
PREFEITURA MLINICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

Secretaria Municipal da Àssistência Social e Habitação

EDITAL N9 59/2020

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ne AOLIãO2O

Edital de Processo Seletivo Simplificado para Unidades de Habitação

C Prefeito Municipal de Portão, no uso de suas atribuições, visando visa à

indicação de candidatos a para ocuparem, por alienaÇão/compra, as unidades

ociosas do empreendimento do PAR (Programa de Arrendamento Residencial)

Fortão Center, torna pública a realização de Processo Seletivo Sirnplificado, que

será regido pelas normas estabelecidas neste Edital.

1" DTSPOSTçÕESPRELTMTNARES

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de

Comissão composta por três servidores, designados através da Portaria

ns 29812O2A.

1,2 O editaÍ de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado

integnalmente no painel de publicações oficials da Prefeitura Municipal e

no site: www. portao.rs.gov.br

1.3 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo

Simplificado serão publicados no painel de publicações oficiais da

Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, através do site:

www. portao. rs.gov,br.

1.4 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos,

desconsiderando-se o do inÍcio e incluindo-se o do fi

1.4.1 Os prazCIs somente cCImeçam a correr em d
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1".4"2 Considera-se prorrogado ate o primeiro dia útil seguinte, o prazo

vencido em dia ern qlre não haja expediente.

1.5 O Processo Seletivo Simplificado consistirá de duas etapas, sendo a

inscrição e sorteio público para definição da colocação do candidato.

1.6 O Processo Seletivo Simplifieado visa à indicação de candidatos a

para ocuparem, por alienação/compra, as unidades ociosas do

empreendimento do PAR (Programa de Arrendamento Residenciat)

Pontão Center.

ESPECTFTCAÇÕES:

2.1 Trata-se de venda direta de imovel a pessoas físicas publico alvo do

PAR (Prograrna de Arrendamento Residencial). A venda será

efetivada por meio de parcelamento sem prévio arrendarnento, com

as seguintes condições:

alValor de compra e venda: primeira parcela de amortização

multiplicada pe[o prazo de 180 meses;

b)Prazo de 180 meses;

c) Garantia por alienação fiduciária do imóvel obieto da operação em

parcelamento;

dlParcela de amortização calculada em função da renda familiar do

beneficiário, com ajuste a cada l-2 meses a contar da data de

assinatura do contrato dividindo-se o saldo devedor atualízado

pelo prazo remanescente:

l) 0,5 % da valor de aquisição da unid

famílías com renda de até R$ 1-.600,CI0;

itacional para
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ll) 0,7 % do valor de aquisição da unidade habitacional para

famílias com renda de R$ 1.600,01 até R$ 3.100,úü;

lll) encargo mensal composto de parcela de amortização, prêmio

de seguro MIP e prêmio de seguro DFI;

EXIGÊNCAS:

a) Apresentar idoneidade cadastral;

b)Capacidade de pagamento compatível com as despesas mensais

do arrendamento;

c) Ser maior de 18 anos ou ser emancipado;

dlSer detentor de visto permanente no País, no caso de ser

estra ngeiro;

elSe analfabeto ou impossibilitado de assinar instrumento

contratual: ter procuração por instrr-rmento pubtico com menos

de um ano da data de translado em via original ou assinaturã a

rogo do beneficiário acompanhado de 02 testemunhas;

IMPEDIMTNTOS:

aiSer ou ter sido detentor de financiamento habitacional,

arrendamento residencial, crédito habitacional ou financiamento

para material de construção em qualquer locaí do País;

b)Estar cadastrado no CADMUT - cadastro pâra registro das

informações dos contratos de financiamento habitacional, ativos

e inatívos, firmados no âmbito do Sístema FinanceÍro da

Habitação - SFH e dos programas habitacionais e sociais clo

governo federal, conforme disposto na pe 10.150, de

2U12/2000 e na Portaria Conjunta do Mi io da Fazenda e da

R-ua Granrado, flo 1 I - (-'entro - Portão - Rio Grarrde do Sr-rl f q3. 1 80-000

2.2
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Secretaria Êspecial de Desenvolvimento Urbano pe 09,

30104120A3, e da Portaria ns 140 do Ministério das Cidades,

o5/03/2010;

c) Ser proprietário, proeminente comprador ou usufrutuário

imóvel residencial no local de domicilio onde pretende fixá-lo;

d)Empregados da CAIXA e respectivos cônjuges;

