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4. DO EMPREGO PÚBLICO, DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS E DOS PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA. 
 
4.1. Os cargos, a quantidade de vagas, a carga horária e os vencimentos são os estabelecidos a seguir: 

  
4.2. Vagas para deficientes: Do total de vagas ofertadas para os empregos, acima descritos, neste Edital, 5% (cinco 
por cento) serão reservadas aos portadores de deficiência, desde que haja compatibilidade entre a deficiência da qual 
o candidato é portador e as atividades previstas para o desempenho da função. 
4.2.1. Serão considerados portadores de deficiência os candidatos enquadrados no dispositivo na Lei n° 7.853 de 
24/10/1989 e no Decreto n° 3.298 de 20.12.199, e suas alterações. 
4.2.2. O candidato que desejar concorrer às vagas de que trata o item 4.2 deverá, no ato da inscrição, declarar sua 
condição e entregar laudo medico original, ou copia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a 
espécie e o grau de deficiência, com expressa referencia ao código da Classificação Internacional de Doença (CID). 
4.2.3. O laudo de que trata o subitem anterior deverá ser entregue juntamente com os documentos comprobatórios 
para analise da experiência profissional e a analise de títulos. 
4.2.4. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, quando apresentarem laudo medico, participarão da 
seleção pública em igualdade de condições com os demais candidatos, como determinam os artigos 37 e 41 do 
Decreto n° 3.298/99 e alterações posteriores. 
4.2.5. O candidato aprovado e classificado, dentro do numero de vagas destinadas a deficientes, será convocado para 
antes da contratação, submeter-se à perícia médica, promovida pela junta médica credenciada, que terá decisão 
terminativa sobre a sua qualificação como portador de deficiência ou não, bem como, sobre o grau de sua deficiência. 
4.2.6. O candidato de que trata este item, cuja deficiência seja julgada pela junta médica credenciada, como 
incompatível com o exercício das atividades da função para o qual concorre, será excluído do processo seletivo e 
considerado desclassificado, para todos os efeitos. 
4.2.7. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não informar essa condição, receberá, em todas as 
fases da seleção, tratamento igual ao previsto para os candidatos não portadores de deficiência. 
4.2.8. As vagas destinadas aos portadores de deficiência que não foram preenchidas por falta de candidatos, por 
reprovação na seleção ou inaptidão na perícia médica, não poderão ser preenchidas pelos demais candidatos. 
4.3. As vagas serão de acordo com a descrição do item 4.1, atendendo aos objetivos da administração pública, para 
não sofrerem descontinuidade os serviços essenciais e a execução dos programas. 
4.4. O processo seletivo não gera para a Prefeitura Municipal de Recreio a obrigatoriedade de aproveitar todos os 
candidatos inscritos. Para o candidato selecionado gera apenas a expectativa de direito e preferência na contratação 
temporária obedecendo rigorosamente à ordem decrescente de classificação. 
A Prefeitura reserva-se o direito de proceder à contratação dos candidatos que obtiveram a melhor pontuação dentro 
do processo seletivo. 
4.5. O candidato contratado não poderá pleitear qualquer vantagem pecuniária por não residir na localidade onde 
ocupará a vaga. 
 
 
5. DA SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO E DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA O 
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO/ESCOLARIDADE 
 
 
 
 
 

 
QUADRO DE VAGAS 

 

CARGO VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA   
VENCIMENTOS 

/ R$ 

VALOR 
INSCRIÇÃO 

R$ 
PRÉ- REQUISITOS EXIGIDOS 

PSICÓLOGO – NASF  01 20 HORAS  R$ 1.500,00 R$100,00 
Curso superior na área de atuação, com 
registro no órgão de classe. 

NUTRICIONISTA – 
NASF  

01 20 HORAS R$ 1.500,00 R$100,00 
Curso superior na área de atuação, com 
registro no órgão de classe. 

FISIOTERAPEUTA – 
NASF 

02 20 HORAS R$ 1.500,00 R$100,00 
Curso superior na área de atuação, com 
registro no órgão de classe. 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 

NASF  
02 20 HORAS R$ 1.500,00 R$100,00 

Curso superior na área de atuação, com 
registro no órgão de classe. 


