entre outras informações, tempo de experiência no cargo pretendido e 
formação acadêmica. 

d) fotocópia comprovante de experiência profissional ao cargo pretendido; 
 

e) fotocópia comprovante de escolaridade. 
 
 

2.4 O preenchimento da ficha de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato. 
Não serão realizadas inscrições condicionais e/ou extemporâneos, nem aceitas via 
postal ou por fax. 
 

2.4.1 O candidato que declarar falsamente qualquer informação será excluído 
do processo, se confirmada tal situação, sujeitando-se às consequências legais 
pertinentes. 

 
2.5 Só será aceito uma única inscrição por candidato. Em havendo mais de uma, 
prevalecerá a de data mais recente. 
 
2.6 Será permitida a inscrição do candidato por terceiros, mediante a entrega de 
procuração do interessado, acompanhada de cópia legível do documento de 
identidade do candidato e apresentação de identidade do procurador. 
 
2.6.1 Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, devendo a 
mesma ficar retida pelo Departamento de Pessoal da FUNDEC. 
 
2.6.2 O candidato ou seu procurador são responsáveis pelas informações prestadas 
no preenchimento da Ficha de Inscrição, arcando os mesmos com as conseqüências 
de eventuais erros de preenchimento. 
 
2.7 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar 
desconhecimento, ainda que feita mediante procuração. 
 
2.8 Constituem pré-requisitos para a inscrição: 
 

a) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos até a data da contratação; 
 

b) estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com 
as militares; 

 
c) possuir escolaridade exigida para o exercício do cargo bem como os demais 

requisitos básicos na data de contratação; 
 

d)  não ter firmado contrato temporário, com fundamento na Lei Municipal 
1.922/2005, como previsto no inciso III, do art. 7º, do Decreto Municipal nº. 
5.537, de 02 de fevereiro de 2009, encerrado a menos de 12 (doze) meses da 
data da contratação decorrente deste Edital, com exceção dos profissionais da 
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área de ensino, devido ao permissivo legal do Decreto Municipal 6.051 de 15 
de julho de 2011. 

 
2.9 As inscrições para este Processo Seletivo serão gratuitas. 

 
 
3.  HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 2.1, a Comissão publicará, no painel de 
publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, se houver, no prazo 
de 03 (três) dias, edital contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas 
inscrições homologadas. 
   
3.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor 
recursos escritos perante a Comissão do Processo Seletivo, no prazo de 01 (um) dia, 
mediante a apresentação das razões que ampararem a sua irresignação.  
 
3.2.1 No prazo de 01 (um) dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar 
sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de 
inscrições homologadas. 
    
3.2.2 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao 
Presidente da FUNDEC para julgamento, no prazo de 01 (um) dia, cuja decisão 
deverá ser motivada.  
 
3.2.3 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 3.1, no 
prazo de 02 (dois) dias, após a decisão dos recursos. 
 
 
4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. 
 
4.1 Os candidatos portadores de deficiência terão prioridade de convocação para a 
celebração de contrato temporário em atendimento ao que determina o art. 37, inciso 
VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil e ao que dispõem a Lei n° 
2.298, de 28 de julho de 1994, alterada pela Lei n° 2.482, de 14 de dezembro de 1995, 
e percentual estabelecido pela Lei Municipal nº. 1.922, de 08 de dezembro de 2005, § 
2º, inciso VI, art. 2º. 
 
4.2 Os candidatos portadores de deficiência, convocados prioritariamente dentro do 
estabelecido no caput do art. 6º, apresentarão atestado de saúde ocupacional que 
declare a existência da deficiência e a compatibilidade de sua deficiência com o 
exercício das atribuições definidas no presente Edital para o cargo ao qual se 
candidatou. 
 
4.3 Na falta de candidatos portadores de deficiência aptos para contratação, serão 
convocados os demais candidatos, observando-se a ordem de classificação por cargo. 
 
4.4 Os portadores de deficiência que não optarem, no momento da inscrição, por se 
candidatar à reserva para deficientes não serão atingidos pela norma do caput do art. 
6º, da Lei Municipal 1.922/2005. 
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5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1 A classificação dos candidatos a contratação temporária, inscritos na conformidade 
do Capítulo 2 do presente Edital, se dará por meio de pontuação gerada após a 
análise de curriculum, considerando o tempo de experiência de atuação em atividades 
compatíveis com as atribuições relativas ao cargo pretendido, comprovante de 
proficiência e comprovante de escolaridade. 
 
5.2 Para os aprovados nesta etapa, será realizada entrevista, Anexo III deste Edital, 
e/ou prova escrita, a cargo da FUNDEC ou Comissão Regulamentadora responsável 
pelo Processo Seletivo Simplificado, que informará com antecedência os candidatos 
em caso de prova escrita. 

