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CONVOCAÇÕES DOS (AS) CANDIDATOS (AS) APROVADOS (AS) para 
apresentação da documentação obrigatória, anexa a este Edital de Convo-
cação, bem como para a assinatura do respectivo contrato� 
O candidato (a) deverá comparecer à Gerência de Pessoal da Secreta-
ria Municipal de Administração e Planejamento, na sede da Prefeitura 
de Mâncio Lima, situada à Rua Mimosa Sá, 021, Centro, neste Muni-
cípio, no prazo de 07 (sete) dias a contar da data de publicação deste 
Edital, no horário de 07:00 às 13:00 horas, para apresentação, entrega 
dos documentos e demais procedimentos constantes no Edital, confor-
me os anexos desta convocação� 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário� 
Mâncio Lima/AC, 25 de outubro de 2021� 

Isaac de Souza Lima
Prefeito Municipal 

ANEXO I
RELAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) CONVOCADOS(AS)

ENFERMEIRO
Nº NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

01 ELISANGELA BEZERRA FER-
REIRA 30 APROVADA

NUTRICIONISTA
Nº NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

01 DANIELLE FERREIRA DO 
NASCIMENTO LINARD 33 APROVADA

TE´CNICO DE ENFERMAGEM
Nº NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
01 MÁRCIA DANIELE GOMES LIMA 39 APROVADA

ANEXO II
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
1. Documentos comprobatórios dos cursos ou experiências profissio-
nais anexados no ato da inscrição�
2� 1 (uma) foto 3x4 – recente;
3� Carteira de Identidade e CPF;
4� Comprovante de endereço atual;
5� Certidão de Nascimento e CPF dos Filhos (menores de 18 anos);
6� Título de Eleitor e comprovante de quitação da Justiça Eleitoral;
7. Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (candidato 
do sexo masculino);
8. Carteira de Trabalho (página com foto, qualificação civil e páginas de contratos);
9� Comprovante de Inscrição PIS/PASEP (se o candidato nomeado não 
for cadastrado deverá apresentar Declaração de próprio punho de não 
cadastrado);
10� Número de Conta corrente junto ao Banco do Brasil;
11� Declaração de que não ocupa outro cargo ou função pública incom-
patível com o cargo pretendido�
12� Certidões negativas de antecedentes criminais das Justiças Estadual 
e Federal dos Estados em que haja residido nos últimos 5 (cinco) anos�
13� Para os cargos que constitucionalmente podem ser acumulados, deverão 
apresentar documentação que comprove a compatibilidade de horários� 
OBS�: A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVERÁ SER APRESENTADA 
NOS ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE 1 (UMA) CÓPIA, NÃO 
NECESSITANDO ESTAREM AUTENTICADAS�

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA/AC
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE ABERTURA DE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N° 005/2021
A Prefeitura Municipal de Mâncio Lima, através da Comissão Organi-
zadora de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto nº 
152/2021, no uso de suas atribuições legais, nos moldes da Lei Munici-
pal nº 471, de 24 de setembro de 2021, TORNA PÚBLICA a realização 
de Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de vagas para 
os cargos temporários de ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO e PE-
DAGOGO da Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante as 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos�
1� DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1�1� Esta seleção e a respectiva contratação reger-se-ão pelas normas 
deste Edital, seus anexos e eventuais retificações, além da legislação 
Municipal, Estadual e Federal a respeito do tema, em especial as Leis 
Municipais nº 257, de 10 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o 
Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores do Município de 
Mâncio Lima e 166, de 07 de agosto de 2003, que dispõe sobre o Esta-
tuto dos Servidores Públicos de Mâncio Lima, bem como os princípios 
estabelecidos no Art. 37, “caput”, da Constituição Federal, sendo execu-
tado pela Comissão Organizadora nomeada pelo Decreto nº 152/2021�

