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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
1.1. Contratação de empresa para realização de Processo Seletivo Simplificado para 
preenchimento de vagas para a Guarda Municipal de Vigia de Nazaré/Pa, que envolverá as 
atividades, conforme especificações abaixo: 

 
1.1.1) Elaboração de regulamento do Processo Seletivo Simplificado; 
1.1.2) Elaboração de portaria para a Comissão Organizadora do Processo Seletivo; 
1.1.3) Elaboração de Editais; 
1.1.4) Treinamento para a equipe de inscrição; 
1.1.5) Treinamento para a equipe de coordenação e fiscalização;  
1.1.6) Elaboração de provas objetivas/teóricas; 
1.1.7) Aplicação das provas objetivas;  
1.1.8) Correção de provas objetivas;  
1.1.9) Apresentação do resultado; 
1.1.10) Apreciação de recursos administrativos dos candidatos sobre todas as fases e 
sobre o resultado; 
1.1.11) Apresentação de relatório geral sobre o Processo Seletivo;  
1.1.12) Apresentação do resultado para a homologação; 
1.1.13) Prestação de assessoramento técnico, no que couber, para o chamamento; de 
candidatos aprovados durante o prazo de validade do Processo Seletivo. 
1.1.14)  Estimativa de participantes: 3.000 (três mil) candidatos. 
 
1.2. A formalização do preço de referência dos serviços, teve como base pesquisa 
simples de mercado e preços praticados na administração pública. 
 
2- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1. O presente Processo Seletivo Simplificado – PSS, destina-se à seleção de candidatos 
para a contratação temporária de servidores para o preenchimento de 16 (dezesseis) vagas 
para o cargo de Guarda Civil Municipal, sendo 13 (treze) para candidatos do sexo masculino e 
03 (três) para candidatos do sexo feminino. 
2.2. O presente PSS não vincula a Administração Pública, não gerando direito adquirido do 
candidato aprovado à vaga ofertada, podendo a Administração a seu critério e conforme a 
necessidade, convocar candidatos aprovados por ordem de classificação, para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 
2.3. O cronograma para a realização deste Processo Seletivo Simplificado – PSS poderá 
sofrer eventuais alterações, devidamente motivadas e divulgadas no endereço no site da 
prefeitura de Vigia de Nazaré/PA: https://vigia.pa.gov.br/categorias/atos-oficiais/processos-
seletivos/ 
2.4. Não haverá reserva de vagas para os portadores de necessidades especiais, tendo em 
vista a incompatibilidade com o exercício da atividade a ser desempenhada. 
 
3 – DA JUSTIFICATIVA 
 
3.1. As contratações temporárias no serviço público visam atender às necessidades 
temporárias de excepcional interesse público, previstas em lei, conforme disciplinado pelo 
artigo 37, IX, da Constituição Federal, verbis: 
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Art. 37. […] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 
 
3.2. Assim, estas contratações devem ser precedidas de processo seletivo 
simplificado, atendendo ao princípio constitucional da impessoalidade, plasmado no art. 37, 
caput, da Constituição Federal. A presente licitação visa atender as demandas da 
prefeitura municipal de Juscimeira-MT, relacionadas a necessidade de realização de 
PSS. A realização de processo seletivo é um procedimento específico, não inserido nas 
atividades corriqueiras da Administração Municipal. Tais serviços, face a sua 
complexidade e especialidade, exigem, para sua realização, estrutura compatível e 
profissionais qualificados, justificando a contratação de empresa especializada. 
Considera-se também o desejo manifesto desta Administração em conduzir a questão 
pública com a máxima transparência, em tudo obedecendo às normas e também aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 
art. 37 da Constituição Federal e outros princípios aplicáveis. 
 
4 – DOS CARGOS E REMUNERAÇÃO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA 

CARGOS CARGA HORÁRIA VAGAS 
Nível de 

Escolaridadee 
TOTAL REMUNERAÇÃO 

GUARDA MUNICIPAL 40h 16 Médio 

Completo 

16 R$ 1.200,00 

 
 
5 DO REGIME JURÍDICO E DA JORNADA DE TRABALHO  
5.1. O regime ao qual estarão vinculados os contratados pelo presente Processo Seletivo 
Simplificado – PSS, será o de Contrato Administrativo, sendo o prazo de contratação de 1 (um) 
ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, nos termos 
do Art. 37, inciso IX da Constituição Federal 1988. 
5.2. A jornada de trabalho será estabelecida de acordo com escala própria a ser fixada pelo 
inspetor Geral (Diretor), respeitando o limite das 40 horas semanais. 
5.3. A remuneração mensal será de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), conforme 
previsto na Lei Municipal nº 401, de 29 de outubro de 2021, do Município de Vigia de 
Nazaré/PA. 
5.4. As atividades da guarda municipal, estão previstas no O § 8º do art. 144 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal 13.022/14, Lei Federal 13.675/18 – Sistema Único de Segurança 
Pública – SUSP, Lei Municipal nº 402, de 29 de outubro de 2021 – de Criação da Guarda Civil 
Municipal e Lei Municipal nº 401, de 29 de outubro de 2021. 
 
