
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTEN A 
Estado de Minas Gerais 
CNPJ 18.504.167 /0001-55 

Avenida José Mol, nº216 - 1º andar - Centro - Mantena - MG - CEP 35290-000 

EDITAL Nº 001/2018 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA, Estado de Minas Gerais, por seu representante legal, o 
Prefeito Municipal, Sr. Joáo Rufino Sobrinho, nos termos do Art. 37, IX da Constituicáo Federal, Lei 
Municipal nº 1.845, de 03/09/2018 e Decreto Municipal nº 127, de 16/10/2018, TORNA PÚBLICO que 
realizará Processo Seletivo Simplificado para contratacáo temporária, para atendimento as necessidades 
temporárias de excepcional interesse público da SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE DE MANTENA, 
em provimento de vagas nos cargos existentes desta Prefeitura, por prazo determinado, mediante celebracáo 
de Contrato Administrativo, especificados neste Edita!, conforme informacóes abaixo: 

1 - DAS DISPOSI<;ÓES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edita!, seus anexos e seus eventuais aditamentos, 
bem como pelas instrucóes, comunicacóes e convocacóes dele decorrentes, obedecidas as legislacóes 
pertinentes e visa o preenchimento de vagas destinadas ao exercício de funcáo pública da Prefeitura 
Municipal de Mantena/MG e de futuras vagas a serem providas durante o prazo de validade do processo 
seletivo, de acordo coma necessidade e a conveniencia da Prefeitura, sendo que sua execucáo realizar-se-á 
soba responsabilidade da Cornissáo Organizadora, instituída pela Portaria nº 659, de 13/1 1/2018. 

1.2. É condicáo essencial para inscrever-se neste processo seletivo simplificado o conhecimento e aceitacáo 
das instrucóes e normas contidas neste edital. Ao assinar o requerimento de inscricáo o candidato declara que 
conhece e concorda plena e integralmente com os termos deste Edita! e legislacáo vigente. 

1.3. O processo seletivo de que trata o presente edita! tem a finalidade de selecáo de candidatos para 
provimento de cargos públicos de forma temporária, mediante celebracáo de contrato administrativo 
conforme distribuicáo de cargos e vagas apresentados no ANEXO 11. 

1.4. As atribuicóes dos cargos sao as dispostas no anexo 111, do presente Edital. 

2 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

2.1. O processo seletivo será realizado em etapa única - avaliacáo de títulos, e tem por objetivo: 

a) verificar se o candidato apresentou todos os documentos exigidos para inscricáo e comprovacáo do 
requisito; 

b) avaliar os documentos apresentados para fins de pontuacáo. 

2.2. Todos os horários definidos neste edita! e seus eventuais aditamentos e retificacóes, assim como nas 
cornunicacóes e convocacóes dele decorrentes, térn como referencia o horário oficial de Brasília-DF. 

2.3. Os habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado, nos termos deste edita! vincular-se-áo 
ao Regime Geral da Previdéncia Social - INSS e submeteráo ao regime disciplinar dos servidores públicos 
municipais de Mantena. 

2.4. Local de Trabalho: Município de Mantena /MG e de acordo com as necessida es da Prefeitura. 

2.5. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de O 1 (um) ano, cont dos de sua hornologacáo, 
prorrogável por urna única vez por igual período. 
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3 - DAS FUN<;ÓES PÚBLICAS 

3.1 Para funcáo pública de Agente Cornunitário de Saúde, o candidato deverá apresentar cornprovante de 
residencia do último ano (fatura de água, energia elétrica, IPTU, telefone ou internet) que cornprove o 
dornicílio na área de abrangéncia ern que irá atuar, se convocado para adrnissáo. 

3.2. Quando nao houver candidato inscrito que preencha o requisito do ensino rnédio completo, poderá ser 
admitida a contratacáo de candidato corn ensino fundamental, que deverá cornprovar a conclusáo do ensino 
rnédio no prazo de 06 (seis) meses. 

3.3. As vagas que vierern a surgir durante o prazo de validade <leste Processo Seletivo Simplificado seráo 
preenchidas observando a ordern de classificacáo final. 