1�2� A realização da inscrição implica na concordância do candidato com as 
regras estabelecidas neste Edital, com renúncia expressa a quaisquer outras�
1.3. O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado será de 
06 (seis) meses, a contar da data de publicação da Homologação dos 
resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual pe-
ríodo, a critério exclusivo da Administração Municipal� 
1.4. Toda a execução deste Processo Seletivo Simplificado, bem como 
os atos e informações pertinentes, serão divulgados por meio do ende-
reço eletrônico https://www�manciolima�ac�gov�br e os principais serão 
publicados no Diário Oficial do Estado do Acre. 
1�5� O conteúdo programático da prova objetiva está disponível no Ane-
xo deste Edital�
1�6� O candidato aprovado exercerá suas atribuições em todo o períme-
tro do Município de Mâncio Lima, simultaneamente, incluindo-se zona 
urbana, zona rural e zona ribeirinha� 
1�7� As funções do cargo, carga horária, requisitos e remuneração são 
os estabelecidos em anexo deste Edital�
1.8. O Processo Seletivo Simplificado será composto por uma etapa 
única de prova objetiva�
1�9� A Prova Objetiva será aplicada na cidade de Mâncio Lima/AC�
1�10� Será de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Planejamento a realização dos demais atos posteriores ao 
Processo Seletivo Simplificado, em especial os decorrentes da convo-
cação e contratação�
1�11� No ato da contratação, o candidato deverá cumprir todos os requi-
sitos necessários previstos em Lei, sendo que o não cumprimento, ou 
cumprimento parcial, ensejará na desclassificação. 
2� DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, em link 
próprio, que poderá ser acessado por meio do site oficial da Prefeitura 
Municipal de Mâncio Lima https://www�manciolima�ac�gov�br, iniciando-
-se em 28/10/2021 e encerrando-se no dia 06/11/2021, mediante o pre-
enchimento da ficha de inscrição e Pagamento da Taxa de Inscrição. 
2�1�1� O valor da taxa de inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
para todos os cargos� 
2�1�2� A importância recolhida, relativa à inscrição, não será devolvida 
em hipótese alguma e será utilizada para custeio das despesas relativas 
à realização do Certame�
2�1�3� O boleto de pagamento deverá ser gerado no ato da inscrição e 
pago dentro do prazo estabelecido neste Edital� 
2�2� Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das nor-
mas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos, partes in-
tegrantes das normas que regem o presente Processo Seletivo Simplificado, 
das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese�
2�3� É de responsabilidade exclusiva do candidato/interessado a identi-
ficação correta e precisa dos requisitos e das atribuições das funções.
2�4� Não serão admitidas mais de uma inscrição ou inscrição condicio-
nal ou provisória�
2�5� Não serão aceitas inscrições por via postal, telefone, fax, e-mail ou 
sem o pagamento da taxa de inscrição e/ou deferimento da isenção�
2.6. Os candidatos receberão a confirmação de sua inscrição através 
do e-mail indicado�
2�7� A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato�
2�8� A Comissão Organizadora não será responsável pela veracidade 
das informações enviadas pelo candidato, sendo que, caso sejam apre-
sentadas informações falsas, o candidato será desclassificado.
2�9� O candidato somente será considerado inscrito neste Processo Se-
letivo Simplificado após o cumprimento de todas as instruções descritas 
neste Edital�3� DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
3�1� A isenção do valor da inscrição só ocorrerá para o candidato:
a) que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) e estiver desempregado;
b) for doador de sangue, fazendo a comprovação de que doou nos últi-
mos 12 (doze) meses�
3�2� O candidato interessado em pleitear a isenção da taxa de inscrição 
deverá preencher o campo correspondente na plataforma de inscrições 
que será acessada por meio do site da prefeitura de Mâncio Lima https://
www�manciolima�ac�gov�br e anexar cópia da carteira de trabalho (páginas 
que contenham fotografia, identificação civil e contratos de trabalhos para 
que se identifique o alegado desemprego), comprovação de inclusão no 
Cadastro Único (CadÚnico) ou comprovação de que doou sangue nos úl-
timos 12 (doze) meses. Os documentos deverão ser anexados na ficha de 
inscrição preenchida no site, dentro do período estabelecido�
3�3� As datas de divulgação dos resultados dos pedidos de isenções 
de inscrição, bem como de possíveis recursos constam no cronograma 
anexo deste Edital�
3�4� Os resultados dos pedidos de isenções serão disponibilizados no site da 
Prefeitura Municipal, na aba específica de Processo Seletivo Simplificado. 
3�5� O candidato disporá, unicamente, do prazo previsto no cronograma 
para contestar o indeferimento da isenção, mediante preenchimento de 