6  DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DE INVESTIDURA 
6.1. 3.1. Ao Guarda Civil Municipal Temporário caberá, entre outras, a realização das 
seguintes atribuições: 
a) Promover a vigilância dos logradouros públicos, realizando segurança preventiva diurna 
e noturna; 
b) Exercer a fiscalização e controle do tráfego e o trânsito de veículos e pedestres no 
âmbito do território município; 
c) Promover a fiscalização da utilização adequada dos parques, jardins, praças e outros 
bens de domínio público, evitando sua depredação; 
d) Promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural e cultural do 
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Município, bem como preservar mananciais e a defesa da fauna e da flora; 
e) Colaborar com a fiscalização da Prefeitura na aplicação da legislação relativa ao 
exercício do poder de polícia administrativa do Município; 
f) Realizar interação com os agentes de proteção ao meio ambiente nos termos do art. 
225 da constituição Federal; 
g) Atuar conjuntamente com a Defesa Civil, nos casos de calamidade pública; 
h) Colaborar com os órgãos públicos, inclusive de outras esferas de governo, nas 
atividades afins. 
i) Demais atribuições conferidas por lei ou regulamentos, em especial as competências 
estabelecidas pelos artigos 4º e 5º, da lei nº 13.022/2014. 
6.2. São requisitos básicos para a investidura em cargo público de guarda civil municipal: 
a) nacionalidade brasileira; 
b) gozo dos direitos políticos; 
c) quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
d) nível médio completo de escolaridade; 
e) idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
f) aptidão física, mental e psicológica; 
g) idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o 
Poder Judiciário Estadual e Federal; 
h) outros requisitos estabelecidos em lei ou regulamento e as disposições deste edital; 
i)   Os(as) Candidatos(as) deverão ter no mínimo 1,60 m de altura para homens e 
1,55 m de altura para mulheres;   
 
6- DETALHAMENTO TÉCNICO DO OBJETO: 
 
6.1. EDITAL– Os editais e os Comunicados relacionados como Processo Seletivo serão 
elaborados pela Empresa Vencedora com acompanhamento feito Pela Comissão Prefeitura 
Municipal de Vigia de Nazaré - Pa, com assessoramento do licitante vencedor, para verificar 
os aspectos técnicos quanto à inscrição, às provas e à avaliação,  a  fim  de  que  se  
coadunem  com  os  interesses  e  exigências  legais  da Administração. 
 
I. Elenco de editais: 
- Edital de abertura de inscrições; 
- Edital de Inscrições Indeferidas e Deferidas; 
- Edital de convocação para as provas objetivas; 
- Edital de divulgação dos gabaritos (parciais e oficiais); 
- Edital do resultado das provas objetivas; 
- Edital do resultado final. 
- Entre outros editais e comunicados importantes para o bom andamento do Processo 
Seletivo. 
- Outros editais relacionados a recursos impetrados. 
 
II. INSCRIÇÕES – As inscrições para o Processo Seletivo deverão ser realizadas através 
de site disponibilizado pela licitante vencedora, obedecendo aos procedimentos e 
regulamentos divulgados em edital. 
 
III. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS – As listas dos candidatos inscritos, distribuídos 
por colégios e salas, serão disponibilizadas em site oficial da Prefeitura Municipal de 
Jusciemira/MT bem como no site da empresa contratada. 
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IV. PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS  PROVAS 
LOCAIS DE EXAME – A Prefeitura de Vigia de Nazaré - PA, disponibilizará os locais para 
aplicação das provas; 
V. TREINAMENTO DE PESSOAL – O licitante vencedor deverá efetuar o treinamento 
de coordenadores, fiscais de sala e fiscais volantes, elaborando manual de orientação sobre 
os procedimentos enormas a serem adotadas. 
 
VI. FOLHAS DE RESPOSTA– Os cartões de respostas serão providenciados pelo licitante 
vencedor. 
 
VII. MATERIAL DE APLICAÇÃO – Serão providenciados pelo licitante vencedor, sem 
ônus a Prefeitura de Vigia de Nazaré - Pa, formulários e impressos necessários para 
aplicação das provas: setas indicativas; indicação de sanitário masculino e feminino; sala de 
coordenação; indicação do nº das salas de prova; crachás do Coordenador/ Fiscal/Apoio; 
duas listas de chamada (uma para o Coordenador, outra para ser fixada no prédio para 
ciência dos candidatos; formulários para candidato fora de local, correção de dados 
cadastrais, documento de identificação inadequado, relação de ausentes, por sala; folhas 
de respostas óticas sem identificação por sala; lista de presença, para assinatura dos 
candidatos presentes. A contratada deverá proceder com a disponibilização de álcool em gel 
70% e/ou produtos similares de esterilização, espalhados pelas dependências dos locais de 
aplicação de provas. A contratada deverá observar todas as medidas de biossegurança 
necessárias para o desenvolvimento das atividades. 
 
VIII. APLICAÇÃO DAS PROVAS – As provas serão aplicadas no Município de Vigia de 
Nazaré - PA, em data e horários definidos no cronograma. Devido às medidas de 
contenção a disseminação do COVID-19, as provas poderão ser aplicadas em dois 
finais de semanas e em mais de um turno. 
 
IX. COORDENAÇÃO GERAL – Para dar suporte aos coordenadores de aplicação de 
provas e centralizar informações sobre o decorrer das provas, permanecerá de plantão 
pessoal familiarizado com as normas, exigências e trâmites do processo. As despesas com 
a coordenação correrão por conta do licitante vencedor. 
 
X. COORDENAÇÃO – Todo o trabalho de coordenação da aplicação das provas será 
de responsabilidade do licitante vencedor, cujas despesas correrão por sua conta. 
 
XI. FISCALIZAÇÃO – O licitante vencedor deverá colocar fiscais de sala em número 
suficiente para atender a seguinte distribuição, cujas despesas correrão por conta da 
CONTRATADA. 
 