4 - DAS CONDI(;ÓES PARA CONTRA TA(;ÁO 

4.1. O candidato aprovado neste processo seletivo será contratado de acordo corn a necessidade e 
conveniencia do Município de Mantena, Minas Gerais, se atendidas os requisitos mínimos para inscricáo: 

1 - Ter a nacionalidade brasileira, ou estrangeira, na forma da lei; 

11 - Ern pleno gozo dos direitos políticos; 

111 - quitacáo corn as obrigacóes militares e eleitorais; 

IV - Ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

V - Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

VI - Ter habilitacáo profissional exigida para o exercício do cargo pretendido; 

VII - ter boa saúde física e mental, devendo ser subrnetido a exarnes adicionais realizados por 
profissionais da Prefeitura Municipal de Mantena/MG ou por ela indicada; 

VIII - Para a funcáo pública de Agente Cornunitário de Saúde, o candidato deverá apresentar 
cornprovante de residencia do último ano (fatura de água, energía elétrica, lPTU, telefone ou internet) que 
cornprove o dornicílio na área de abrangéncia ern que irá atuar. 

4.2. O candidato poderá fazer inscricáo para urn único cargo, nao podendo acumular dois vínculos. 

5 - DAS INSCRI<;ÓES 

5.1. Disposicñes gerais: 

5.1.1. As inscricóes seráo efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital e seus anexos. 

5.1.2. O candidato deverá possuir Cadastro de Pessoa Física - CPF e cédula de identidade, corn número de 
registro geral, emitida por órgáo do Estado de origern, sern os quais, a inscricáo nao poderá ser efetuada. 

5.1.3. Antes de efetuar a inscricáo, o candidato deverá tornar conhecirnento do disposto neste Edita! e ern 
seus anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

5.1.4. A inscricáo do candidato implicará no conhecirnento e na aceitacáo das instrucóes e das condicñes 
deste Processo Seletivo Simplificado tais corno se acharn estabelecidas neste Edita! e seus anexos e nas 
normas legais mencionadas e aplicadas a espécie, corn a garantía do contraditório e da ampla defesa, 
extensivo a eventuais aditamentos, comunicados, instrucóes e convocacóes relativas ao Pro esso Seletivo 
Simplificado, que passaráo a fazer parte <leste Edital como se nele estivessern transcritos e a erca dos quais 
nao poderá o candidato alegar desconhecirnento. 

5.1.5. Nao haverá, sob qualquer pretexto, inscricáo provisória, condicional ou externporán 
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5.1.6. Nao será admitida, sob qualquer pretexto, inscricáo fe ita por fax, vía postal, correio eletrónico ou outro 
meio que nao os estabelecidos neste Edita! e seus anexos. 

5.1.7. Somente seráo admitidas inscricóes pessoais a serem efetivadas diretamente pelos candidatos ou por 
intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato, contendo poderes 
especiais. 

5.1.8. O candidato inscrito por procuracáo assume total responsabilidade pelas informacóes prestadas por seu 
procurador. 

5.1.9. O candidato poderá concorrer somente para urna única funcáo pública/área de abrangéncia, devendo 
indicá-la na Ficha de lnscricáo, prevalecendo a última inscricáo no caso de multiplicidade. 

5.1.10. Depois de confirmada a inscricáo pelo candidato, nao será aceita alteracáo da funcáo pública/área de 
abrangéncia pretendida, indicada pelo candidato na Ficha de inscricáo, 

5.1.11. As inforrnacóes constantes na ficha de inscricáo, fornecidas pelo candidato, sao de inteira 
responsabilidade do mesmo, eximindo-se a Prefeitura Municipal de Mantena-MG de quaisquer atos ou fatos 
decorrentes de inforrnacóes incorretas, enderece inexato ou incompleto referente a funcáo pública pretendida. 

5.1.12. As declaracóes falsas ou inexatas dos dados constantes na Ficha de inscricáo ou falsidade de qualquer 
declaracáo, que comprometam a lisura do certame, deterrninaráo o cancelamento da inscricáo e a anulacáo 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sancóes penais, sendo assegurado o 
contraditório e a ampla defesa do candidato. 