formulário constante no site indicado anteriormente�
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3�6� O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá reti-
rar o boleto por meio da plataforma de inscrição e efetuar o pagamento 
dentro do prazo estabelecido no Edital�
3�7� O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, e não efe-
tuar o pagamento da taxa de inscrição até a data limite para inscrições, 
terá automaticamente sua inscrição indeferida�
3�8� Não será concedida isenção de pagamento do valor da inscrição 
ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar informação ou documentação;
c) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital�
3�9� As informações prestadas no formulário, bem como a documenta-
ção apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato, res-
pondendo este por qualquer erro ou falsidade�
3�10� Sendo constatada, a qualquer tempo, a falsidade de qualquer 
informação, será cancelada a inscrição efetivada e anulados todos os 
atos dela decorrentes, respondendo o candidato, pela falsidade pratica-
da, na forma da lei�
4� DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
4�1� Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter à Prova 
Objetiva, o candidato deverá solicitá-las no ato da inscrição, no campo espe-
cífico da Ficha de Inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais 
necessários, arcando com as consequências de sua omissão�
4�1�1� O candidato deverá, no ato do preenchimento da inscrição, anexar 
cópia de laudo médico que ateste a necessidade de condição especial�
4.1.2 O candidato que deixar de apresentar o laudo médico que justifi-
que a necessidade do atendimento especial não terá o pedido atendido� 
4�2� Os recursos especiais que serão disponibilizados aos candidatos, median-
te solicitação nos termos do subitem acima, são: Tempo Adicional de Horário 
de Prova, Ledor, Prova Ampliada, Sala de Melhor Acesso, Lactantes – Local 
para Acompanhante e Bebê, Auxílio para Transcrição, dentre outros�
4�3� As candidatas lactantes que tiverem necessidade de amamentar 
durante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial 
para tal fim, deverão levar um acompanhante, maior de idade, que ficará 
em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança, não 
fazendo jus à prorrogação do tempo de prova�
4�3�1� A candidata lactante que comparecer ao local de provas com o 
lactente e sem acompanhante não realizará a prova�
4�4� No atendimento às condições especiais não se inclui atendimento 
domiciliar, hospitalar e transporte�
4.5. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, 
à apreciação da Comissão Organizadora, observados os critérios de 
viabilidade e razoabilidade�
5� DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
5�1� As informações sobre o local e o horário de aplicação da Prova 
Objetiva serão divulgadas no site https://www�manciolima�ac�gov�br, na 
data constante no cronograma deste edital� 
5�2� É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do tra-
jeto até o local de realização da prova, a fim de evitar eventuais atrasos, 
sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização das pro-
vas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas�
5�3� O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário 
e local de realização das provas, para fins de justificativa de sua ausência.
5�4� Todos os horários previstos neste Edital referem-se ao horário local� 
5�5� Quando da realização da Prova Objetiva, o candidato deverá, ain-
da, obrigatoriamente, levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
fabricada em material transparente, não podendo utilizar outro tipo de 
caneta ou material�
5�6� O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova 
Objetiva portando documento oficial e original de identificação, com 
antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário estabelecido para o 
fechamento dos portões�
5�6�1� Não será admitido o uso de cópias de documentos, ainda que 
autenticadas em cartório� 
5�7� Os portões de acesso aos locais de prova fecharão, impreterivel-
mente, nos 15 (quinze) minutos que antecederem o horário de realiza-
ção das provas� 
5�7�1� Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização 
da prova após o horário fixado para o fechamento dos portões, mesmo 
que as provas ainda não tenham sido iniciadas�
5.8. Serão considerados documentos oficiais de identidade (ORIGINAIS):
a) Carteiras expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombei-
ros e pelas Polícias Militares;
b) Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício pro-
fissional (Ordens e Conselhos de Classe) que, por Lei Federal, valem 
como identidade;
c) Passaporte;
d) Carteiras de Identidade expedidas por órgão público que, por Lei Fe-
deral, valem como identidade;
e) Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto)� 
5�8�1� Não serão aceitos como documentos de identidade:

a) Certidão de nascimento ou Casamento;
b) CPF;
c) Títulos eleitorais;
d) Carteiras de Motorista (modelo sem foto);
e) Carteiras de Estudante;
f) Carteiras Funcionais sem valor de identidade;
g) Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
5�8�2� O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a identificação do candidato (foto e assinatura).
5�9� O documento de identidade deverá ser apresentado ao Fiscal de 
Sala ou de Local, antes do acesso à sala ou ao local de prova�
5�9�1� Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso nas salas ou 
no local de realização das provas de candidatos sem documento oficial 
e original de identidade, nem mesmo sob a alegação de estar aguardan-
do que alguém o traga�
5.9.2. Após identificação e entrada em sala, o candidato se dirigirá à 
carteira indicada pelo fiscal e não poderá consultar ou manusear qual-
quer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de 
início das provas�
5�10� Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham 
terminado as provas no local de realização das mesmas� Ao termina-
rem, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sen-
do possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros�
5�11� A Prova acontecerá em dia, horário e local indicados nas publica-
ções oficiais. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem 
justificação de falta, sendo considerado eliminado do Processo Seletivo 
Simplificado o candidato que faltar às provas. Não haverá aplicação de 
prova fora do horário, data e locais pré-determinados�
5.12. Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplifica-
do, o candidato que durante a realização das provas:
a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada pela re-
alização das provas; 
b) for responsável por falsa identificação pessoal; 
c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação; 
d) ausentar-se do recinto da prova sem permissão; 
e) deixar de assinar a lista de presença; 
f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h) não atender as determinações deste Edital;
i) for surpreendido em comunicação com outro candidato;
j) não devolver o Cartão de Respostas ao término das Provas, 
antes de sair da sala;
k) ausentar-se do local da prova antes de decorrida 1 (uma) hora do 
início da mesma;
l) for surpreendido portando celular durante a realização das provas� 
Celulares deverão ser desligados, retiradas as baterias, e guardados 
dentro do envelope fornecido pela Comissão ao entrar em sala, manti-
dos lacrados e dentro da sala até a saída definitiva do local da realiza-
ção da prova;
m) não atender ao critério da alínea acima e for surpreendido com celu-
lar fora do envelope fornecido ou portando o celular no deslocamento ao 
banheiro/bebedouro ou o telefone celular tocar, estes últimos, mesmo 
dentro do envelope fornecido pela Comissão;
n) for surpreendido em comunicação verbal ou escrita ou de 
qualquer outra forma;
o) utilizar-se de livros, dicionários, códigos impressos, máquinas calcu-
ladoras e similares ou qualquer tipo de consulta;
5�13� Após entrar em sala, não será admitida qualquer espécie de consulta 
ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, dicioná-
rios, códigos, manuais, impressos ou anotações, agendas eletrônicas ou 
similares, telefone celular, smartphones, tablets, iPod, ipad, pendrive, BIP, 
walkman, gravador ou similares, máquina de calcular, MP3, MP4 ou simila-
res, notebook, palmtop, receptor, máquina fotográfica ou similares, controle 
de alarme de carro ou qualquer outro receptor de mensagens, nem o uso 
de relógio de qualquer forma, material ou especificação, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro, 
etc� Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de 
qualquer natureza, que cubra a orelha ou obstrua o ouvido� 
5�14� É proibido o porte de armas nos locais das provas, não podendo 
o candidato armado realizar as mesmas� Nos casos em que o inscri-
to esteja autorizado a portar armas, deverá apresentar documento que 
comprove sua autorização�
5�14�1� É expressamente proibido fumar no local de realização das provas�
5�15� O tempo total de realização da Prova Objetiva será de 3h e 00 min�
5�15�1� A prova terá início às 13:00h, com os portões sendo fechados às 12:45h� 
5�16� O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão 
de Respostas�
5.16.1. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de reali-
zação da prova após decorrida 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início�
5�16�2� O candidato só poderá levar o próprio exemplar do Caderno 
de Questões se deixar a sala faltando 1 (uma) hora para o término do 
horário da prova�
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5.16.3. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão per-
manecer na sala até que o último candidato termine sua prova, retiran-
do-se todos de uma só vez�
5�16�4 Não será concedido tempo adicional de prova em nenhuma hi-
pótese�
5�17� Toda e qualquer ocorrência, reclamação ou necessidade de regis-
tro, deverá ser imediatamente manifestada ao fiscal ou representante 
da Comissão, no local e no dia da realização da prova para o registro da 
ocorrência e, caso necessário, serão tomadas as providências cabíveis�
6� DA PROVA OBJETIVA
6.1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será 
constituída de questões de múltipla escolha, conforme o Quadro de Pro-
vas, subitem 6�4�
6�1�1� Cada questão terá 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma correta�
6�2� Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único 
Cartão de Respostas que não poderá ser rasurado, amassado ou man-
chado, podendo vir a ser desclassificado caso não atenda este requisito.
6�3� O candidato deverá seguir atentamente as recomendações conti-
das na capa de seu Caderno de Questões e em seu Cartão de Respos-
tas, bem como as orientações e instruções expedidas pela Comissão e 
auxiliares durante a realização das provas�
6�4� A organização da prova, seu detalhamento, número de questões 
por disciplina e valor das questões encontram-se representados nas 
tabelas abaixo:

Disciplinas Quantidade 
de Questões

Valor da 
Questão

Pontuação 
Máxima

Língua Portuguesa 10 1 10
Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 1 10
Conhecimentos Específicos 15 2 30

Totais 50 50

6.5. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que 
não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos totais 
da Prova Objetiva�
6�6� O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva 
para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para 
correção�
6�7� O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das 
opções de resposta� Será considerada errada e atribuída nota 0 (zero) 
à questão com mais de uma opção marcada, sem opção marcada, com 
emenda ou rasura�
7� DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO
7�1� O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamenta-
do, em relação a qualquer das questões da Prova Objetiva, informando 
as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da questão, em 
texto livre, a ser preenchido no prazo estipulado no cronograma deste 
Edital, por meio do site https://www�manciolima�ac�gov�br�
7�1�1� Também poderá ser apresentado recurso contra as etapas de re-
alização deste Certame, conforme cronograma anexo� 
7�1�2� O candidato que não atender aos requisitos mínimos descritos 
neste item terá seu recurso negado�
7�2� Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspon-
dentes às questões da Prova Objetiva, porventura anuladas, serão atri-
buídos a todos os candidatos, indistintamente�
7�3� As anulações de questões ou alterações de gabarito, notas, resul-
tados ou etapas do edital, provenientes das decisões dos recursos ou 
pedidos de revisão, serão dados a conhecer, coletivamente, por todos 
os meios de divulgação cabíveis�
8� DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLI-
FICADO 
8.1. A nota final no Processo Seletivo Simplificado será a nota final da 
Prova Objetiva�
8.1.1. A classificação do Processo Seletivo Simplificado obedecerá, pri-
meiramente, a ordem de maior pontuação� 
8�2�  Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o(a) 
candidato(a) que:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscri-
ção, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei 10�741, de 1º de outubro 
de 2003 (Estatuto do Idoso)� Dentre os(as) idosos(as), é assegurada prio-
ridade aos maiores de oitenta anos, conforme artigo 3º, parágrafo 2º, da 
referida Lei;
b) obtiver maior número de pontos em CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS;
c) tiver maior idade, considerando, se necessário, dia, mês e ano� 
9� DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
9�1� Os requisitos básicos para contração são, cumulativamente, os se-
guintes:
a) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou se encaixar no previsto do 
parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal;

c) estar quite com as obrigações eleitorais;
d) estar quite com as obrigações militares, para o candidato do sexo 
masculino;
e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatí-
vel com nova investidura em cargo público;
g) apresentar diploma ou certificado de curso obrigatório para o cargo, devi-
damente registrado, conforme requisito da função pretendida, fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprova-
do por meio da apresentação de original e cópia do respectivo documento;
h) estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de 
conselho de classe correspondente, devidamente comprovado com a 
documentação exigida;
i) estar apto, físico e mentalmente, para o exercício das funções;
j) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da contratação;
k) apresentar declaração negativa de antecedentes criminais;
l) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos 
constitucionalmente admitidos;
m) cumprir, na íntegra, as determinações previstas neste Edital de aber-
tura do Processo Seletivo Simplificado;
n) apresentar declaração de bens�
9�2� O candidato, se aprovado, por ocasião da contratação, deverá 
provar que possui todas as condições para a investidura do cargo, 
apresentando, pessoalmente, todos os documentos exigidos pelo 
presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-
-se, então, declaração e documentos, sob pena de perda do direito 
à vaga, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento, localizada na Rua Mimosa Sá, 021, Centro, neste Mu-
nicípio de Mâncio Lima/AC; 
9�3� Não comparecendo o candidato convocado no prazo previsto ou 
verificando-se o não atendimento das condições exigidas para a contra-
tação, será convocado o próximo classificado, observando-se a ordem 
classificatória.
9�4� O candidato que não tiver interesse na contratação imediata, po-
derá requerer, uma única vez, sua alocação no final da lista de classifi-
cados. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, ha-
vendo a desistência do titular, poderá ser chamado o próximo candidato 
classificado, observada a ordem classificatória.
9�5� O candidato aprovado e que venha a tomar posse do cargo poderá 
ser exonerado a qualquer momento, nos seguintes casos:
a) inassiduidade;
b) ineficiência;
c) indisciplina;
d) insubordinação;
e) falta de dedicação ao serviço;
f) má conduta�
10� DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente po-
derão ser feitas por meio de edital de retificação.
10�2� A Prefeitura de Mâncio Lima não se responsabiliza por informa-
ções de qualquer natureza, divulgados em sites de terceiros�
10�3� É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as pu-
blicações dos Editais, comunicações, retificações e convocações refe-
rentes a este Processo Seletivo Simplificado, durante todo o período de 
validade�
10.4. Os resultados finais e convocações serão divulgados exclusiva-
mente no site Oficial da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima e Diário 
Oficial do Estado do Acre.
10�5� Acarretará a eliminação do candidato no Processo Seletivo Simpli-
ficado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa 
de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros 
comunicados e instruções�
10�6� Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos em todas 
as etapas do Processo Seletivo Simplificado são de uso e propriedade 
exclusivos da Comissão Organizadora, sendo terminantemente vedada 
a sua disponibilização a terceiros ou a devolução ao candidato�
10�7� Integram este Edital, os seguintes anexos:
a) ANEXO I – Quadro de Vagas;
b) ANEXO II – Atribuições;
c) ANEXO III – Conteúdo Programático;
d) ANEXO IV – Cronograma Previsto� 
Mâncio Lima/AC, 27 de outubro de 2021� 

Comissão Organizadora
do Processo Seletivo Simplificado 
Edital 005/2021
Decreto nº 152/2021
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ANEXO I
QUADRO DE VAGAS E REMUNERAÇÃO

Cargo Vagas Cadastro  
de  Reserva

Formação/
Exigência

Carga 
Horária Vencimentos

Assistente 
Social 03 03

Conclusão de 
curso de gradu-
ação em Serviço 
Social, com di-
ploma registrado 
no MEC ou Insti-
tuição autorizada 
por Lei e registro 
no respectivo 
órgão de Classe 
(CRESS)� 