XII. AVALIAÇÃO DAS  PROVAS 
 

a) LEITURA ÓTICA – Os cartões resposta marcados pelos candidatos com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta,  serão  diretamente  lidas  pelas leitoras óticas.  
Todo o trabalho de leitura ótica e consistência dos resultados serão executados 
pelo licitante vencedor, sob sua integral responsabilidade. 

b) PROCESSAMENTO EM COMPUTADOR – Os resultados gravados pela leitora ótica 
serão processados em computadores, para seleção dos candidatos classificados no 
Processo Seletivo. A seleção será feita de acordo com os critérios estabelecidos no 
Edital. 
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XIII. RESULTADO FINAL 
- LISTAGENS – O licitante vencedor processará o resultado final totalizando os pontos 
obtidos e fornecerá à Prefeitura de Vigia de Nazaré - Pa, as seguintes listagens: 
 
a) Relatório Geral em ordem alfabética, com a pontuação obtida em cada prova; 
b) Relatório dos candidatos habilitados, em ordem alfabética; 
c) Relatório de candidatos habilitados, em ordem de classificação. 
 
XIV. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – A divulgação da lista de resultado final dos 
candidatos classificados dar-se-á da mesma forma de publicidade dos editais de 
convocação, cujas despesas correrão por conta do licitante vencedor. 
 
XV. REVISÃO DE QUESTÕES E RECURSOS – A contratada deverá promover a coleta 
dos recursos encaminhados segundo as regras definidas em Edital, bem como fundamentar 
as Respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de parecer individualizado. 
Atualizar, quando necessário, as notas das provas. Deverá ainda promover o recebimento 
de recursos por meio eletrônico contra todas as decisões proferidas no decorrer do processo 
que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, salientando-se, dentre outros: 
a) Edital; 
b) Inscrições (Erro na grafia do nome e/ou nº do documento, erro na nomenclatura do 
cargo e indeferimento da inscrição); 
c) Erro na identificação do local, sala, data e horário de realização  das provas; 
d) Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Gabarito oficial; 
e) Realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Provas Práticas, quando 
houver; 
f) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas; 
g) Outras fases do edital. 
 
7. FASES ELIMINATÓRIAS 
7.1. PROVAS – A contratada deverá proceder com a elaboração e aplicação da prova. O 
Processo Seletivo Simplificado será de prova objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório. As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com 4 
(quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta. As provas escritas e objetivas terão 
caráter Classificatório e Eliminatório, considerando-se habilitado o candidato que obtiver no 
mínimo 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos. As provas serão compostas por 10 
(dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de matemática, 05 (cinco) 
questões de Conhecimentos Gerais, 05 (cinco) questões de Informática e 15 (quinze) 
questões de conhecimentos específicos inerentes ao cargo. 
7.1.1. TESTE DE AVALIÇÃO FÍSICA – TAF –  
7.1.1.1. Teste de Avaliação Física – TAF, acontecerá dia 29 de março de 2022, de 08:00 
horas às 17:00 horas, onde será aplicado por uma equipe de profissionais habilitados, visa 
avaliar o condicionamento físico do candidato, exigindo os índices mínimos de desempenho 
físico necessários no desenvolvimento das atividades físicas inerentes ao guarda Municipal. 
 
