
 
 
 
 

Secretaria de Governo e Relações Institucionais 
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, DIREITOS 

HUMANOS E EQUIDADE 
 
EDITAL 001/2013 DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA 
PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O PROJETO MÍDIAS EDUCATIVAS 
MAIS MULHERES 

 
 

A Prefeitura Municipal de Palmas, através da Secretaria Municipal de 
Governo e Relações Institucionais/Superintendência de Políticas Públicas para 
Mulheres, Direitos Humanos e Equidade, selecionará, por meio deste edital, 
prestadores de serviços para atuarem como Instrutores e profissionais 
especializados no Projeto Mídias Educativas Mais Mulheres, convênio nº 015-
2013, com o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas para 
as Mulheres. 
 
 
I – Das disposições preliminares 
 
1.1. O processo seletivo simplificado selecionará 11 (onze) profissionais de 

ensino médio e ensino superior, sendo 4 (quatro) vagas para Instrutores 
e 7 (sete) vagas para profissionais especializados, conforme anexo I 
deste edital. 

1.2. O processo seletivo de que trata o subitem anterior será regido por este 
edital, cujos critérios de avaliação serão a análise das experiências 
profissionais e de títulos. 

1.3. Para a análise da experiência profissional e de títulos, o (a) candidato (a) 
terá, obrigatoriamente, que anexar cópias da documentação 
comprobatória em currículo, a serem entregues no ato da inscrição.  

1.4. Para os (as) candidatos (as) selecionados (as), será firmado regime de 
contrato, por período determinado, de acordo com a necessidade do 
projeto, podendo se estender até o prazo de 23 meses. 

1.5. No ato da assinatura do contrato, os (as) candidatos (as) selecionados 
(as) deverão entregar uma foto 3x4, e cópias autenticadas dos 
documentos pessoas (RG, CPF, comprovante de endereço, título de 
eleitor com comprovante da última votação, PIS/PASEP, dados 
bancários.)  
 

 
II – Das inscrições 
 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 26 de novembro de 
2013 a 26 de dezembro de 2013, no horário entre 8 horas e 12 horas, e entre 
14 horas e 18 horas, em caráter unicamente presencial, na sede da 
Superintendência de Políticas Públicas para as Mulheres, Direitos Humanos e 
Equidade, endereço: 308 Sul, Área Verde, Parque Cesamar. 
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Durante o período previsto, os (as) candidatos (as) deverão preencher 

ficha de cadastro, entregue na ocasião, e anexar documentação exigida para 
validação da inscrição. 

 
Os (as) candidatos (as) deverão entregar, no ato da inscrição, cópia dos 

seguintes documentos, para comprovação das informações apresentadas:  
  

a) Diploma ou declaração de conclusão do Ensino Superior ou 
equivalente, emitido por entidade reconhecida pelo MEC, comprovando 
escolaridade compatível com o cargo pleiteado; 
 

b) Currículo comprovando experiência mínima de dois anos na área de 
intervenção social. 
 

 
III – Da Seleção  
 

O processo seletivo simplificado é de responsabilidade da comissão 
examinadora, constituída por ato do senhor Secretário Municipal de Governo e 
Relações Institucionais e será regido por este edital, composto por 02 etapas 
de caráter eliminatório.  

 
Etapa 01: Análise Documental, onde será verificada a documentação 

apresentada e selecionados os (as) candidatos (as) aptos (as) a participarem 
da etapa seguinte; 

 
Etapa 02: Entrevista. O (a) candidato (a) será submetido à entrevista 

individual, realizada por ordem de chegada e por equipe designada pela 
Superintendência de Políticas Públicas para Mulheres, Direitos Humanos e 
Equidade, para análise das informações apresentadas. 

 
 

IV – Do Resultado 
 

O resultado preliminar só será publicado no Portal da Prefeitura 
Municipal de Palmas, www.palmas.to.gov.br, no dia 09 de janeiro de 2014. 
 
 
V – Dos Recursos  
 

O (a) candidato (a) poderá interpor recurso no dia 10 de janeiro de 2014, 
das 08 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas, mediante documento 
escrito no qual solicita a revisão da pontuação, por meio de argumentação 
clara e concisa. O documento deverá ser protocolado junto à comissão, na 
sede da Superintendência de Políticas Públicas para as Mulheres, Direitos 
Humanos e Equidade, no endereço 308 Sul, Área Verde, Parque Cesamar.  
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VI – Requisitos para os cargos 
 
 Os (as) candidatos (as) deverão apresentar, obrigatoriamente, os 
seguintes requisitos: 
 

a) Ter idade igual ou superior a 18 anos, até a data da inscrição, 
comprovada através da apresentação da cédula de identidade; 

b) Ter conhecimento em informática básica; 
c) Ter disponibilidade de carga horária para o trabalho. 
d) Os critérios a serem avaliados para os cargos de instrutores e 

profissionais especialistas são os constantes do quadro anexo I e II a este 
edital.  
 
