EDITAL DE PROCESSO SELETIVO INTERNO Nº 002/2014
A Prefeitura de Lins, Estado de São Paulo, por seu Prefeito Municipal e
pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentado, FAZ SABER que
estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Interno, para ocupação de 01
(uma) vaga para o cargo em comissão de Assistente de Crédito, nos termos
deste Edital. O presente certame é caracterizado como primeira fase da Seleção, e
indicará 3 (três) candidatos que serão submetidos ao processo de Seleção
definido pelo Banco do Povo Paulista, o qual irá determinar o candidato
habilitado para ocupar a vaga.
1. DO CARGO:
A vaga se destina ao cargo comissionado de Assistente de Crédito,
correspondente ao grupo de Assistência de Nível Médio, com gratificação mensal
de R$ 789,14 (setecentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), com base na
atual tabela salarial.
2. DA CARGA HORÁRIA:
O servidor selecionado cumprirá 40 (quarenta) horas de trabalho
semanalmente, sendo correspondente a 8(oito) horas diárias, obedecendo, quando
houver necessidade, as escalas de trabalho estabelecidas pela Secretaria de
Desenvolvimento Sustentado ou pela Diretoria/Gerência responsável pela
administração do Banco do Povo.
3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E NOMEAÇÃO:
Para inscrever-se neste Processo Seletivo, bem como para ser nomeado, o
candidato deverá obrigatoriamente preencher os requisitos abaixo:
Ter 18 (dezoito) anos de idade completos;
Ser funcionário público municipal efetivo, exercendo cargo público;
Não estar exercendo cargo público eletivo;
Ter concluído ou estar cursando ensino superior;
Ter disponibilidade para realizar atividades externas e viagens;
Possuir perfil necessário ao desempenho do cargo proposto, conforme
item 4. deste Edital;
• Não estar respondendo a processo administrativo disciplinar;
• Ter disponibilidade para aquisição de novos conhecimentos.
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4. DA SELEÇÃO:
Prefeitura Municipal de Lins
Avenida Nicolau Zarvos, 754 – Vila Clélia – Lins/SP – CEP: 16401-300 - Fone (14) 3533-4259 / (14) 3533-4260
CNPJ 44.531.788/0001-38

Serão avaliados os seguintes quesitos na Seleção deste Certame.
• Currículo;
• Conhecimentos básicos em informática,
matemática e noções de
contabilidade;
• Raciocínio lógico, empreendedorismo e outros;
• Credibilidade, idoneidade moral e motivação para o desenvolvimento das
funções;
• Boa dicção, fluência verbal e oratória e desembaraço no tratamento com o
público;
• Flexibilidade e discernimento para lidar com diferentes segmentos sociais;
• Capacidade para administrar conflitos e situações inusitadas;
• Facilidade na compreensão e análise das questões formuladas pelo
cidadão;
• Criatividade, iniciativa, paciência, dinamismo e perseverança;
• Características de comportamento empreendedor (organização,
planejamento de metas, análise de riscos);
• Capacidade de relação interpessoal.
5. DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições deverão ser realizadas no período de 07 a 08 de agosto de
2014, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Lins, no
horário das 12 às 16 horas, devendo ser apresentada a ficha preenchida e, se for o
caso, cópia dos comprovantes de realização de cursos pertinentes ao cargo objeto
desta seleção.
6. DA FONTE DE RECURSOS:
Os recursos necessários à manutenção do Banco do Povo serão supridos
pelo Programa de Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentado.
7. DA PROVA:
• A prova será composta de prova escrita, entrevistas e dinâmicas de
grupo;
• A prova escrita será composta por uma redação com tema
relacionado às atividades do Banco do Povo Paulista;
• As entrevistas e dinâmicas de grupo avaliarão os posicionamentos
de cada participante no que diz respeito ao seu desempenho na
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resolução das situações cotidianas, o empreendedorismo na busca
de soluções, a forma de atendimento ao público e o relacionamento
em grupo, bem como os quesitos citados no item 4. deste Edital.
7.1 A data, horário e local de realização da prova serão informados através de
Edital próprio a ser publicado no site desta Prefeitura e afixado no mural da
Divisão de Recursos Humanos.
8. DA VIGÊNCIA:
O presente Processo Seletivo será válido pelo período de 2 (dois) anos
podendo ser prorrogado por igual período.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do referido Processo
Seletivo Interno que é composta pelos seguintes membros:
SETOR

NOME
a) Alan Lopes Lelis ( Presidente)
b) Carla Regina Ciotto
c) Jaqueline Garcia
d) Rosa Kiyomi Shimada Lopes
e) Geisla Delfino Manfre Poli
f) Antonio Marcos de Oliveira
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Lins, 28 de julho de 2014.

Edgar de Souza
Prefeito de Lins/SP

Rodolfo da Silva Alves
Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentado
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