7.1.1.2. Os candidatos regularmente aprovados, deverão apresentar exame médico de 
aptidão física, específico para a prática do Teste de Avaliação Física - TAF definido neste 
Termo, o qual será de inteira responsabilidade do candidato, podendo ser realizado na rede 
pública ou privada, não tendo a organização do PSS nenhuma responsabilidade em relação à 
qualquer agendamento do referido exame. 
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7.1.1.3. O exame médico de aptidão a que alude o item anterior deverá ser apresentado 
na Sala da Comissão Organizadora, situada no prédio da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública, Defesa Social e Mobilidade Urbana - SEGMOB, à Rua. Agostinho do Livramento Silva, 
nº 1049, Vila Nova, nesta cidade de Vigia de Nazaré/PA de 08:00 horas às 14:00 horas, sendo 
eliminado o candidato que deixar de apresentar exame dentro do prazo fixado, ou que, 
apresentando-o no prazo, o mesmo ateste inaptidão do candidato para o TAF. 
7.1.1.4. Só poderão participar do Teste de Avaliação Física – TAF, os candidatos 
aprovados na prova objetiva e que apresentarem, no prazo fixado, exame médico de aptidão 
para a prática do TAF. 
7.1.1.5. O Teste de Avaliação Física – TAF, de presença obrigatória, avaliará os 
candidatos por meio de provas de: Flexão / sustentação de braço na barra fixa, Flexão de 
braço sobre o solo, flexão Abdominal e corrida de 1800 metros, seguindo os seguintes 
critérios: 
1) Flexão / sustentação de braço na barra fixa, sendo 02 (duas) repetições para o 
sexo masculino e 12 (doze) segundos de sustentação para o sexo feminino, da seguinte 
forma: 
a) Flexão de braço para candidatos do sexo masculino: 
1. posição inicial: ao comando de “em posição”, o candidato deverá ficar suspenso na 
barra horizontal, sendo a largura da pegada aproximadamente a dos ombros. A pegada das 
mãos deverá ser em pronação (dorso das mãos voltados para o corpo do executante), 
cotovelos em extensão, não podendo haver nenhum contato dos pés com o solo e todo o 
corpo estando completamente na posição vertical. A fim de evitar que os candidatos mais 
altos toquem os pés no solo, será permitida, somente neste caso, a flexão dos joelhos. 
2. execução: ao comando de “iniciar”, o candidato deverá flexionar os cotovelos, elevando 
o seu corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra, sem tocar a barra com o queixo e 
sem hiperextensão do pescoço. Em seguida deverá estender novamente os cotovelos, 
baixando o seu corpo até a posição inicial. Esse movimento completo, finalizado com o retorno 
à posição inicial, corresponde a um exercício completo. 
b) Sustentação na barra fixa horizontal para candidatos do sexo feminino: 
1. posição inicial: a candidata deverá posicionar-se sob a barra, pisando sobre um ponto 
de apoio, caso necessário. Ao comando de “em posição”, a candidata empunhará a barra em 
pronação (dorso das mãos voltados para o corpo do executante), sendo a largura da pegada 
aproximadamente a dos ombros, cotovelos flexionados, mantendo o pescoço acima da barra 
fixa (sem tocá-la), com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e podendo estarem os 
pés em contato com o ponto de apoio; 
2. execução: ao comando de “iniciar”, será iniciada a cronometragem do tempo de 
permanência da candidata na posição estendida, e caso haja ponto de apoio, o mesmo será 
retirado, devendo a candidata permanecer sustentada apenas com o esforço de seus 
membros superiores, com os cotovelos flexionados, mantendo o queixo acima da barra, sem 
deixa-lo tocar na barra e sem hiperextensão do pescoço, com o corpo na posição vertical e as 
pernas estendidas, dentro do tempo previsto para a sua execução. A cronometragem será 
encerrada no momento em que a candidata completar o tempo exigido na posição correta, ou 
quando, a mesma ceder à sustentação, deixando o queixo abaixo da parte superior da barra, 
apoiar o queixo na barra, ou descumprir quaisquer dos demais requisitos para a execução do 
exercício. 
c) Flexão de braço sobre o solo, sendo 12 (doze) para o candidato do sexo 
masculino e 06 (seis) para candidatas do sexo feminino, de caráter eliminatório. 
I. Flexão de braço sobre o solo para candidatos do sexo masculino, utilizando 
04(quatro) apoios: 
1. posição inicial: o candidato deverá se posicionar em decúbito ventral, apoiando as 
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palmas das mãos no solo, ficando as mãos ao lado do tronco com os dedos apontados para a 
frente e os polegares tangenciando os ombros, permitindo, assim, que as mãos fiquem com 
um afastamento aproximadamente à largura do ombro. Os braços devem ficar totalmente 
estendidos, mantendo os pés próximos e apoiados sobre o solo, deixando o corpo em uma 
posição horizontal em relação ao solo; 
2.  execução: o candidato deverá baixar o tronco e as pernas ao mesmo tempo, 
flexionando os braços paralelamente ao corpo até que o cotovelo alcance ou ultrapasse a 
linha das costas, sem que o corpo (a parte frontal) encoste no solo. Elevará então novamente 
os braços, estendendo-os simultaneamente para erguer o tronco até que os braços fiquem 
totalmente estendidos, o que corresponderá a um exercício completo. Cada candidato deverá 
executar o número exigido de flexões de braços sucessivas sem interrupção do movimento, 
em ritmo livre, e sem limite de tempo. 
II. Flexão de braço sobre o solo para candidatos do sexo masculino, utilizando 
06(seis) apoios: 
1. posição inicial: a candidata deverá se posicionar em decúbito ventral, apoiando as 
palmas das mãos no solo, ficando as mãos ao lado do tronco com os dedos apontados para a 
frente e os polegares tangenciando os ombros, permitindo, assim, que as mãos fiquem com 
um afastamento aproximadamente à largura do ombro. Os braços devem ficar totalmente 
estendidos, mantendo os pés próximos e apoiados sobre o solo juntamente com os joelhos, 
deixando o tronco em uma posição horizontal em relação ao solo; 
2. execução: a candidata deverá baixar o tronco, flexionando os braços paralelamente ao 
corpo até que o cotovelo alcance ou ultrapasse a linha das costas, sem que o corpo (a parte 
frontal) encoste no solo. Elevará então novamente os braços, estendendo-os simultaneamente 
para erguer o tronco até que os braços fiquem totalmente estendidos, o que corresponderá a 
um exercício completo. Cada candidata deverá executar o número exigido de flexões de 
braços sucessivas sem interrupção do movimento, em ritmo livre, e sem limite de tempo. 
III. Flexão Abdominal, sendo 25 (vinte e cinco) repetições para o sexo masculino e 20 
(vinte) repetições para o sexo feminino, de caráter eliminatório. 
1. posição inicial: os candidatos deitados de costas, na posição completamente horizontal 
de todo o corpo em relação ao solo, com os membros, as costas e a cabeça em contato pleno 
com o solo, pernas estendidas, os braços atrás da cabeça, com os cotovelos estendidos e o 
dorso das mãos tocando o solo; 
2. execução: após o silvo de apito, os candidatos começarão o teste, realizando um 
movimento simultâneo no qual os joelhos deverão ser flexionados, os pés deverão tocar o 
solo, o quadril deverá ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos deverão alcançar ou 
ultrapassar os joelhos pelo lado de fora com os braços estendidos. Em seguida e sem 
interrupção os candidatos deverão voltar à posição inicial, correspondendo a um exercício 
completo. 
d) Corrida de 1800m (Um mil e oitocentos metros) até 12 (doze) minutos, de caráter 
eliminatório, para ambos os sexos, onde o avaliando deverá correr e/ou caminhar sem 
interrupção. 
1. posição inicial: o candidato deverá se posicionar atrás da linha demarcatória para o 
início da prova, sem que nenhum de seus pés ou qualquer parte do corpo ultrapasse a 
referida linha. 
2. execução: ao soar do apito do auxiliar de banca, será iniciada a cronometragem do 
tempo e a prova será iniciada, onde, em única tentativa, o candidato terá o tempo de 12 
(doze) minutos para percorrer a distância mínima exigida, de 1.800 metros. O candidato 
poderá deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e 
depois prosseguir. O teste será encerrado ao soar do apito ao expirar o tempo máximo exigido 
para a execução da prova, ou quando o candidato cruzar a linha de chegada, completando a 
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prova, dentro do limite de tempo máximo exigido. 
7.1.1.6.  O processo de avaliação será realizado obedecendo a sequência dos exercícios 
da seguinte forma: 1- Flexão no solo, 2- Flexão de barra, 3 – Abdominal e 4- Corrida, 
respeitando o tempo necessário de descanso de um exercício para o outro. 
7.1.1.7. Para o teste de aptidão física, o candidato deverá apresentar-se trajado 
adequadamente. 
a)  Candidato Masculino: calção, camiseta branca, meias e tênis; 
b)  Candidata Feminina: calção, bermuda de lycra (a ser utilizada por baixo do calção), 
camiseta branca, top (a ser utilizado por baixo da camiseta), meias e tênis. 
7.1.1.8. Não é de responsabilidade da Guarda Municipal custear a vestimenta adequada 
dos candidatos. 
7.1.1.9. Os trajes usados no TAF serão os mesmos no curso de formação, alterando 
apenas a calça comprida quando no estágio supervisionado. 
7.1.1.10. Serão considerados aptos e automaticamente classificados para o Curso de 
formação, todos os candidatos que cumprirem as exigências mínimas estabelecidas em todas 
as etapas do Teste de Aptidão Física – TAF, sendo desclassificados os que deixarem de 
cumprir quaisquer das etapas ou dos requisitos do referido teste, os que faltarem, se 
ausentarem do local de realização do teste, se recusarem a fazer o TAF, ou dele desistirem. 
7.1.1.11. O  Resultado do Teste de Avaliação Física – TAF, será publicado do Site: 
https://vigia.pa.gov.br/categorias/atos-oficiais/processos-seletivos/. 
 