 
 
 

6.  DA APURAÇÃO DA NOTA NO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1 A apuração da nota se dará através da análise do curriculum e entrevista e/ou 
prova escrita, da seguinte forma: 
 

Análise de curriculum 05 (cinco) pontos 
Entrevista e/ou prova escrita 05 (cinco) pontos 

 
 

 
7.  DO RESULTADO 
 
7.1 Os candidatos serão classificados por cargo, a partir do total de pontos obtidos do 
somatório dos pontos das apurações de análise curricular e entrevista e/ou prova 
escrita, devendo a nota final ser igual ou superior a 06 (seis) pontos.  
 
7.2 Ocorrendo empate, terá preferência o candidato de idade mais elevada, conforme 
preceituado pela Lei Federal nº. 10.741, de 01 de outubro de 2003, Artigo 27, 
Parágrafo Único. 
  
7.3 O resultado com a classificação final dos candidatos será publicado no Boletim 
Oficial do Município de Duque de Caxias, em jornal de grande circulação no Município 
e no endereço eletrônico www.fundec.rj.gov.br, a partir do dia 12 de março de 2013, 
sendo de inteira responsabilidade do candidato manter-se informado sobre o mesmo. 
 
7.4 Caberá recurso contra a nota final de classificação, dentro de 02 (dois) dias úteis, 
a contar da data de publicação do resultado com a classificação final no Boletim Oficial 
do Município de Duque de Caxias, a ser examinado pela Comissão Regulamentadora 
do Processo Seletivo Simplificado. 
 
7.5 Os recursos serão protocolados na sede da FUNDEC, no setor de Protocolo, 
situado à Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131, Parque Duque – Duque de Caxias, de 
segunda à sexta-feira, das 09h às 14h, no prazo estabelecido no item anterior. 
 
7.6 Para contagem do prazo para interposição de recurso, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento. 
 



 

  

 

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 – Parque Duque 

CEP 25085-131 – Duque de Caxias 

Tel.: 21-2672-5650 
 

 

7.7 O recurso deverá ser individual com a indicação precisa do item em que o 
candidato julgar prejudicado, e devidamente fundamentado. 
 
7.8 Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não fundamentado ou 
intempestivo, ou não subscrito pelo próprio candidato. 
 
7.9 O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter dados que informem sobre 
a identidade do recorrente e o número de inscrição. 
 
7.10 Será rejeitado liminarmente o recurso protocolizado por fax-símile, telex, 
telegrama, internet, como também o que não contiver dados necessários à 
identificação do candidato. 

 
  

8.  DA CONVOCAÇÃO 
 
8.1 Os candidatos classificados dentro do número de vagas para o cargo serão 
convocados, observada a ordem de classificação, pelo Departamento de Pessoal da 
FUNDEC, com sede à Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131, Parque Duque – Duque de 
Caxias, via carta, e-mail e/ou telefone, de acordo com as necessidades demandadas 
pelas unidades de ensino da FUNDEC, sendo o candidato responsável indicação 
correta do seu endereço, e-mail ou telefone. 
 
8.2 Os candidatos convocados deverão comparecer à FUNDEC, em local, dia e hora 
determinados na convocação, munidos da seguinte documentação original e fotocópia: 
 

a) Identidade; 
 

b) CPF; 
 

c) comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 
 

d) título de eleitor e último comprovante de votação/justificativa; 
 

e) certificado de reservista ou C.A.M. constando dispensa, se do sexo masculino; 
 

f) se casado(a), certidão de casamento; 
 

g) certidão de nascimento dos filhos; 
 

h) declaração de imposto de renda; 
 

i) comprovante de naturalização, quando for o caso; 
 

j) comprovante de residência; 
 

k) atestado de saúde ocupacional; 
 
 
8.3 A não apresentação dos documentos supracitados, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis após a data de comparecimento agendada na convocação, implicará na 
eliminação do candidato por desistência. 
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8.4 O deferimento final da contratação do candidato dependerá de parecer favorável 
da Comissão Regulamentadora quanto à pertinência dos títulos acadêmicos, e quanto 
à comprovação da experiência informada. 
 
8.5 O candidato poderá apresentar recurso à Comissão Regulamentadora, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tomou ciência do parecer 
desfavorável que ensejou o indeferimento da sua contratação. 

 
 

9.  DA CONTRATAÇÃO 
 
9.1 A contratação de que trata o presente Edital se dará mediante a assinatura de 
contrato administrativo de prestação de serviço por tempo determinado, obsevando os 
preceitos da Lei Municipal nº. 1.922, de 08 de dezembro de 2005, e atendendo ao que 
dispõe o Decreto Municipal nº. 5.537, de 02 de fevereiro de 2009, alterado pelo 
Decreto Municipal nº. 6.051, de 15 de julho de 2011 e Decreto Municipal nº. 6.077, de 
05 de setembro de 2011; 
 
9.2 Os contratados terão direito além dos seus vencimentos a férias, décimo terceiro 
salário, licença maternidade e licença paternidade. 
 