30h R$ 2�100,00

Psicólogo 02 02

Conclusão de cur-
so de graduação 
em Psicologia, 
com diploma re-
gistrado no MEC 
ou Instituição au-
torizada por Lei 
e registro no res-
pectivo órgão de 
Classe (CRP)�

30h R$ 2�100,00

Pedadogo 02 02

Conclusão de cur-
so de graduação 
em Pedagogia, 
com diploma re-
gistrado no MEC 
ou Instituição au-
torizada por Lei�

25h R$ 1�535,44

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
ASSISTENTE SOCIAL
Planejar, elaborar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar progra-
mas e benefícios sociais de assistência e apoio e à população do Muni-
cípio e aos servidores municipais, identificando, analisando e contribuin-
do para a solução de problemas de natureza social� Analisar, elaborar, 
coordenar e executar planos, programas e projetos para viabilizar os 
direitos da população e seu acesso às políticas sociais, como a saúde, 
a educação, a previdência social, a habitação, a assistência social e a 
cultura� Acolher famílias, participar de visitar domiciliares com o objetivo 
de colaborar com o monitoramento destas� Emitir relatórios, pareceres, 
documentos, bem como executar outras atividades que, por sua nature-
za, estejam inseridas em suas atribuições ou em sua área de atuação; 
atuando em todo o Município�
PSICÓLOGO
Acolher famílias, participar de visitar domiciliares com o objetivo de co-
laborar com o monitoramento destas� Realizar atendimentos individuais 
de caráter emergencial, com o objetivo de direcionar o indivíduo à algum 
tipo de ação social� Desenvolver projetos e, juntamente com a equipe da 
rede socioassistencial, buscar medidas que estimulem a autonomia e a 
consciência cidadã da comunidade� Realizar atendimentos na área da 
psicologia, em toda a demanda da Assistência Social Municipal, emitir 
relatórios, pareceres, documentos, bem como executar outras ativida-
des que, por sua natureza, estejam inseridas no rol de suas atribuições; 
atuando em todo o perímetro do Município�
PEDAGOGO
Realizar busca ativa; acompanhamento do rendimento escolar; cons-
truir juntamente com os orientadores sociais nos planejamentos realiza-
dos dentro dos serviços de convivência; visitas as famílias; acompanha-
mento da frequência dos usuários nos serviços; reuniões em famílias; 
atividades grupais; elaboração de material didático e gráfico; palestra 
para divulgação dos serviços; promover capacitação continuada para os 
orientadores sociais dentre outras atividades em que a equipe precise 
de sua intervenção� Exercer suas atividades no que tange o acompa-
nhamento de crianças e adolescentes dentro das demandas sociais, 
bem como executar atividades em parceria com os demais profissionais 
atuantes na Assistência Social�
ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos� Semântica: sinonímia, anto-
nímia, paronímia e homonímia: significados contextuais das palavras. 
Denotação e conotação. Coerência e coesão textuais. Ortografia oficial: 
correção ortográfica, acentuação gráfica; divisão silábica. Pontuação 
e efeitos de sentido. Classes de palavras: identificação, classificação 
e emprego� Correlação entre modos e tempos verbais� Crase� Sinta-
xe� Adjetivo, verbo, pronome, advérbio, numeral, artigo e substantivo�  