 
7.1.2. INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. 
7.1.2.1. Esta fase será realizada após as fases anteriores e visa apurar os antecedentes 
pessoais do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar elementos 
que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis 
para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de Civil Guarda Municipal; 
7.1.2.2. A investigação de antecedentes Pessoais abrangerá o tempo anterior à inscrição 
e o atual e será realizado pela Comissão Especial do PSS, a qual considerará apto ou inapto o 
candidato, nos termos do presente edital; 
7.1.2.3.  A investigação de antecedentes Pessoais será iniciada com a aprovação do 
candidato no Teste de Aptidão Física – TAF e o resultado será divulgado antes do 
encerramento do curso de formação de Guarda Civil Municipal, com caráter eliminatório; 
7.1.2.4. A Investigação de Antecedentes Pessoais se fundamenta nas exigências para 
investidura no cargo; 
7.1.2.5. Os candidatos preencherão, para fins de registro, um Formulário de Investigação 
dos Antecedentes Pessoais – FIAP e será entregue à Comissão, no momento da inscrição no 
Processo Seletivo simplificado – PSS, juntamente com os seguintes documentos: 
a. cópia do documento de identificação (RG, CNH, carteiras de identidade de Classes) com 
validade em todo o território nacional; 
b. cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), caso não conste no documento de 
identificação apresentado; 
c. cópia do Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral; 
d. cópia do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para o sexo masculino; 
e. cópia do comprovante de residência atual (faturas de água, luz, telefone); 
f. 2 fotografias coloridas 3x4 recentes do candidato; 
g. certidões de antecedentes criminais do município/jurisdição onde reside: 
g.1) da Justiça Federal; 
g.2) da Justiça Estadual; 
g.3) da Justiça Eleitoral; 

https://vigia.pa.gov.br/categorias/atos-oficiais/processos-seletivos/
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h. Atestado de antecedentes criminais fornecidos pela Delegacia de Polícia do domicílio do 
candidato; 
7.1.2.6. Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias 
anteriores à data da entrega fixada neste edital, dentro do prazo de validade especificado no 
corpo do documento. 
7.1.2.7. serão aceitas certidões obtidas por meio de sites oficiais, desde que possuam 
assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora 
credenciada, na forma de lei específica; 
7.1.2.8. São fatos e situações imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes 
ao cargo de Guarda Civil Municipal, a não prática de: 
a. relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores 
antecedentes criminais e morais; 
b. ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função de 
Guarda Civil Municipal; 
c. uso de droga ilícita de qualquer espécie; 
d. uso contumaz de bebidas alcoólicas (alcoólatra); 
e. ato tipificado como infração penal; 
f. reincidência de transgressões funcionais ou faltas disciplinares; 
g. Pessoas com antecedentes criminais ou registros policiais nas condições de 
averiguado ou indiciado; 
h. participação ou filiação como membro, sócio ou dirigente de entidade ou organização 
cujo o funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às Instituições constitucionais ou 
ao regime vigente. 
7.1.2.9. Será considerado inapto, e consequentemente excluído do processo seletivo, o 
candidato que: 
a) apresentar qualquer certidão criminal positivada. 
b) tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos ou situações previstos no item 6.9, 
deste edital; 
c) tiver omitido ou faltar com a verdade, quando do preenchimento do Formulário de 
Investigação de antecedentes Pessoais – FIAP; 
d) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no presente edital ou em 
outros que eventualmente venham a ser publicados, nos prazos e locais estabelecidos; 
e) apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de validade expirado;  
f) deixar de preencher, total, parcialmente ou não assinar o FIAP, deliberadamente ou 
não; 
7.1.2.10. Ao final da Investigação dos Antecedentes Pessoais o candidato será 
considerado apto ou inapto para o exercício do cargo de Guarda Civil Municipal e o resultado 
será publicado no site da licitante vencedora 
 
