Instituto Caminhar

EDITAL Nº. 01/2022 – Instituto Caminhar (Guarda mirim)

O Instituto Caminhar e Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, resolve
tornar público o presente Edital que estabelece as instruções para seleção dos candidatos ao
preenchimento de 100 vagas no Programa Guarda Mirim, submetidos a Teste Seletivo, Exame Médico,
Entrevista e Matrícula, sendo 50 (cinqüenta) vagas para o sexo feminino e 50 (cinqüenta) vagas para
o sexo masculino.

1. DAS VAGAS
As vagas destinadas ao Programa de Aprendizagem da Guarda Mirim de Matipó serão
distribuídas da seguinte forma:
1.1 - 100 (Cem) vagas para classificação geral, obedecendo rigorosamente o previsto no item 6.2 deste
Edital.
2. DA ORGANIZAÇÃO
Os procedimentos para elaboração, aplicação e correção das provas serão desenvolvidos pelo Instituto
Caminhar e SMAS-Secretaria Municipal de Assistência Social.

3. DAS INSCRIÇÕES
Data: de 02/05/2022 a 31/05/2022
Local: Divulgação do local da prova objetiva: 02/06/2022 no site da Prefeitura Municipal de Matipó,
Instagram: “prefeituradematipo” ; “cras.matipo” e no Instagram da “smasmatipo” conforme item 5.2.
4. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
4.1 - Residir em Matipó/MG.
4.2 - Ter idade entre 11 a 17 anos:

Instituto Caminhar

Obs: Os candidatos ou candidatas que irão completar 11 (doze) anos no ano de 2022, poderão realizar
suas inscrições normalmente.
4.3 - Estar cursando no mínimo o 5º ano regular do Ensino Fundamental, em estabelecimento público,
ou em colégio particular;
4.4 - Apresentar a seguinte documentação para realização da prova objetiva e de Redação:
* Original ou cópia ou protocolo do Documento de Identidade do candidato;

4.5- A inscrição deverá ser feita no CRAS do bairro Boa Vista em frente ao posto de saúde; CRAS de
Padre Fialho das 08h até às 11h de segunda-feira a sexta-feira do dia 02/05/2022 até o dia 31/05/2022.

4.6- O (a) candidato (a) somente poderá realizar a Prova Objetiva e de Redação mediante a
apresentação da documentação solicitada no item 4.4.
5.

ETAPAS

ELIMINATÓRIAS

DO

PROCESSO

SELETIVO:

5.1- Período de Inscrições (Dias: 02/05/2022 a 31/05/2022);
5.2-Divulgação do local da prova objetiva: 02/06/2022 no site da Prefeitura Municipal de Matipó,
Instagram:
5.3-

“prefeituramatipo”;
Prova

“crasmatipo”

Objetiva,

e

Redação

no

Instagram

da
Dia

“smasmatipo”;
05/06/2022.

5.4- Resultados dos aprovados dia 24/06/2022.
5.5- Serão chamados para entrevistas os 100 (cem) classificados com as notas em ordem decrescente
e mais 50% o número de vagas, local e horário da entrevista serão divulgados no dia 25/06/2022, nas
redes sociais;
5.6 - Matrícula do curso 05/07/2022. Local: CRAS do Bairro Boa Vista e CRAS de Padre Fialho.
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6. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

6.1 - Os candidatos inscritos serão submetidos a uma prova escrita e uma redação a serem realizadas
no dia 05/06/2022, com início às 9h, com 02 (duas) horas de duração. O local das provas será divulgado
no dia 02/06/2022 nas redes sociais da Prefeitura, CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social;
6.2 - Ao candidato não será permitido, sob qualquer alegação, prestar a prova em dia, hora e local
diferente do determinado.
6.3 - Não será permitida a entrada na sala de prova ao candidato que se apresentar após o horário
estabelecido.
6.4 - A identificação do candidato para a prestação da prova far-se-á mediante a apresentação
da Carteira de Identidade ou do comprovante de inscrição.
6.5 – Os portões serão abertos às 08h 15 (oito horas e quinze minutos) e fechados às 08h 45 (oito
horas e quarenta e cinco minutos). Os candidatos deverão estar munidos de caneta esferográfica azul
ou preta, sendo proibido o uso de calculadora ou instrumento equivalente, bem como de qualquer tipo
de equipamento de transmissão.
6.6 – Caso seja percebida qualquer irregularidade na identificação do candidato, o Instituto Caminhar
terá plena autonomia para impedir a realização da prova.
6.7 – A prova objetiva e a Redação serão aplicadas por nível:
* Nível 01: 11 e 12 anos;
* Nível 02: 13 a 15 anos;
* Nível 03: 16 e 17 anos.
7. DA AVALIAÇÃO DA PROVA E CLASSIFICAÇÃO.