Estrutura da oração. Termos da oração: identificação, classificações e 
emprego� O período simples e o período composto� As relações semân-
ticas: coordenação e subordinação� As diferentes vozes presentes no 
texto: Discurso direto, indireto e indireto livre� Intertextualidade e inter-
discursividade� Variação linguística e adequação ao contexto�
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
História e Geografia do Município de Mâncio Lima. História e Geografia 
do Estado do Acre. História e Geografia do Brasil. História e Geogra-
fia do Mundo. Atualidade e aspectos políticos do Município de Mâncio 
Lima� Atualidade e aspectos políticos do Estado do Acre� Atualidade e 
aspectos políticos do Brasil� Atualidade e aspectos políticos do Mundo� 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE 
SOCIAL 
Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da pro-
fissão; Serviço Social e formação profissional; A dimensão política da 
prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do Servi-
ço Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação 
do Serviço Social na administração de políticas sociais; Planejamento� 
Estratégico� Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade� Fenô-
meno grupal; Código de Ética do Assistente Social e Ética Profissional.  
O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. Sistema Único 
da Assistência Social; Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n�º 
8�069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº� 8�742/93); Lei nº� 
8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso; Estatuto da Pessoa com 
Deficiência; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PSICÓLOGO 
Sistema Único de Assistência Social; A psicologia como ciência� Méto-
dos e técnicas de Avaliação Psicológicas� A ética, sua relação com a 
cultura e sua influência na constituição do psiquismo; Psicologia Social 
e os Fenômenos de Grupo: a Comunicação, as atitudes, o processo de 
socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e 
seus métodos de trabalho; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicó-
logo e a assistência social; Teorias e técnicas psicoterápicas; Processo 
Psicodiagnóstico; Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da Apren-
dizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Código  de  Ética  
profissional  do  Psicólogo. A profissão de Psicólogo e as suas áreas de 
atuação� Orientação Familiar� Psicologia Social e Psicologia Comunitá-
ria� Representação Social� Saúde, gênero e violência� Conhecimentos 
inerentes aos programas CRAS, CREAS e PAIF� Conhecimentos e atu-
alidades referentes à função/profissão. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PEDAGOGO
Interdisciplinaridade no ensino e aprendizagem; Avaliação da apren-
dizagem; Avaliações externas; Concepções de currículo; Teorias da 
aprendizagem; Planejamento e projetos pedagógicos; Educação Inclu-
siva e Atendimento de Educação Especializada; Lei Federal Nº 8�069 de 
13/07/1990 – que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Noções sobre o SUAS; Lei Orgânica da Assistência Social; Orientações 
Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Tipifi-
cação Nacional de Serviços Socioassistenciais� Concepções de educa-
ção, escola e espaços socioeducativos� Dimensão social da educação: 
acesso e permanência� Compromisso social do educador� Projeto polí-
tico-pedagógico Tendências educacionais: correntes teóricas e alterna-
tivas metodológicas� Função social da escola e compromisso social do 
educador: acesso e permanência� Pedagogia Social: ações voltadas ao 
desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo edu-
cacional, a pedagogia da convivência e as relações humanas e sociais: 
a aceitação do outro em sua legitimidade� Teorias interseccionais para 
infância e adolescência�
ANEXO IV
CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTOS DATAS 
Período de inscrições pela Internet 28/10 a 05/11/2021
Solicitação de isenção do valor da inscrição 28 a 29/10/2021
Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 03/09/2021
Recurso contra o indeferimento da isenção 03 a 04/11/2021
Resultado do recurso contra o indeferimento da 
isenção 05/11/2021

Último dia para o pagamento da Guia de Depósito 08/11/2021
Divulgação dos pedidos de atendimento especial�
Divulgação preliminar das inscrições 11/11/2021

Recursos contra o resultado das inscrições preli-
minares 11/11 a 12/11/2021

Resposta aos recursos contra o resultado das ins-
crições preliminares
Divulgação e homologação das inscrições
Divulgações dos locais de provas

17/11/2021

Realização da Prova Objetiva 21/11/2021
Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova 22/11/2021
Período para interposição de recursos contra o ga-
barito da Prova 22 a 23/11/2021
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Divulgação das respostas dos recursos contra o 
gabarito da Prova 
Gabarito Oficial
Resultado Preliminar

25/11/2021

Período para interposição de recursos contra o 
Resultado Preliminar 25 a 26/11/2021

Divulgação das respostas dos recursos contra o 
Resultado Preliminar 29/11/2021

Resultado Final 30/11/2021

MARECHAL THAUMATURGO

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 338 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

DECRETA LUTO OFICIAL POR (02) DOIS DIAS, E PONTO FACULTA-
TIVO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO NA DATA QUE 
MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

CONSIDERANDO o falecimento do ilustre e querido filho da terra o 
Senhor Claudionor Pereira da Silva, no dia 19 de outubro de 2021, 
cidadão bastante conhecido pela população de Marechal Thauma-
turgo, aposentado e especialmente PAI;CONSIDERANDO o faleci-
mento do ilustre e querido filho da terra o Senhor Claudionor Pereira 
da Silva, no dia 19 de outubro de 2021, cidadão bastante conhecido 
pela população de Marechal Thaumaturgo, aposentado e especial-
mente PAI; 
CONSIDERANDO a comoção causada em toda população face o infor-
túnio, com o pesar de sua família, amigos e admiradores;
CONSIDERANDO que a dedicação e empenho apresentados pelo Se-
nhor Claudionor Pereira da Silva que contribuiu para o desenvolvimento 
e progresso deste Município; 
CONSIDERANDO que o falecido se tratava de pessoa de bem, pos-
suindo entre nós a respeitabilidade política do município de Marechal 
Thaumaturgo – Acre e o sentimento de solidariedade, dor e saudade 
que emerge pela perda de um cidadão exemplar, respeitável e de 
ilibado espírito público;
CONSIDERANDO os relevantes trabalhos prestados como uma pessoa 
de bem, pessoa singular, amada por todos que o conheciam� Homem 
dedicado à família, igreja e a cultura thaumaturguense�
CONSIDERANDO, finalmente que é dever do Poder Público render jus-
tas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua 
dedicação, contribuiu para o bem-estar da coletividade,
D E C R E T A:
Art. 1º. Luto Oficial e Ponto Facultativo de 02 (dois) dias a contar do dia 
19 de outubro de 2021 em todo o território municipal principalmente a 
classe educacional em virtude do falecimento do Senhor Claudionor 
Pereira da Silva, morador do Município de Marechal Thaumaturgo - 
Acre, ocorrido na data do dia 19 de outubro de 2021, que em vida 
prestou inestimáveis serviços prestados para o desenvolvimento do 
município de Marechal Thaumaturgo – Acre�
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do 
Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de im-
prensa oficial do Município e do Estado do Acre.
Parágrafo único� Permanecem mantidos de forma integral os seguintes 
serviços essenciais: I – Coleta de lixo; II – Serviços internos da adminis-
tração e III – Saúde Pública Municipal�
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do 
Acre, 19 de outubro de 2021�
Registre-se�
Publique-se� 
Cumpra-se� 