7.1.3. CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL TEMPORÁRIO 
7.1.3.1. O curso de Formação de Guarda será realizado no período e local definido pela 
administração Municipal, e o resultado será publicado do Site: 
https://vigia.pa.gov.br/categorias/atos-oficiais/processos-seletivos/.  
7.1.3.2. Serão ministradas aulas práticas e teóricas com base no Plano de Curso, assim 
como avaliações a fim de aferir o desempenho dos candidatos/alunos referentes ao conteúdo 
repassado, às atividades práticas, bem como no estágio supervisionado, obtendo-se no final a 
média geral dos alunos a qual poderá variar entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez) pontos; 
7.1.3.3. Sobre a Média Geral haverá desconto por faltas disciplinares, ausência nas aulas 
e atrasos ou saída antecipada, cometidos pelos candidatos/alunos durante a realização do 
curso, na seguinte proporção: 
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a) falta disciplinar: 1,0 (um) ponto por evento; 
b) ausência nas aulas teóricas, práticas e estágio: 1,0 (um) ponto por evento; 
c) atraso ou saída antecipada das aulas: 0,5 (meio) ponto por evento; 
7.1.3.4. Será aprovado no curso o candidato/aluno que obtiver média geral final, igual ou 
superior a 7,0 (sete) pontos (70% de aproveitamento no curso). 
7.1.3.5. Poderá ocorrer o desligamento/eliminação do candidato/aluno durante o curso, 
nas seguintes hipóteses: 
a) Mediante requerimento do candidato, a qualquer tempo; 
b) Faltar por mais 03 (três) vezes às aulas teóricas, práticas e estágio supervisionado, 
cumulativamente; 
c) Abandonar, desistir ou não concluir o curso de formação por qualquer razão; 
d) Apresentar conduta incompatível com o cargo, durante a realização do curso; 
e) reincidência em falta disciplinar; 
f) Por prisão criminal ou civil; 
7.1.3.6. Mesmo após a assinatura do contrato, o contratante poderá rescindi-lo 
motivadamente, nos casos de: 
a) Falta de dedicação ao serviço da Guarda  Civil Municipal Temporário; 
b) Falta de sociabilidade para manter o bom relacionamento com o público alvo; 
c) Por violação da Lei nº 401, de 29 de outubro de 2021 e Lei nº 402, de 29 de outubro de 
2021 do Município de Vigia de Nazaré/PA. 
d) Por descumprimento de obrigação legal ou contratual; 
e) Por prisão criminal ou civil; 
f) Por falecimento; 
7.1.4. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
7.1.4.1. Em caso de empate, será desempatado em favor do candidato que: 
a)  Tiver maior idade. 
b) Tiver maiores encargos de família (filhos e/ou crianças e/ou adolescentes sob sua 
tutela), comprovados no ato da inscrição. 
 
8 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 
8.1. As provas terão questões objetivas; 
8.2. Serão aprovados na quarta fase somente os candidatos que obtiverem o mínimo de 
70% (setenta por cento) de pontuação na média final e ter cumprido 100% (cem por cento) do 
curso, incluindo o estágio supervisionado obrigatório. 
8.3. Após a realização das quatro fases, os candidatos aprovados serão classificados 
nominalmente por ordem decrescentes da média geral final do curso de formação e os não 
aprovados serão listados por número de inscrição. 
8.4. Serão considerados aptos no Processo Seletivo Simplificado – PSS somente os 
candidatos que realizaram com êxito todas as etapas do presente certame classificados dentro 
da quantidade de vagas ofertadas no presente edital, sendo 13 (treze) para candidatos do sexo 
masculino e 03 (três) para as candidatas do sexo feminino. 
8.5. Os demais candidatos relacionados na listagem final deste PSS e que tiveram ordem de 
classificação superior ao das vagas ofertadas, serão considerados aprovados e não 
classificados dentro do número de vagas ofertados pelo presente edital. 
8.6. O resultado das provas objetivas com a Classificação Final dos candidatos 
aprovados/aptos será divulgado no site da licitante vencedora; 
 