7.1 - A prova escrita será avaliada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) e conterá uma redação com
valor de 40 (quarenta) pontos e 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com apenas uma
resposta correta, valendo 100 (cem) pontos, sendo 20 (vinte) questões de Português e 20 (vinte)
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questões de Matemática, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada resposta certa. O conteúdo
programático encontra-se no Anexo I deste Edital.
7.2 – Os 100 (Cem) candidatos serão classificados obedecendo-se rigorosamente a ordem
decrescente, pela pontuação na prova escrita, de acordo com o previsto no item 1 (um).
7.3 - Em caso de empate, o desempate beneficiará sucessivamente o candidato que:
a) Apresentar menor renda familiar;
b) Apresentar a maior idade;
c) Apresentar maior escolaridade.
8. DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREVISTA;
- Os candidatos inscritos serão submetidos a uma entrevista, juntamente com o responsável
legal;
8.1 Para a realização da entrevista no Programa de Aprendizagem da Guarda Mirim, todos os inscritos
deverão se apresentar no dia 26/06/2022.
A validade do Processo seletivo será de 4 (quatro) meses, prorrogável por igual período.
APRESENTAR AS SEGUINTES DOCUMENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DESTE EDITAL:


8.2 Duas fotos 3x4 recentes do candidato.



8.3 Original e cópia ou protocolo e cópia do RG do candidato;



8.4 Original e cópia da Certidão de Nascimento do candidato;



8.5 Original e cópia do comprovante de endereço atualizado da família (talão de água, luz ou

telefone);


8.6 Apresentar Declaração Escolar do ano de 2022;



8.7 Os alunos maiores de 14 anos deverão apresentar o protocolo da carteira de trabalho no

ato da confirmação de matricula;


8.8 Caso for comprovada a irregularidade no processo de inscrição e seleção do candidato, o

Instituto Caminhar tornará nula a matrícula deste, sendo chamado outro candidato para a vaga, de
acordo com a classificação do teste seletivo.
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9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - O local da prova será divulgado nas redes sociais da Prefeitura Municipal, CRAS e SMAS , a partir
do dia 02/06/2022, obedecendo-se ao cronograma de sua edição;
9.2 - A relação dos candidatos aprovados será divulgada, por ordem alfabética, em edital nas redes
sociais da Prefeitura, CRAS e SMAS, no do dia 24/06/2022.
9.3 - As dúvidas quanto à classificação deverão ser solicitadas através de requerimento via e-mail:
assistenciasocial@matipo.mg.gov.br no dia 25/06/2022 das 08h às 17h, e a devolutiva será entregue
para o solicitante dia 25/06/2022 via e-mail cadastrado no ato da Inscrição.
9.4 - A realização das entrevistas será no dia 26/06/2022 e matrículas será no período de 05/07/2022.
9.5 - Serão considerados desistentes os candidatos que não comparecerem no período da entrevista
e realização da matrícula.
9.6 - O resultado da classificação NÃO SERÁ FORNECIDO POR TELEFONE.
9.7 - O ato da inscrição implicará, por parte do responsável legal pelo candidato, no compromisso de
aceitação deste Edital e demais normas disciplinares do Programa Guarda Mirim (Instituto Caminhar).
9.8 - NÃO HAVERÁ REVISÃO DE PROVAS.
9.9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora (Instituto Caminhar)

ANEXO I
CONTEUDOS PROGRAMÁTICOS

Prova Objetiva e de Redação;
 Português Básico
 Matemática Básico
 REDAÇÃO

Programação
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Período de Inscrições (Dias: 02/05/2022 a 31/05/2022);



Divulgação do local da prova objetiva: 02/06/2022 no site da Prefeitura Municipal de Matipó,

Instagram: “prefeituramatipo”; “crasmatipo” e no Instagram da “smasmatipo”.


Prova Objetiva, Redação Dia 05/06/2022



Resultados dos aprovados dia 24/06/2022



Serão chamados para entrevistas os 100 (cem) classificados com as notas em ordem

decrescente e podendo ser chamado mais 50% o número de vagas conforme parecer do Instituto
Caminhar, local e horário serão divulgados no dia 26/06/2022, no site da Prefeitura Municipal de
Matipó, Instagram: “prefeituradematipo”; “cras.matipo” e no Instagram da “smasmatipo”.


Matrícula do curso 05/07/2022: Divulgação do Local da matrícula no site da Prefeitura

Municipal de Matipó, Instagram: “prefeituradematipo”; “cras.matipo” e no Instagram da
“smasmatipo”.

Matipó, 25 de Abril de 2022.
Fabrício Vieira Paulino
Comandante da Guarda Mirim do Instituto Caminhar
Laise Mendes Pedroso
Secretária Municipal de Assistência Social

