
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL
GNPJ : 7 5't't I 2O4l OOO'I -25

Praça do Gafén 22 - Jandaia do Sul - PR ' CEP 86.900'000
Fone: (043) 3432.9250

Site: www.iandaiadosul.pr.gov.br
EDITAL NO OO3, DE12 DE JANEIRO DE 2023.

Chamamento Público visando a
Munícipes para o PROGRAMA
TRABALHO E PROTEçÃO SOC/,AL

inscrição dos
FRENTE DE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO

uso de suas atribuiçöes legais, em conformidade com a Lei Municipal n'3.411, de 12 de
janeiro de 2022, alterada pela Lei Municipal n.o 3.460, de 02 de junho de 2022, resolve
baixar o seguinte,

EDITAL

1. DOOBJETO:

1.1. O presente procedimento tem por objeto a geração de emprego e renda, além
de capacitaçäo aos munícipes que se encontram em situaçäo de vulnerabilidade econômica
e social, diminuindo o desemprego, gerando renda, melhorando a qualidade de vida e

aquecendo a economia local.

1,2, A adesäo dos beneficiários ao PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E

PROTEçAO SOCIAL será pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogável, a critério da
administraçäo por igual período.

1,3. As vagas serão destinadas para desempenhar as funções definidas no Artigo
40 da Lei 3.411, de 12 de janeiro de 2022.

'Art. 40 As Frentes de Trabalho de que trata esta Lei poderão contemplar:
l- limpeza, capina, bueiros e conserfos diyersos em praças e canteiros p(tblicos;
ll - limpeza, varrição e conservação de logradouros pavimentados:
lll - limpeza, remoção de entulhos, capinas e/ou roçadas em terrenos baldlos;
lV - consertos de passelos p(tblicos;
V - outros serriços e obras compatlveis."

2. DA TNSCRTÇAO:

2.1. As inscrições serão realizadas pelo Departamento de Assistência Social,
através do Centro de Referência de Assistência Social - ÇRAS deste Município, localizado
na Rua Presidente Kennedy, no 373 - Centro, com a supervisão da Equipe técnica do CRAS,
conforme abaixo.

2.2. As inscrições serão realizadas nos dias 77, 18, 19 e 20 deianeiro de 2023,

2.3. Horário das 08h às 1 t h3Omin e das 13h às 16h30min

2,4. No ato da inscriçäo, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
| - carteira de trabalho, comprovando a situação de desemprego;
ll - comprovante ou declaração de residência no Município de Jandaia do Sul,

sujeita a verificação;
lll - documento de identidade com foto;
IV. CPF;
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V - certidäo de nascimento ou RG se houver, dos dependentes;
Vl - certidäo de casamento se houver.

2.5. O requerente não poderá estar alistado aos benefícios de seguro desemprego
ou qualquer outro programa assistencial equivalente.

3. DOS REQUTSTTOS PARA A INSGRIÇÃO:

3,1. Para o recrutamento dos trabalhadores seräo avaliados os seguintes
requisitos:

| - residir no Município;
ll - maior tempo em situação de desemprego e/ou sem ter aferido qualquer tipo de

renda do Poder Público ou da iniciativa privada;
lll - condiçäo socioeconômica familiar;
lV - CPF regularizado e idade mínima de 18 (dezoito) anos.

3.2, A comprovação de residência poderá ser feita mediante a apresentaçäo de
documentos, tais como comprovante de pagamento de IPTU; conta de luz, de água, de
telefone, certidäo eleitoral, contrato de aluguel ou qualquer outro que comprove residência
no Município de Jandaia do Sul.

3.3. A comprovaçäo da exigência prevista no inciso ll do item anterior se fará
também por meio de declaração assinada pelo candidato.

4. DA ANÁL|SE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

4.1. Ao fim das inscriçöes e análise dos documentos apresentados, o Poder
Público Municipal, divulgará através dos canais de comunicação oficial da prefeitura e
afixaçäo no mural do Departamento de Assistência Social a lista dos candidatos
selecionados.

4.2. No caso do número de inscrições superar o de vagas, a preferência para
participaçäo no programa será definida mediante aplicação, pela ordem, dos seguintes
critérios:

| - maior tempo de desemprego;
ll - família com menor renda per capita;
lll - provedor de família monoparental;
lV - não ter outra pessoa da família trabalhando na Frente de Trabalho;
V - morar em residência alugada;
Vl - maior número de pessoas desempregadas na família;
Vll - família com maior número de integrantes com idade inferior a 16 (dezesseis)

anos e superior a 60 (sessenta) anos;
Vlll - família com integrantes com deficiência ou doença crônica;
lX - maior tempo morando no município.

4.3. Para os efeitos da presente Lei considera-se família os membros do grupo

familiar descritos no parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei Federal8.742193.

4.4. Caso seja verificada qualquer irregularidade na documentaçäo após a

contratação, o contrato será imediatamente rescindido por justa causa.
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4.5. Os candidatos inscritos que forem selecionados para integrar o Programa
Frente de Trabalho e Proteção Social deveräo se apresentar no Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS, com data e horário a ser definido, para a realizaçäo da
assinatura do Termo de Adesão ao Programa Frente de Trabalho e Proteção Social.

4.6. O candidato que näo estiver apto à participação do Programa será
automaticamente excluído, sendo a sua vaga repassada ao próximo candidato selecionado.

4.7. As pessoas beneficiadas pelo programa "FRENTE DE TRABALHO E
PROTEçAO SOCIAL" que tenham filhos em idade escolar se obrigam a mantê-los
matriculados na rede pública de ensino.

4.8. Os interessados em participar do Programa "FRENTE DE TRABALHO E
PROTEÇAO SOCIAL" deverão estar em condiçöes de saúde física e mental para
desempenhar os serviços relativos à Frente de Trabalho,

5. DAS DTSPOSTçÖES FTNATS

5.1, O programa "FRENTE DE TRABALHO E PROTEÇÄO SOCIAL" consiste em
oferecer trabalho temporário e sem vinculo empregatício, desconto ou contribuiçäo
previdenciária, para pessoas que se encontrem desempregada e sem meios de
subsistência.

5.2. O beneficiário do programa receberá um auxilio pecuniário por dia de atividade,
o valor será de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

5,3. Durante o ptazo de vigência deste Edital, havendo candidatos e vagas
remanescentes, poderão ocorrer novas convocação de beneficiários do Programa, sempre
observada à ordem de classificaçäo.

Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, ifício Municipal, Gabinete do
Prefeito, aos doze dias do mês de janeiro do e três (1210112023)
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