2.4 DOCUMENTAÇÃO - para inscrição candidato deve apresentar cópias

dos documentos listados abaixo:

a) Carteira de identidade ou outro documento oficial de

identificação que conste foto e filiação, como: carteiras

expedidas por Conselhos Profissionais { OAB, CRESS, CRP, CRM

entre outros); passaporte brasiieiro; CTPS; CNH ( mcdelo

conforme artigo 159 da Lel np 9.503, de 23 de setembro de

1997) e demais carteiras funcionais expedidas por órgãos

públicos quer por Lei Federal, valham como identidade;

b) Se estrangeiro, com visto permanente regular, identidade de

estrangeiro;

c) CPF

d) Prova de estado civil: certidão de nascimento, de casamento,

casamento cCIm averbação de separaçãc, certidão de união

estável;

e) Procuração por instrumento público se for o caso;

f)Ficha de cadastro - Anexo I

de

de

de
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g) Atestado médico para comprovação da deficiência, com

indicação de ClD, se candidato portador de deficiência;

h) Comprovantes de renda dos componentes familiares;

i) Comprovante de residência;

3. rN§CR|çÕES

3.1 As inscrições serão recebidas na sede da Secretaria Municipal de

Assistência Social e Habltação, sito à Rua Gramado, ne 11, Centro de Portão,

no período cCIrnpreendido entre 26 a 29 de maio de 2020, das th às 13h.

3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo, nem pCIr via etetrônica.

3"1.2 A inscrição do candidato irnplicará o conhecinrento prévio e a tácita

aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital.

3.1-.3 As inscrições serão gratuitas.

4. HOMOLOGAçÃO DAS INSCRTÇÕES

4.1 - Encerrado o prazCI fixado peío item 3.1-, a Cornissão publicará, no painel

de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no meio eletrônico, no

prazo de um dia, edital contendo a relação nominal dos candidatos.

5. DO SORTEIO CLAS§ITICATóRIO

5.1 - no dia 01 de junho de 2020, às 10 horas, na parte aberta do Centro de

Eventos do Lothar Kern será realizado sorteio publico para definição da

ordem de indicação dos candidatos;

5.2 - os interessados em acompanhar

mencionadCIs no itern 5.1-, devido aos

devem compa r na data e local

decretos vi

Rua Gramado, no 11 - Centro - Portão - Rio Grande do

Y
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Pandemia do COV|Dl9 os presentes devem estar de máscaras e respeitando

distância de 02 metros;

6. DTVULGAçÃO DO RESULTADO FINAL

6.1- [ncerrado o sorteio a Comissâo publicará, no painel de publicações

oficiais da Prefeitura Municipal e no meio eletrônico, no prazo de um dia,

edital contendo a relação nominaÍ dos candidatos que serão incjicados para a

CAIXA;

7. CONDIçOE5 GÊRA|S

7.1- - Os proponentes que tiverem sua documentação aprovada serão

chamados de acordo com a ordem do sorteio público, os quais efetuarão a

escolha da unídade e para a assinatura do contratc de alienação da unidade

escolhida;

7.1.? - Caso os proponentes convCIcados não se apresentem no prazo e/ou

data defínida, as respectivas vagas serão destínadas aos demais

proponentes, seguindo ordem classificatória;

7.L.3 O proponente classificado qLie não comparecer no prazo

estabelecído para assinatura do contrato é considerado como desistente;

7.L.4 - A analise documental dos candidatos será realizada pela INOVARE,

empresa contratada pela CAIXA para viabiiizar junto às Prefeituras as

tratativas de contratação;

7.1.5 - Por se tratar de venda os candidatos deverão

arcar com o lTBl e à custa cartorária;
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7.L.6 - Os lmóveis serão alienados no estado de conservação que se

ençontranr. São oriundos de retomadas, por inadirnplência ou ocupação

irregular, podendo possuir avarias cuja reparação é de responsabilidade do

ca ndidato;

7.1.7 - Os casos omissos e situações não previst

Comissão designada.

resolvid

GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIFAL, em 25 de maio de

JOSÉ RENATO CHAGAS

Prefeito Municipal

PRi LA MERTZ DIEFENTHALER

M'unicipal de Administração e Governo

Rua Gramado, no 1 1 * Centro - Portão - Rio Grande do Sul CEP 93. 180-000
Teleione: 5i -350ü-4205 E-mail: assistenciasor:iai@pÇrtaq"rsgcrv.br
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ANEXO I

Cadastro Habitacionai 2020
Nome:

Endereço:

Telefone:

Telefone para recado:

Possui Cadastro UniccT

Nome Idade Local de Trabalho ou Estudo Renda

Total da renda Familiar:

Rua Gramado, no 1 1 - Centro - Portào
l eiefone: 5i -i50CI-4205 E-mari:

Assinatura do Responsável Farniliar

- Rio Grande do Sul
assistenciasoci

CEP 93.
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