 
9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços contratados, rigorosamente 
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de acordo com as disposições previstas no edital de licitação e no contrato, 
obedecendo integralmente as normas técnicas vigente ou fornecidas pelo município; 
9.1.1. Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos em consonância com a Lei Orgânica 
do Município de Vigia de Nazaré - Pa, Estatutos vigentes e demais normas jurídicas 
municipais. 
9.2. Elaborar o Edital do Processo Seletivo Simplificado e demais documentos 
necessários à execução integral do objeto, tais como: comunicados, formulários e 
instruções, os quais deverão ser submetidos à apreciação da Prefeitura Municipal; 
9.3. Iniciar a execução dos serviços, imediatamente após a emissão de ordem de 
serviço, nas condições e prazos estipulados neste edital. 
9.4. Solicitar a prévia e expressa aprovação da Prefeitura Municipal quanto aos 
procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas etapas. 
9.5. Arcar com todas as despesas inerentes a realização do Processo Seletivo 
Simplificado, tais como: Impressão de provas e gabaritos, pagamentos dos fiscais de 
sala e coordenadores de provas, dentre outros estabelecidos neste Termo de Referencia. 
9.6. Prestar pronto atendimento a candidatos ou a terceiros (pessoas físicas ou 
jurídicas, públicas ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos 
regulamentos do processo seletivo, tornando disponíveis, para tanto, pessoal, linha 
telefônica, correio eletrônico (e-mail), internet, correspondência e outros. 
9.7. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao processo seletivo, responsabilizando-se 
pela divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que 
comprometam a sua realização. 
9.8. Responsabilizar-se por todas as despesas com locomoção, alimentação, estadias, 
não sendo admitidos quaisquer outros custos adicionais. 
9.9. Recrutar em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus e 
solidariedade do Município, profissionais capacitados e habilitados para execução dos 
serviços, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na 
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, seguros e quaisquer outros não mencionados 
no contrato em anexo, em decorrência da sua condição empregadora. 
9.10. Responsabilizar-se pela execução dos serviços, com pessoal próprio adequado, 
devidamente capacitado e habilitado para todos os níveis dos trabalhos a serem 
desenvolvidos. 
9.11. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da 
Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - Pa. No caso de subcontratação autorizada pelo 
Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e 
pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas. 
9.12. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes 
de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do contrato, ainda que ocorridos 
em dependências da Prefeitura. 
9.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por 
parte da Contratante. 
9.14. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que 
será exercida por esta Prefeitura; 
9.15. Respeitar  e  fazer  cumprir  a  legislação  de  segurança  e  saúde  no 
trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes, inclusive as de prevenção do 
novo coronavirus (Covid19). 
9.16. Respeitar a legislação vigente para cada tipo de serviço a ser executado. 
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9.17. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos serviços; 
9.18. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
9.19. Manter a PREFEITURA informada de todos os detalhes dos serviços em execução, 
bem como de quaisquer irregularidades que possam colocar em risco a continuidade do 
trabalho. 
9.20. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
9.21. Aceitar nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes 
de acordo entre as partes; 
9.22. Elaboração e montagem da minuta do edital e encaminhamento do mesmo à Comissão 
Executiva do Processo De Seleção Simplificada Complementar, no prazo de até 10 (dez) dias 
após a assinatura do contrato. 
9.23. Correção e reenvio do edital no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após retorno da 
Comissão Executiva do Processo De Seleção Simplificada, em caso de desconformidades 
apontadas pela Comissão, para fins de remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
9.24. Elaboração do programa do Processo De Seleção Simplificada, da definição dos 
prazos, conteúdos programáticos e/ou bibliografias, por função pública, em conjunto com a 
Comissão Executiva do Processo De Seleção Simplificada. 
9.25. Especificação das disciplinas que irão compor a prova escrita, o peso que será 
atribuído a cada questão, a média mínima, por disciplina, para classificação e os critérios de 
eliminação sumária dos candidatos, em conjunto com a Comissão Executiva do Processo De 
Seleção Simplificada. 
9.26. Regulamentação da forma de inscrição, valores das inscrições das exigências nos dias 
de aplicação de provas e cursos (horário de início, duração, tolerância para atrasos, 
documentação a ser apresentada, etc.), da aplicação das provas escritas, do teste de aptidão 
física, da interposição de recursos e demais dados necessários ao esclarecimento dos 
candidatos quanto às regras do certame. 
9.27. Preparação de todo o material de apoio para a equipe responsável pela aplicação e 
fiscalização do Processo Seletivo. 
9.28. Efetuar inscrições dos candidatos, compreendendo: 
9.28.1. Definição dos dados pessoais necessários, elaboração e impressão de modelo de ficha 

de inscrição, se necessário, com previsão de campo para que os candidatos solicitem 
condições especiais para realizar as provas. 

9.28.2. Disponibilização das inscrições em site próprio, desde o preenchimento do formulário 
até a geração do boleto para pagamento da taxa de inscrição em conta própria do Município 
de Santana do Araguaia-Pá criada exclusiva para o processo seletivo, sendo certo que a 
contratante deverá disponibilizar local para inscrições presenciais dos candidatos que não 
conseguirem fazê-la pela internet. Todavia, o pessoal e os materiais necessários para a 
realização das inscrições presenciais serão de responsabilidade da Contratada. 