 
VII – Habilidades a serem desenvolvidas no projeto 
 
 Após início do projeto, os (as) selecionados (as) deverão desempenhar 
atividades compatíveis com a linha de pensamento da política de proteção à 
mulher, tais como:  
 

a) Interagir permanentemente com a equipe técnica da 
Superintendência de Políticas Públicas para Mulheres, Direitos Humanos e 
Equidade (SUMUDHE), e inteirar-se dos princípios, objetivos e da dinâmica 
operacional da Política de Comunicação.  

b) Incentivar as diferentes manifestações comunitárias de interesse 
das mulheres e da comunidade; 

c) Estimular as mulheres a conhecer os serviços públicos, em 
especial os programas desenvolvidos pela Superintendência de Políticas 
Públicas para Mulheres, Direitos Humanos e Equidade nas áreas de defesa 
dos direitos humanos, existentes em seu território de moradia e que favoreçam 
a prática de comportamentos e o acesso às atividades inclusivas; 

d) Motivar as mulheres para a possibilidade de integrar sua 
capacidade de pensar, sentir e agir para a transformação de si mesmas e da 
sociedade. 
 
 
VIII – Dos Prazos 
 

Para os (as) candidatos (as) selecionados (as), será firmado regime de 
contrato, por período determinado, de acordo com a necessidade do projeto, 
podendo se estender até o prazo de 23 meses. 
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IX – Disposições Finais 
 

a) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora, 
instituída pela Secretaria Municipal de Governo e Relações 
Institucionais. 

b) A dotação orçamentária provém de recursos federais e municipais. 

Anexo I 

QUADRO DOS REQUISITOS, DO QUANTITATIVO DE VAGAS E REMUNERAÇÃO 

Cargo   Requisito Quadro 
Geral 

Reserva 
Técnica 

Remuneração 
por hora  

Instrutor  Ensino Médio Completo ou 
Ensino Superior completo 
em Ciências Sociais ou 

Comunicação Social, com 
experiência em intervenção 
social, preferencialmente, 

para mulheres. 

4 4 R$70,00 

Profissional 
Especializado 

da área de 
comunicação 

 

Ensino Médio ou Superior 
completo, com experiência 
em radialismo, publicidade 

e/ou jornalismo, com 
Registro profissional 

expedido pela Delegacia 
Regional do Trabalho 

(DRT). 

2 1 R$100,00  

 
 

Profissional 
Especializado da área 
de ciências humanas  

 

Ensino Superior completo 
na área de Ciências 

Humanas, com experiência 
em elaboração e aplicação 

de pesquisas e mensuração 
de resultados de Projetos. 

1 1 R$100,00 

Profissional 
Especializado da área 

de ciências sociais  
 

Ensino Superior completo 
na área de ciências sociais 
aplicadas, com experiência 

em Biblioteconomia e 
documentação. 

2 1 R$100,00 

Profissional 
Especializado na área 

de   
Ciências humanas  

 

Ensino Superior completo 
na área de Ciências 

Humanas, com experiência 
em produção de conteúdo 

didático, em sistematização 

2 1 R$100,00 
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Cargo   Requisito Quadro 
Geral 

Reserva 
Técnica 

Remuneração 
por hora  

 e edição de livros. 

 
 
 
 
Anexo II 

  

QUADRO DE ANÁLISE DE TÍTULOS - I INSTRUTORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO  EM MÍDIA, 
GÊNERO E ESPAÇO DE PODER 

 

HABILITAÇÃO PARA EDUCADORES DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Ensino Médio ou Superior completo, com experiência 
em radialismo, publicidade e/ou jornalismo, com 
Registro profissional expedido pela Delegacia 
Regional do Trabalho (DRT). 

5 5 

Profissional com experiência comprovada em relações 
de gênero. 

1 
(a cada semestre) 

5 

Experiência comprovada na área de intervenção 
social, preferencialmente, para mulheres. 

1 
(para cada projeto) 

5 

Experiência em metodologia de ensino em curso de 
formação/ capacitação  

1  
(a cada ano) 

5 

Cursos na área de informática (Office Básico – 
Windows, Excel, Word, Acess, Linux e outros) 

1  
(para cada curso 

informado) 
5 

TOTAL DE PONTOS 25 

 

Anexo III 
 

QUADRO DE ANÁLISE DE TÍTULOS II – PRESTADORES DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS 

 

HABILITAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS 

PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Ensino Superior completo, com a devida experiência, conforme 
especificado no anexo I deste edital. 
 

6 6 

Experiência em planejamento, pesquisa, atividades de execução, 
monitoramento, avaliação de projeto. 

1 
(por ano de 
experiência) 

6 
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Experiência com produção e organização de conteúdo, planos e 
projetos pedagógicos. 
 

1 
(por curso) 

6 

Especialização devidamente reconhecida pelo MEC 0,5 2 

Mestrado devidamente reconhecido pelo MEC 1 2 

Doutorado devidamente reconhecido pelo MEC 1,5 3 

TOTAL DE PONTOS  25 

 
 
Anexo IV 
CALENDÁRIO 
 

EVENTO DATA / PERÍODO LOCAL 

Inscrição  De 26/11 a 26 /12/2013 SUMUDHE 

Análise documental De 27/11 a 02/01/2014 SUMUDHE 

Entrevista  De 03/11 a 08/01/2014 SUMUDHE 

Divulgação do Resultado Preliminar 09/01/2014 www.palmas 
.to.gov.br  

Recursos  10/01/2014 SUMUDHE 

Divulgação do resultado final e homologação  16/01/2014 Site prefeitura de 
Palmas 

 
 
 

Tiago Andrino 
Gabinete do Secretário Municipal de Governo 

e Relações Institucionais 
                                          
 
 
                                         Gleidy Braga 

Superintendência da Mulher,  
Direitos Humanos e Equidade 

 
 

Palmas, 22 de novembro de 2013. 