 9.2.1 Os contratados não farão jus ao recebimento de Vale-Transporte e nem a 
 depósito de FGTS. 
 
9.3 Os contratados estarão sujeitos ao Regime Previdenciário, conforme previsto no 
art. 9º, inciso I, alínea “I” do Decreto Federal nº. 3.048/99. 
 
9.4 A contratação proveniente deste Edital está sujeita às vedações legais de 
acumulação de cargos, funções e empregos públicos, de acordo com incisos XVI e 
XVII, art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil e o normatizado no art. 
6º da Lei Municipal nº. 1.922, de 08 de dezembro de 2005 e Decreto Municipal nº. 
5.537, de 02 de fevereiro de 2009, com as devidas exceções.  
  
9.5 O prazo dos contratos firmados será de até 06 (seis) meses, podendo ser 
prorrogados por igual período, até o prazo máximo de 04 (quatro) anos, na forma da 
Lei Municipal n° 1.922, de 08 de dezembro de 2005, e terão eficácia a partir da data de 
suas formalizações. 
 
9.6 É de competência exclusiva do presidente da Fundação de Apoio à Escola 
Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de 
Caxias - FUNDEC, ou de quem por ele expressamente delegado, a assinatura dos 
contratos de que trata o presente Edital. 
 
9.7 Os contratos serão assinados em 03 (três) vias, de igual teor, pelo Presidente, ou 
de quem por ele expressamente delegado, como representante da FUNDEC, pelo 
contratado e por mais (02) duas testemunhas, ficando a primeira via com o contratado; 
a segunda arquivada no Departamento de Pessoal da FUNDEC e a terceira via 
enviada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar da publicação da contratação. 
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10.  DA REMUNERAÇÃO 
 

10.1 A remuneração, vinculada a carga horária dos cargos, obedecerá aos padrões 
remuneratórios estabelecidos, conforme item 1.1 do presente Edital. 
 
11. DO CRONOGRAMA/CALENDÁRIO 
 
  a)   período de inscrições de 18 a 28/02/2013 
  b)   homologação das inscrições de 01 a 05/03/2013 
            c)   prazo para interpor recurso da homologação das inscrições dia 06/03/2013 
            d) apreciação do recurso pela Comissão Regulamentadora do Processo 

Seletivo Simplificado 
  e)   julgamento pelo Presidente dia 08/03/2013 
  f)   lista final classificados 12/03/2013 
  g)  recurso contra erros ou omissões dia 13 e 14/03/2013  
  h) contratação a partir do dia 15/03/2013 

 
12.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 O Processo Seletivo Simplificado será coordenado por intermédio de Comissão 
Regulamentadora composta por 04 (quatro) servidores designados através de Portaria 
expedida pelo presidente da FUNDEC, como já previsto no preâmbulo deste edital. 

 
12.2  Este Edital terá validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período. 
 
12.3  Caso o candidato, por impedimento de qualquer natureza, após sua convocação, 
interrompa o procedimento de contratação, por mais de 30 (trinta) dias, será 
considerado desistente e, portanto, eliminado do Processo Seletivo. 
 
12.4 Não será fornecido ao candidato qualquer documento de caráter individual 
comprobatório de classificação. 
 
12.5 A classificação do candidato no Processo Seletivo não implica direito a 
contratação, cabendo à FUNDEC, exclusivamente, a decisão quanto a conveniência e 
oportunidade das convocações para provimento das demandas verificadas. 
 
12.6 O contratado poderá sofrer mudança de local de trabalho visando atender 
necessidade da administração pública. 
 
12.7  Caberá ao cadastrado contratado, para prover demanda da sede da FUNDEC, 
suas Unidades de Ensino e Conveniadas, arcar com as despesas de sua locomoção e 
alimentação. 
 
12.8 A inexatidão de informações e/ou irregularidades de documentos, ainda que 
verificadas posteriormente a contratação do candidato, importarão na insubsistência 
do cadastro e poderão levar à sua nulidade e conseqüente rescisão unilateral por 
parte da FUNDEC, sem prejuízo das cominações legais aplicáveis. 
 
12.9 Os candidatos classificados deverão manter atualizados seus endereços junto à 
FUNDEC se responsabilizando pelos prejuízos que por ventura vierem a ter em 
decorrência da não atualização, inclusive os que levarem a compreensão de sua 
desistência tácita. 
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12.10 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso publicado, devendo o 
candidato manter-se informado sobre as eventuais atualizações ou retificações. 
 
12.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Regulamentadora do 
Processo Seletivo Simplificado e pela Presidência da FUNDEC. 
 
12.12 Após a homologação do Processo Seletivo Simplificado, todas as informações a 
ele relativas, serão dadas aos interessados pelo Departamento de Pessoal da 
FUNDEC. 
 
12.13 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

DUQUE DE CAXIAS,  15  de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Elder Lugon 
Presidente da Fundec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


