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EDITAL 01/2023 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO – PMAD 

 

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social torna público o edital de abertura das inscrições para o Programa Municipal de Auxílio 

Desemprego – PMAD, nos termos da Lei Municipal n° 3.071, de 28 de outubro de 2010 (com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 4.011, de 14 de abril de 2021 e Lei Municipal nº 

4047, de 22 de julho de 2021), e regulamentada pelo Decreto nº 8.636, de 18 de setembro de 2018 e 

demais normas legais vigentes. 

 

1. DAS FUNÇÕES E VAGAS 

 

1.1. Para este fim, serão contratadas até setenta pessoas, de ambos os sexos, com idade a partir de 

18 anos, residentes há pelo menos dois anos no município de Mairiporã. 

 

1.2. Os candidatos inscritos no programa deverão estar desempregados há pelo menos 06 (seis) 

meses e não estar recebendo seguro desemprego, aposentadoria, pensão ou qualquer outro programa 

assistencial equivalente por parte de entidade pública ou privada, priorizando candidatos em 

extrema vulnerabilidade. 

 

1.3. Os candidatos selecionados serão contratados pelo tempo determinado de 9 (nove) meses 

ininterruptos de trabalho. 

 

Parágrafo único. A prorrogação por igual período poderá dar-se por solicitação da chefia imediata 

e avaliação de equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 

 

2 - DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições serão realizadas de 13 a 20 de março de 2023, presencial e eletronicamente via 

link publicado no site da Prefeitura. 
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2.1.1 O formulário para preenchimento estará disponível no horário das 8h30min às 16h30min, nos 

seguintes locais: 

- CRAS Centro, situado a Rua Ipiranga, nº 166 – Centro; 

- CRAS Petrópolis, situado a Rua São Pedro, nº 210 – Roseira; 

- CRAS Terra Preta, situado a Rua João Pedro Miziara, s/nº – Centro – Terra Preta. 

 

2.1.2 O formulário eletrônico estará disponível: 

- Site da Prefeitura Municipal de Mairiporã (www.mairipora.sp.gov.br), através do Link de 

acesso: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbCvASba-Db-

20WWgo7l32pBABC4utDEedIR8ywFY43tGAOA/viewform?usp=sf_link 

 

2.2. Depois de efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração dos dados informados 

pelo candidato na ficha de inscrição.  

 

2.3. O candidato que preencher incorretamente sua inscrição ou fizer qualquer declaração falsa, 

inexata ou ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas no Decreto Municipal n° 

Decreto nº 8.636, de 18 de setembro de 2018, terá sua inscrição cancelada, tendo em consequência, 

anulado os atos dela decorrentes, mesmo selecionado ou ainda que o fato seja constatado 

posteriormente. 

 

2.4. A inscrição do candidato implica na aceitação integral das normas e condições estabelecidas 

neste Edital e na legislação pertinente, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

2.5. Serão aceitas inscrições de um membro por família, sendo vedada a participação de mais 

membros. 

 

3. DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

 

3.1. As pessoas com deficiência deverão informar sua condição no ato da inscrição. 

 

3.2. As pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 

no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, serão asseguradas o direito de inscrição no 

presente Programa Municipal de Auxílio Desemprego – PMAD, desde que a deficiência seja 

http://www.mairipora.sp.gov.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbCvASba-Db-20WWgo7l32pBABC4utDEedIR8ywFY43tGAOA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbCvASba-Db-20WWgo7l32pBABC4utDEedIR8ywFY43tGAOA/viewform?usp=sf_link
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compatível com as atribuições a serem desempenhadas no exercício da função, e a elas serão 

reservados 3% (três por cento) do total das vagas a ser preenchido, em conformidade com a Lei 

Municipal nº 3.071/10. 

 

3.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 

no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 (com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004). 

 

3.4. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar e comprovar essa condição, 

não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

 

3.5. Os candidatos com deficiência serão convocados para exame médico específico com a 

finalidade de avaliação da compatibilidade entre as atribuições da função e a deficiência declarada. 

 

3.6. O local, data e horário para realização da perícia médica serão divulgados oportunamente, por 

meio da Imprensa Oficial do Município de Mairiporã. 

 

3.7. Será excluído da lista especial do Processo Seletivo o candidato que: 

a) não comparecer à perícia médica no local, na data e horário previsto; 

b) não tiver constatada a deficiência declarada; 

c) possuir deficiência considerada incompatível com a função a desempenhar. 

 

3.8. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica. 

 

3.9. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o candidato 

automaticamente será incluído na listagem geral. 

 

3.10. Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se com deficiência, de acordo com sua 

classificação, terão seus nomes publicados na lista geral e em lista à parte, observada a respectiva 

ordem de classificação. 

 

3.11. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas as pessoas com deficiência, estas 

serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação 

segundo critérios estabelecidos. 
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3.12. Após a contratação do candidato com deficiência, a mesma não poderá ser arguida para 

justificar solicitação de restrição, concessão de aposentadoria ou readaptação funcional. 

 

4 - DA SELEÇÃO  

 

4.1. A seleção final dos candidatos obedecerá aos critérios dispostos no artigo 3º do Decreto nº 

8.636, de 18 de setembro de 2018.  

 

5. DAS ENTREVISTAS 

 

5.1. Os candidatos selecionados serão entrevistados por técnicos da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social com base nas informações prestadas na ficha de inscrição, mediante 

apresentação dos seguintes documentos originais: 

- R.G.; 

- C.P.F.; 

- Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 

- Comprovante de endereço (água, luz, telefone e/ou declaração que reside com terceiros); 

- Carteira de trabalho. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO  

 

6.1. A classificação obedecerá aos critérios definidos nos artigos 3º e 4º do Decreto Municipal n° 

8.636/18 e a entrevista realizada. 

 

6.2. A classificação final se dará em lista única, que será divulgada até o dia 27 de Março de 2023, 

com afixações na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS Centro,  Centro de Referência de Assistência Social – CRA Terra Preta 

e no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS  Petrópolis e publicação na Imprensa 

Municipal Oficial. 
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7. DOS RECURSOS 

 

7.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação da 

classificação; 

 

7.2. Devem constar do recurso: o nome completo do candidato, número da inscrição, n° do R.G., n° 

do C.P.F., endereço completo, bem como fundamentação com as devidas razões do recurso. 

 

7.3. O recurso deverá ser protocolado, em duas vias de igual teor, na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, localizada na Rua Ipiranga, nº 130 – Centro – Mairiporã. 

 

7.4. Não serão considerados recursos interpostos quando: 

 

a) em desacordo com o Decreto Municipal n° 8.636/18 e este Edital; 

b) fora do prazo estabelecido. 

 

7.5. As respostas aos recursos interpostos serão afixadas na sede da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, após análise e manifestação dos responsáveis pelo Programa Municipal de 

Auxílio Desemprego – PMAD. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1. A contratação dos classificados para preenchimento das vagas disponíveis será publicada na 

Imprensa Oficial do Município de Mairiporã. 

 

8.2. Os candidatos habilitados serão contratados por tempo determinado, nos termos da Lei 

Municipal nº 3.071/10 e Decreto Municipal nº 8.636/18. 

 

8.3. O candidato selecionado segundo a ordem de classificação será convocado para assinatura do 

contrato. 
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8.4. Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a responsabilidade da convocação 

dos classificados que deverão ser informados por escrito da data, local e horário para assinatura do 

contrato. 

 

 

ISABEL DE CASSIA ZINNI ABREU 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 
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