

PORTARIA Nº 02/2023

Promove a abertura das inscrições do processo seletivo para servidores e servidoras ativos, estatutários, comissionados e REDA da Prefeitura Municipal de Salvador – PMS que, não estando em férias oficiais programadas para o mês de fevereiro de 2023, desejem atuar como Agente de Operação no Observatório em Políticas sobre Drogas durante o Carnaval 2023.

O Secretário Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, no uso de suas atribuições,  

RESOLVE:

Art.1º Com o objetivo de coletar dados, produzir e qualificar conhecimentos e estudos, monitorar e avaliar o uso de drogas durante o período do Carnaval,  com vistas a subsidiar o planejamento e execução de políticas públicas, notadamente a Política Municipal sobre Drogas, tornar público a abertura das inscrições do processo seletivo para servidores e servidoras ativos, estatutários, comissionados e REDA da PMS que, não estando em férias oficiais programadas para o mês de fevereiro/2023, desejem atuar como Agente de Operação no Observatório de Políticas sobre Drogas, durante o Carnaval 2023, em Salvador, Capital do Estado da Bahia.
 Art.2º A realização do processo seletivo está sob os cuidados da Comissão de Seleção do Observatório de Políticas sobre Drogas, que será responsável pelo planejamento e execução do referido processo seletivo de pessoal que atuará nas ações do Observatório de Políticas sobre Drogas no Carnaval, realizadas pelas SEMPRE no Carnaval de 2023. 
Art.3º O Processo Seletivo tem como finalidade o preenchimento de 30 vagas, com carga horária de 12 horas diárias para o Carnaval 2023, por servidores e servidoras ativos, estatutários, comissionados e REDA da PMS, da seguinte forma: 
a) 30 (trinta) vagas para o cargo de Agente de Operação, que tem como objetivo realizar observação nas vias públicas (percurso do carnaval e adjacências) e locais identificados pela incidência de situações e uso abusivo de álcool e outras drogas, com atribuição de registrá-las através do correto preenchimento dos formulários, identificando situações de risco, vulnerabilidade ou violações de direitos encaminhadas pelo(a) coordenador(a) e supervisores(as) do Observatório, além de realizar questionário nas bases de alimentação da SEMPRE e, por fim, produzir relatório quantitativo a ser entregue aos(às) supervisores(as) nos postos correspondentes no circuito do Carnaval 2023. 
Art.4º Os candidatos selecionados desenvolverão a função de Agente de Operação no Carnaval 2023 e serão remunerados de acordo com os valores estabelecidos no Decreto Municipal que instituir e disciplinar a Operação Carnaval 2023.
Art.5º A jornada de trabalho será exercida nos circuitos do carnaval Barra/Ondina, de acordo com a necessidade do serviço, na forma da escala a ser estabelecida pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer – SEMPRE.
Art.6º A inscrição dos candidatos deverá ser realizada de forma virtual no período de 09/ a 16/01/2023, através do link https://forms.office.com/r/HQqvgJ1wb5, a ser divulgado no site da SEMPRE: http://www.sempre.salvador.ba.gov.br. O candidato deverá preencher corretamente a ficha/formulário de inscrição contido no link. 
Art.7º Após a inscrição, no período de 17/01 a 18/01/2023, das 9h às 16h, o candidato deverá enviar para o email selecaocarnaval.dpsd@salvador.ba.gov.br ou entregar presencialmente na sede da SEMPRE, na Diretoria de Políticas sobre Drogas (Av. Miguel Calmon nº 28, 4° andar – Comercio – Salvador/Ba) os seguintes documentos:
a) cópia de RG, CPF e matrícula funcional;
b) comprovante de endereço;
c) foto 3 x 4;
d) curriculum vitae;
e) atestados que comprovem a experiência em trabalhos de Operação Carnaval da PMS, bem como certificados de atividades, cursos, seminários, simpósios ou eventos sobre as políticas públicas sobre drogas e demais a ela relacionadas.
§ único: os candidatos que optarem por enviar os documentos acima indicados através de email deverão encaminhar os arquivos em formato .pdf.
Art.8º O critério de avaliação da pré-seleção analisará a experiência do candidato nas atividades relacionadas às políticas públicas sobre drogas, bem como a participação em cursos, seminários, simpósios e eventos a ela relacionados e, por fim, a experiência em trabalhos de Operação Carnaval da Prefeitura Municipal de Salvador – PMS.
a) A cada certificado apresentado, conforme alínea “e” do art.  6º, será acrescentado 0,5 pontos
b) A cada experiência comprovada de trabalho em Carnavais anteriores, conforme alínea “e” do art.  6º, será acrescentado 0,5 pontos
c)  Para critério de desempate da pré-seleção será utilizado a idade menor.
Art.9º Os servidores pré-selecionados a partir da análise da sua documentação, na forma indicada nos artigos 6º e 7º supra, terão seus nomes divulgados no Diário Oficial do Município – DOM no dia 24/01/2023, oportunidade em que serão convocados para as entrevistas presenciais. 
a) As entrevistas serão realizadas nos dias 26, 27, 30 e 31/01/2023, das 08:30hrs às 16:00hrs, na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer – SEMPRE, conforme publicação do DOM do dia 24/01/2023. 
b) Os candidatos deverão confirmar a presença e comparecerem à entrevista, sob pena de substituição imediata pelo pré-selecionado subsequente; 
c) No momento da realização das entrevistas, os candidatos pré-selecionados deverão apresentar os originais da documentação entregue quando da inscrição no processo seletivo.
Art.10º O resultado final da seleção será publicado no Diário Oficial do Município – DOM até o dia 06/02/2023, quando os candidatos selecionados serão convocados para uma capacitação, a ser realizada no dia 14/02/2023 das 9h às 17h e 15/02/2023, das 9h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer – SEMPRE.
O candidato aprovado que não comparecer à capacitação será imediatamente substituído pelo classificado subsequente.
Art.11º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER, em 05 de janeiro de 2023.


DANIEL RIBEIRO SILVA
Secretário em exercício