Valdelio José do Nascimento Furtado
Prefeito em exercício

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 339 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

DECRETA LUTO OFICIAL POR (02) DOIS DIAS, E PONTO FACULTA-
TIVO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO NA DATA QUE 
MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

CONSIDERANDO o falecimento do ilustre e querido filho da terra o 
Senhor Raimunda Maia Lima, no dia 18 de outubro de 2021, cidadã 
bastante conhecida pela população de Marechal Thaumaturgo, dona de 
casa e especialmente Mãe;
CONSIDERANDO o falecimento da ilustre e querida filha da terra a 
Senhora Raimunda Maia Lima, no dia 18 de outubro de 2021, cidadã 
bastante conhecido pela população de Marechal Thaumaturgo, dona de 
casa e especialmente Mãe; 
CONSIDERANDO a comoção causada em toda população face o infor-
túnio, com o pesar de sua família, amigos e admiradores;
CONSIDERANDO que a dedicação e empenho apresentados pela Se-
nhora Raimunda Maia Lima que contribuiu para o desenvolvimento e 
progresso deste Município; 
CONSIDERANDO que a falecida se tratava de pessoa de bem, pos-
suindo entre nós a respeitabilidade política do município de Marechal 
Thaumaturgo – Acre e o sentimento de solidariedade, dor e saudade 
que emerge pela perda de uma cidadã exemplar, respeitável e de iliba-
do espírito público;
CONSIDERANDO os relevantes trabalhos prestados como uma pessoa 
de bem, pessoa singular, amada por todos que o conheciam� Mulher 
dedicado à família, igreja e a cultura thaumaturguense�
CONSIDERANDO, finalmente que é dever do Poder Público render jus-
tas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua 
dedicação, contribuiu para o bem-estar da coletividade,
D E C R E T A:
Art. 1º. Luto Oficial e Ponto Facultativo de 02 (dois) dias a contar do dia 
18 de outubro de 2021 em todo o território municipal principalmente a 
classe educacional em virtude do falecimento da Senhora Raimunda 
Maia Lima, moradora do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, 
ocorrido na data do dia 18 de outubro de 2021, que em vida prestou 
inestimáveis serviços prestados para o desenvolvimento do município 
de Marechal Thaumaturgo – Acre�
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do 
Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de im-
prensa oficial do Município e do Estado do Acre.
Parágrafo único� Permanecem mantidos de forma integral os seguintes 
serviços essenciais: I – Coleta de lixo; II – Serviços internos da adminis-
tração e III – Saúde Pública Municipal�
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do 
Acre, 18 de outubro de 2021�
Registre-se�
Publique-se� 
Cumpra-se� 

Valdelio José do Nascimento Furtado
Prefeito em exercício

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 342 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

“Dispõe sobre a Função de Confiança FC - 09 para o servidor do 
quadro da Secretaria municipal de Educação, Cultura e Desporto 
e dá outras providências.”

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no 
uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei,
R E S O L V E:
Art� 1º� CONCEDER ao Srº JOSÉ JERISON FIRMINO BEZERRA, 
portador do cartão CPF de nº 902�036�902-49, sob matrícula de nº 
2337 no cargo de Motorista Fluvial da Secretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura e Desporto Função de Confiança FC – 09 de acordo 
com a seção III, Art� 57, 61 e tabela II da Lei nº 65, de 24 de maio de 
2013 até ulterior deliberação�
Art� 2º� Este decreto entra em vigor na data do dia 01 (primeiro) de outu-
bro de 2021, revogadas as disposições em contrário�
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do 
Acre, aos 19 (dezenove) dias do mês outubro de 2021�
Registre-se�
Publique-se� 
Cumpra-se� 

Valdelio José do Nascimento Furtado
Prefeito em exercício


