EDITAL Nº 003/2018- STDE
REGULAMENTA O PROCESSO SELETIVO
DE JOVENS E ADULTOS DOS PROJETOS,
CAPACITA SOBRAL, QUALIFICA SOBRAL E
SOBRAL
PROFISSIONALIZADO
DO
PROGRAMA OCUPA JUVENTUDE, DO
MUNICÍPIO DE SOBRAL.
A Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio da Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Econômico - STDE, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
inscrição de Jovens e Adultos para o Programa Ocupa Juventude, de acordo com as
normas estabelecidas na Lei nº 1.727, de 03 de abril de 2018, no Decreto Municipal nº
2010, de 04 de abril de 2018, com suas alterações posteriores, e mediante as condições
estabelecidas neste Edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A inscrição de jovens e adultos será regida por este Edital, seus anexos e suas
eventuais retificações, sendo coordenada e executada pela Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Econômico, conforme previsto a seguir:
1.1.1 A inscrição será constituída por uma única etapa, por meio de análise de critérios
conforme item 5 deste edital, de caráter eliminatório e classificatório.
1.2. A análise de documentos para inscrição será realizada na cidade de Sobral – CE;
1.3. O candidato que não aceitar as vagas disponíveis, ofertadas por ocasião da sua
convocação, será eliminado devendo assinar um termo de desistência e em caso de
negativa de assinatura, será realizado por duas testemunhas;
1.4. As vagas remanescentes serão ocupadas pelos candidatos que compuserem o
cadastro de reserva e serão preenchidas de acordo o curso escolhido no ato da inscrição;
1.5. Os inscritos classificados além do número de vagas previstas integrarão o cadastro
de reserva para os casos de não preenchimento, vacância ou surgimento de novas vagas.
1.6. A fonte de recurso para os cursos selecionados será oriunda de recursos próprios,
sob dotação orçamentária de nº: 2601.19.573.058.2.250.3.3.90.39.00.
1.7 A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico - STDE nomeará uma
Comissão Organizadora do Processo de Inscrição, que será composta por 03 (três)
membros, para acompanhar a execução do processo seletivo simplificado.

2. DO PROJETO E DAS VAGAS A SEREM PREENCHIDAS
2.1. A Seleção objeto deste Edital destina-se a selecionar jovens e adultos, visando ao
preenchimento de 900 (novecentas) vagas, para cursos em diversas áreas que venham
preparar jovens para o mercado de trabalho, além de constituir cadastro de reserva.
2.2 Serão oferecidas vagas para os cursos descritos no ANEXO I deste edital;

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A PARTICIPAÇÃO
3.1. Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos:
a) ter sido inscritos e selecionados, na forma estabelecida neste edital;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da
Constituição Federal e demais disposições da lei, no caso de estrangeiro, e nos casos de
visto observar o prazo temporário de estudante, na forma da legislação aplicável;
c) ter idade entre 16 (dezesseis) e 29 (vinte e nove) anos;
d) Ser residente e domiciliado em Sobral-Ce, sede ou distritos, de no mínimo 02 (dois)
anos;
e) Estar devidamente matriculado no Ensino Fundamental ou Médio, ou ter cursado nas
escolas públicas do município de Sobral-Ce.
f) não ser ocupante de cargo, função pública, emprego ou, ainda, ser beneficiado com
bolsa de estágio em outro órgão ou outra entidade municipal;
g) Atender os requisitos
3.2 Condições de participação:
a) PROJETO CAPACITA SOBRAL: Poderão participar jovens com idade de 16 a 29 anos,
que sejam naturais de Sobral, residentes e domiciliados em Sobral e distritos, com ensino
fundamental ou médio completo, a depender do pré-requisito do curso ofertado, oriundos
de escolas públicas de Sobral.
b) PROJETO QUALIFICA SOBRAL: Poderão participar jovens com idade de 16 a 29
anos, que sejam naturais de Sobral, residentes e domiciliados em Sobral e distritos, com
ensino fundamental ou médio completo, a depender do pré-requisito do curso ofertado,
oriundos de escolas públicas de Sobral.
c) PROJETO SOBRAL PROFISSIONALIZADO: Poderão participar jovens com idade de
16 a 29 anos, que sejam naturais de Sobral, residentes e domiciliados em Sobral e distritos, com ensino fundamental ou médio completo, a depender do pré-requisito do curso
ofertado, oriundos de escolas públicas de Sobral.
d) FORMAÇÃO DE AGENTES RURAIS: Poderá participar jovens de 16 a 29 anos idade,
com ensino fundamental completo, cadastrado em projetos agropecuários municipais ou
estaduais, que residem nos distritos da zona rural do município de Sobral.
3.3. Os candidatos que se declararem deficientes, se selecionados deverão apresentar os
exames médicos e o laudo médico à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Econômico.
3.3.1. O laudo a que se refere o subitem 3.3 deverá atestar a espécie e o grau/nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente, segundo a Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), além do parecer médico no que diz respeito à
qualificação do candidato e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do
estágio referente à vaga para a qual concorre.

4. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições serão gratuitas.

4.2. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela Internet, através do
preenchimento de formulário de inscrição eletrônico próprio, no endereço eletrônico
www.sobral.ce.gov.br, conforme calendário de atividades no item 9. Para inscreverse, o candidato terá de anexar os documentos requeridos no item 5.1.
4.2.1 Serão destinadas 5% da quota para pessoas com deficiências.
4.2.2 O candidato no ato da inscrição, optará pelo turno preferencial ao qual quer
concorrer;
4.3 Ao inscrever-se, o candidato afirma estar ciente de todo o conteúdo deste edital e
seus respectivos anexos e de que todas as exigências nele contidas deverão ser
cumpridas, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas.
4.4 A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico não se responsabilizará por
quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e endereços incorretos ou
incompletos fornecidos pelo candidato.
4.5 O candidato que fizer declaração e/ou apresentar documentos falsos ou inexatos terá
como penalidade a desconsideração destes.
4.6 O pedido de inscrição será de responsabilidade exclusiva do candidato, bem como
exatidão dos dados cadastrais informados no Formulário de Inscrição.
4.7 O comprovante de que o candidato teve sua inscrição confirmada na Seleção será
emitido após o término da inscrição.
4.8 A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico não se responsabilizará por
solicitação de inscrição via internet não recebida em decorrência de problemas nos
computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento nas linhas de
comunicação, bem como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.
5. DO PROCESSO SELETIVO:
5.1. A validação das inscrições se dará através da análise dos seguintes documentos
enviados em anexo no ato da inscrição no site: www.sobral.ce.gov.br:
a) Documento oficial de Identidade - RG;
b) CPF;
c) Comprovante de matrícula;
d) Histórico escolar;
e) Comprovante de Residência;
5.2 O candidato que fizer declaração e/ou apresentar documentos falsos ou inexatos terá
como penalidade a desconsideração destes.
5.3 Os candidatos que forem convocados para comparecer a entrega e análise de
documentos e não se fizerem presente no dia da chamada, serão considerados ausentes
e imediatamente desclassificados.
5.4 Dos critérios de classificação:
5.4.1 Como primeiro critério, será aferido pelo número de membros na unidade familiar,
devidamente comprovado por documento emitido por órgão público;
5.4.2 Como segundo critério, será considerado o inscrito com maior idade;
5.4.3 Como terceiro critério, será considerada a ordem de inscrição.

6. DOS RECURSOS
6.1. Os recursos deverão ser interpostos pelo próprio candidato ou seu procurador
(mediante instrumento procuratório público ou particular), por meio do formulário
padronizado disponível no site www.sobral.ce.gov.br, conforme Calendário de Atividades
(item 09) das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, em até 2 (dois) dias úteis após o
resultado de seleção, acompanhado da cópia do documento de identidade oficial do
interessado (e do documento de identidade oficial do procurador, quando for o caso),
endereçado à Coordenadoria de Capacitação e Formação, da Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Econômico, sito na Av. Dr. Arimatéia Monte e Silva, 300, Campo dos
Velhos, Centro de Convenções;
6.2 Os recursos apresentados após o dia e horário estabelecido neste item 6, serão
desconsiderados.
7. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO
7.1. A homologação do processo seletivo será feita por ato da Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Econômico, devidamente publicado no Diário Oficial do Município de
Sobral (DOM).
7.2. A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico poderá, a seu critério, antes
da homologação do processo seletivo, suspendê-lo, alterá-lo ou cancelá-lo, não assistindo
aos candidatos direito à reclamação.
7.3. O resultado final, devidamente homologado, será divulgado no endereço eletrônico
www.sobral.ce.gov.br e publicado no Diário Oficial do Município (DOM), obedecendo-se
rigorosamente à ordem crescente de classificação, não se admitindo recurso contra esse
resultado.
7.4. A publicação no Diário Oficial do Município (DOM) substitui atestados, certificados ou
certidões relativos à classificação do candidato.
8. DA ELIMINAÇÃO
8.1. Será eliminado o inscrito que:
a) não preencher os requisitos básicos, conforme previsto no item 3 deste Edital;
b) comprovadamente usar de fraude para concorrer;
c) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade
para supervisionar, coordenar e monitorar o Projeto;
d) não comparecer ao primeiro dia de aula previsto no edital, conforme Anexo I.
e) não cumprir uma frequência/assiduidade por etapa de, no mínimo, 90% (noventa por
cento), da carga horária do treinamento e suas atividades.

9. DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
ATIVIDADE

DATA

Inscrição pela Internet

06/04/2018
17/04/2018

Divulgação do
Resultado parcial

até

LOCAL
dia www.sobral.ce.gov.br
www.sobral.ce.gov.br

19/04/2018

Submissão de recurso

23 e 24 de abril 2018

Divulgação do
Resultado Final

26/04/2018

Coordenadoria
de
Capacitação e Formação,
da Secretaria do Trabalho
e Desenvolvimento, sito
na Av. Dr. Arimatéia
Monte e Silva, 300,
Campo dos Velhos Centro de Convenções.
www.sobral.ce.gov.br
e
www.sobral.ce.gov.br/diari
o/diario.htm

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Este Edital entra em vigor da data de sua publicação e terá validade de 04 (quatro)
meses durante a execução do Projeto.
10.2. Este Edital poderá ser impugnado no prazo de 02 (dois) dias, contado da data de
sua publicação, sob pena de preclusão.
10.3. A impugnação que se refere o item anterior deverá ser realizada exclusivamente por
meio físico, sendo o local de entrega da peça de impugnação à Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Econômico, localizada Av. Dr. Arimatéia Monte e Silva, 300, Campo dos
Velhos – Centro de Convenções.
10.4. No caso de convocação do cadastro de reserva, a Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Econômico providenciará a publicação da chamada destes para
apresentação dos documentos comprobatórios e demais atos, no Diário Oficial do
Município – DOM (http://www.sobral.ce.gov.br/diario/diario.htm) e/ou no e-mail informado
no ato de inscrição;
10.5. Os seguintes Anexos são partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Quadro: Relação e quantidade de vagas ofertadas pelo Programa
10.6. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por meio
do respectivo Termo Aditivo.
Sobral, 05 de abril de 2018.
RAIMUNDO INACIO NETO
SECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO I
RELAÇÃO E QUANTIDADE DE VAGAS OFERTADAS PELO PROGRAMA
PROJETO/TIPOLOGIA

Sobral
Profissionalizado
Qualifica Sobral
Qualifica Sobral
Qualifica Sobral
Qualifica Sobral
Qualifica Sobral
Qualifica Sobral
Sobral
Profissionalizado
Qualifica Sobral
Qualifica Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Jovens Agentes Rurais
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Qualifica Sobral
Qualifica Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Sobral
Profissionalizado
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Qualifica Sobral
Qualifica Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral
Capacita Sobral

CURSO

CH

TURN
O

N° DE
VAGAS

INICIO

Marceneiro de Móveis Sob Medida

220

Tarde

12

30/04/18

Corte e Costura em Lingerie
Corte e costura em Lingerie
Pizzaiolo
Cadista para Construção Civil
Operador de Caixa
Programador de Sistemas

100
100
160
200
160
200

Tarde
Noite
Tarde
Manhã
Tarde
Noite

16
16
16
20
20
20

30/04/18
30/04/18
30/04/18
02/05/18
02/05/18
07/05/18

Programador Web

240

Tarde

20

07/05/18

Eletricista Instalador Residencial
Eletricista Instalador Residencial
Instalador de Porteiro Eletrônico e
Alarmes Residenciais
Instalador de Cerca Elétrica
Oficina de Confeiteiro
Oficina de Vagonite
Curso de Porteiro e Vigia
Curso Básico de Empreendedorismo
Curso Básico de Empreendedorismo
Curso Básico de Empreendedorismo
Curso Básico de Empreendedorismo
Curso Básico de Empreendedorismo
Oficina de Depilação
Oficina de Doces e Salgados de festa
Jovem liderança no agro
Cabeleireiro
Oficina de Manicure e Pedicure
Corte e Costura em Malha - Sobral
Corte e Costura em Malha - Sobral
Pintura em Tecido
Maquiagem para festa

160
160

Manhã
Tarde

16
16

07/05/18
07/05/18

40

Manhã

16

07/05/18

40
40
20
40
40
40
40
40
40
40
40
200
40
40
100
100
40
40

Noite
Tarde
Tarde
Noite
Noite
Noite
Noite
Noite
Noite
Manhã
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Noite
Tarde
Tarde

16
20
20
20
30
30
30
30
30
20
20
100
20
20
16
16
20
20

07/05/18
14/05/18
14/05/18
14/05/18
14/05/18
14/05/18
14/05/18
14/05/18
14/05/18
14/05/18
14/05/18
18/05/18
21/05/18
21/05/18
28/05/18
28/05/18
28/05/18
28/05/18

Garçom

240

Tarde

20

04/06/18

40

Noite

16

04/06/18

40
160
160
40
40
40
40
40

Tarde
Tarde
Manhã
Noite
Noite
Noite
Noite
Noite

16
16
16
30
30
30
30
30

04/06/18
04/06/18
04/06/18
11/06/18
11/06/18
11/06/18
11/06/18
11/06/18

Instalador de Porteiro Eletrônico e
Alarmes Residenciais
Instalador de Cerca Elétrica
Eletricista de Automóveis
Eletricista de Automóveis
Curso Básico de Empreendedorismo
Curso Básico de Empreendedorismo
Curso Básico de Empreendedorismo
Curso Básico de Empreendedorismo
Curso Básico de Empreendedorismo