9.28.3. Treinamento aos encarregados pelo recebimento das inscrições. 
9.29. Emissão e entrega, para a Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo, de relatório 
contendo, em ordem alfabética, o nome, função e número da inscrição, bem como as 
inscrições indeferidas, mediante fundamentação do(s) motivo(s) do indeferimento, até 5 
(cinco) dias antes da realização das provas objetivas. 
9.30. Elaboração de questões inéditas de Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e 
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Conhecimentos Específicos. 
9.31. Manutenção e garantia do sigilo quanto às questões da prova, bem como do gabarito 
oficial. 
9.32. Acondicionamento e transporte dos cadernos de prova ao local de aplicação com o 
devido lacre garantidor de sigilo e segurança, bem como para a banca examinadora 
responsável pela correção das mesmas e posteriormente até à transferência dos documentos 
ao Município (para arquivo). 
9.33. Treinamento e contratação dos coordenadores, fiscais e pessoal de apoio necessários 
para aplicação efetiva das provas, devendo esta equipe ser proporcional ao número de 
candidatos. 
9.34. Garantia de condições especiais para os candidatos que fizerem tal solicitação no ato 
da inscrição. 
9.35. Desindentificação dos candidatos nos cartões de resposta, independente do meio 
utilizado para correção dos mesmos (manual ou óptico). 
9.36. Confecção e consequente fornecimento de apenas 1 (um) cartão de resposta por 
candidato. 
9.37. Correção e entrega das provas objetivas, com emissão de boletins e/ou relatórios de 
notas de todos os candidatos, inclusive os desclassificados, para publicação. 
9.38. Deverão ser classificados para as etapas seguintes (teste de aptidão física) o 
quantitativo de candidatos correspondente ao número de vagas  divulgado para a função 
pública multiplicado por três, obedecendo-se a ordem de classificação.  
 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora 
possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações. 

Fornecer a Contratada a documentação e os dados necessários à execução dos 
serviços contratados, bem como lhe prestar verbalmente ou por escrito informações 
específicas que visem a esclarecer ou orientar a correta prestação dos serviços. 

Fornecer toda legislação municipal pertinente à matéria; 
Responsabilizar-se por todas as despesas com divulgação na imprensa oficial, 

local e regional, com objetivo de dar publicidade do processo seletivo. 
Oferecer para a Contratada os locais onde serão realizadas as provas, 

devidamente limpos e organizados, seguindo as orientações da Contratada; 
Acompanhar o andamento dos serviços por meio dos seus prepostos e expedir 

instruções verbais ou escritas sobre a sua execução, podendo impugnar os serviços que 
estejam  mal executados, os quais deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas 
destes serviços por conta da Contratada; 

Expedir as ordens de serviços. 
Aprovar a redação e o conteúdo do edital; 
Designar servidores para compor a Comissão Fiscalizadora do Processo De 

Seleção Simplificada. 
Definir o cronograma para a realização do concurso, em conjunto com a empresa 

contratada. 
 
11  – FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
11.1. Do Cronograma 
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11.2. O Edital de Abertura do concurso público deverá conter calendário com datas definidas, 
dias, mês e ano, para os eventos do concurso, especialmente: 
11.2.1. Publicação do Edital de Abertura; 
11.2.2. Período de inscrições; 
11.2.3. Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas; 
11.2.4. Divulgação dos locais de realização das provas; 
11.2.5. Realização das provas/etapas; 
11.2.6. Divulgação de gabaritos; 
11.2.7. Divulgação da decisão de recursos; 
11.2.8. Divulgação dos resultados por prova e etapa; 
11.2.9. Avaliação da Equipe Multiprofissional; 
11.2.10. 5.2.10. Publicação do Resultado Final. 
11.3. A data de realização das provas será fixada, preferencialmente, em período superior a 
30 (trinta) dias a contar da publicação do edital convocatório, ocorrendo, preferencialmente, em 
dia de domingo. 
11.4. Caso ocorra, independentemente da vontade das partes, atraso no cumprimento dos 
prazos estabelecidos no Edital de Abertura, será feita a compensação em número de dias de 
forma a garantir o intervalo previsto. 
11.5. A empresa deverá possuir capacidade técnica para concluir o concurso até 90 (noventa) 
dias após o recebimento da ordem de serviço contendo os cargos a serem concursados. 
12 – DA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 
12.1. A publicação dos atos oficiais do Processo Seletivo Simplificado será de 
responsabilidade da contratante. 
12.2. No período que compreende a divulgação do Edital de Abertura até a publicação da 
Homologação do 
12.3. Resultado Final, os atos serão divulgados no site da instituição contratada e no site da 
Prefeitura de Vigia de Nazaré – Pa. Os atos posteriores serão divulgados no DOU – Diário 
Oficial da União. 
12.4. Na divulgação dos resultados das provas e etapas deverão constar, em ordem 
alfabética, nome e documento de identificação do candidato, bem como a sua respectiva nota. 
13 DA SEGURANÇA DO PROCESSO 
13.1. O material de aplicação das provas deverá ser acondicionado em recipiente lacrado e 
constituído de material de alta resistência e opaco. 
13.2. Após a impressão, as provas e os cartões-resposta deverão ser separados e 
acondicionados em envelopes altamente resistentes e opacos, os quais deverão ser 
etiquetados conforme distribuição do local de realização: prédio, bloco, andar, salas, lacrados e 
assinados pelo responsável e guardados em recipiente lacrado e inviolável. 
13.3. Após a aplicação, os cartões-resposta deverão ser acondicionados em envelopes 
lacrados, etiquetados e assinados pelo fiscal de sala. Poderá a contratada, solicitar a 
assinatura nos lacres, dos dois últimos ou do último candidato que o entregou. 
 
14 - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
14.1. . O tipo de licitação adotada para a execução dos serviços é a de MENOR PREÇO 
GLOBAL, de acordo com o disposto no Art. 45, da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993.  
14.2. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta deste processo 
provirão dos valores arrecadados através das cobranças das taxas de inscrição do Processo 
Seletivo Simplificado.  
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Vigia de Nazaré/Pa, 05 de setembro de 2022  

 
 

_______________________________ 
Lucivaldo da Costa Soeiro 

Secretário Municipal de Segurança Pública da SEGMOB 
Dec.002/2022 
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