
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 92/2014
RETIFICA  E  ALTERA  A  REDAÇÃO  DO  ART.  1º  DO
DECRETO Nº  051/2014,  QUE PRORROGA PRAZO  DE
VALIDADE  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA
PROVIMENTO  DE  CARGOS  NO  QUADRO  DE
SERVIDORES MUNICIPAIS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do que dispõe o artigo 110,
Inciso VIII da Lei Orgânica do Município, à vista do Processo
Interno nº 2013/46237 e,
CONSIDERANDO que no artigo 1º do Decreto nº 051/2014,
de 24 de abril de 2014, constou, equivocadamente, a data de 02
de  julho  de  2012  como  data  de  homologação  do  Concurso
Público e Processo Seletivo nº 01/2012,
D E C R E T A:
Art. 1º – O art. 1º do Decreto nº 051/2014, de 24 de abril de
2014, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica prorrogado por 02 (dois) anos, a contar de 22 de
junho de 2014, o prazo de validade do Concurso Público para
Provimento de Cargos no quadro de servidores municipais, do
Município  de  Passo  Fundo,  conforme  Concurso  Público  e
Processo Seletivo nº 01/2012, homologado em 22 de junho de
2012, através do Edital nº 09/2012.”
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
DECRETO Nº 91/2014
INSTITUI, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE  EDUCAÇÃO,  O  CENTRO  MUNICIPAL  DE
ATENDIMENTO INFANTIL NOTURNO – CEMANI. 
CONSIDERANDO a implantação do programa de governo da
creche noturna.
D E C R E T A:
Art. 1º – Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação, o Centro Municipal de Atendimento Infantil Noturno
– CEMANI,  responsável  execução do programa municipal  de
atendimento  e  acolhimento  em  local  adequado  e  por  equipe
especializada, de crianças na faixa etária de 06 (seis) meses a 05
(cinco) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade,
no horário compreendido entre às 19h e 07h, Creche Noturna. 
Art.  2º  –  O  CEMANI  será  coordenado  e  organizado  por
servidores  ocupantes  de  cargos  em  comissão  ou  de  cargos
efetivos,  lotados  na  respectiva  secretaria,  especialmente
designado pelo Prefeito Municipal de forma não remunerada.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edital nº 26/2014
“Dispõe sobre a inscrição, a seleção e a matrícula para o Centro
Municipal de Atendimento Noturno Infantil”.
O Município de Passo Fundo torna público, para conhecimento
geral,  que estarão abertas,  nos termos deste  edital,  as inscrições
para a seleção e matrículas para ingresso no Centro Municipal de
Atendimento Infantil Noturno – CEMANI. 
Da Definição e Objetivos
Art. 1º –  O Centro Municipal de Atendimento Infantil Noturno –
CEMANI,  destina-se  ao  atendimento  e  acolhimento  em  local
adequado e por equipe especializada, de crianças na faixa etária de
06 (seis) meses a 05 (cinco) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e
nove) dias de idade, no horário compreendido entre às 19h e 07h. 
Parágrafo único – O número de vagas a ser disponibilizado pelo
CEMANI  será  definido,  considerando  a  demanda,  a  partir  do
número de inscrições e da disponibilidade financeira do Município.
Das Inscrições



Art.  2º  -  Os interessados  em dispor  dos  serviços  do  CEMANI
deverão inscrever-se, no período de 21 de julho à 15 de agosto,
junto à  Secretaria  Municipal  de Educação,  Núcleo de Educação
Infantil, sito à Rua João Freiras nº 75, no horário das 08h às 11:30
e das 13h às 18h.
§  1º  -  Para  a  inscrição,  os  interessados  deverão  apresentar  a
seguinte documentação:
I – cópia da Certidão de nascimento da criança;
II – cópia da carteira de vacinação;
III – cópia de comprovante de residência dos pais ou responsáveis
no Município de Passo Fundo (conta de água, luz ou telefone);
IV –  cópia  do  comprovante  de  renda  dos  pais  ou  responsáveis
(carteira de trabalho assinada pelo empregador,  contracheque ou
declaração de trabalho autônomo com firma reconhecida daquele a
quem o serviço foi prestado);
V  – atestado  de  trabalho,  fornecido  pelo  empregador,
comprovando o horário de trabalho noturno de ambos os pais ou
responsáveis,  a fim de justificar  a necessidade de atendimento à
criança.
§ 2º – Não será admitida a inscrição de crianças já matriculadas em
Escola Municipal de Educação infantil ou cuja renda familiar seja
superior a 05 (cinco) salários mínimos.
§ 3º –  Quando apenas um dos pais ou responsáveis pela criança
trabalhar à noite, a inscrição será autorizada, todavia essa situação
será considerada como critério de seleção, nos termos deste edital.
§ 4º – o atestado a que se refere o inciso V deste artigo, deverá ser
renovado bimestralmente, sob pena de perda da vaga.
Da Homologação das Inscrições
Art. 3º –  Findo o período de inscrições, uma comissão indicada
pela Secretaria Municipal de Educação, analisará a documentação
apresentada, deliberando acerca da homologação.
Parágrafo único – As inscrições homologadas serão publicadas na
imprensa oficial do Município.
Da Seleção
Art. 4º – Se o número de inscrições homologadas for superior ao
número  de  vagas  a  serem  disponibilizadas  pelo  Município,
realizar-se-á a seleção considerando-se os seguintes critérios:
I – ambos os pais ou responsáveis exerçam trabalho noturno; 
II - a menor renda familiar;
III – quando apenas um dos pais ou responsáveis exercer trabalho
noturno,  terá  prioridade  aquela  em  que  a  mãe  estiver  nesta
condição;
IV  - sorteio público.
Parágrafo único – O sorteio público será realizado em local, data
e horário a ser definido e publicado na imprensa oficial.
Art. 5º –  Se o número de inscrições homologadas for inferior ao
número de vagas disponibilizadas, haverá a abertura de novo prazo
de inscrição, em período a ser definido e publicado na imprensa
oficial, com subsequente análise e preenchimento de vagas.
Das Matrículas
Art. 6º –  Concluído o processo de seleção, os selecionados serão
convocados  para,  em  período  a  ser  definido  e  publicado  na
imprensa  oficial,  comparecerem  à  Secretaria  Municipal  de
Educação a fim de efetivarem a matrícula da criança no CEMANI.
Parágrafo único -   O não comparecimento no período indicado,
será considerado como desistência, autorizando a convocação de
interessados suplentes, observada a ordem de seleção.
Art.  7º –  Se o número de matrículas  for  inferior  ao número de
vagas a serem disponibilizadas pelo Município, será realizada nova
seleção,  possibilitada  a  inscrição  de  crianças  que  tenham renda
familiar superior a prevista neste edital, observando-se os critérios
previstos no artigo anterior.
Das disposições finais



Art.  8º  -  Os  casos  omissos  neste  edital  serão  decididos  pela
Secretaria Municipal de Educação.
LUCIANO PALMA DE AZEVEDO – Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secret. de Administração
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