5.2. A inscricáo será feita em envelope devidamente lacrado, contendo na parte externa o nome e o cargo 
pretendido, devendo o mesmo ser entregue no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Mantena/MG, 
localizado na Avenida José Mol, 216 - 1 ° andar - Centro, Mantena-MG, no período de 14 de novembro a 
14 de dezembro de 2018, no horário de 08h00min as 11 hOOmin e de l 3h00min as l 7h00min (de segunda- 
feira a sexta-fe ira), obedecendo o calendário de horário e funcionamento da Prefeitura Municipal de Mantena. 

5.3. No envelope deverá conter: 

a) Os documentos exigidos como requisito conforme constam no item 7 deste edita! (obrigatório); 

b) Os documentos necessários para classificacáo do candidato, conforme descrito no item 8 deste 
edital; 

e) A ficha de inscricáo (ANEXO IV), devidamente preenchida pelo candidato com letra legível, nao 
podendo haver rasuras ou emendas, nem ornissáo das inforrnacóes nele solicitadas. 

5.4. O candidato que nao preencher corretamente o requerimento de inscricáo em todos os campos e/ou nao 
assiná-lo, será automaticamente eliminado, nao cabendo ao Município preencher quaisquer campos ou entrar 
em contato com o candidato para obter tais inforrnacóes, 

5.5. Após a entrega do envelope e recebimento do respectivo comprovante de inscricáo, nao será possível a 
entrega de novos documentos, alteracóes dos documentos entregues ou alteracóes nas informacóes prestadas 
no requerimento de inscricáo. 

6 - DAS VEDA<;ÓES Á INSCRI<;ÁO 

6.1. Nao poderá se inscrever para o processo seletivo simplificado: 

1 - o candidato que foi penalizado em face de processo sindicante/ad 
julgado; 

11 - o profissional aposentado por invalidez permanente; 
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111 - o candidato demitido por abandono de cargo público; 

IV - o proftssional que possuir reenquadramento de funcáo pelo fNSS; 

7 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRI<;ÁO E COMPROVA<;ÁO DOS REQUISITOS 

7.1. O candidato deverá, obrigatoriamente, entregar a documentacáo abaixo relacionada exigida,juntamente 
como Formulário de Inscricáo em envelope lacrado (citado no item 5.2), sob pena de eliminacáo: 

1 - fotocópia de um dos Documentos oficiais de identificacáo a seguir relacionados: 

a) fotocópia do Registro Geral (C.!) com número, órgáo expedidor e data de expedicáo do mesmo ou 
da Carteira Nacional de Habilitacáo no prazo de validade (somente modelo com foto) ou da Carteira 
Funcional emitida por reparticóes públicas ou por Órgáos de Classe de proftssionais liberais (Ordens e 
Conselhos), que por Lei Federal, valham como Identidade; 

b) Carteira Nacional de Habilitacáo no prazo de validade (somente modelo com foto), se o cargo 
pretendido exigir; 

e) fotocópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social) onde conste fotografia, número/série, 
data da expedicáo da mesma, filiacáo, local de nascimento; 

11 - comprovante de situacáo cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal (disponível no 
enderece eletrónico: www.receita.fazenda.gov.br); 

111- fotocópia de comprovante de escolaridade (diploma/histórico/certificado escolar) específico para 
o cargo pleiteado, sendo aceita Declaracáo Escolar; 

IV - fotocópia da carteira de identidade profissional, acompanhada da certidáo em original de 
regularidade emitida pelo Conselho de Classe para os cargos nos quais exigirem, sendo inválida a certidáo 
que nao apresentar rigorosamente a situacáo atualizada do candidato e com prazo de validade expirada; 

V - Comprovante de residencia (água, luz, telefone); 

Em relacáo a apresentacáo do comprovante de residencia, caso o mesmo esteja em nome: 

a) do cónjuge, apresentar certidáo de casamento; e 

b) de terceiros, o candidato deverá apresentar também declaracáo em original emitida pelo proprietário 
do imóvel com firma reconhecida em cartório, informando o vínculo existente entre os mesmos. 

VI- Os documentos acima exigidos, deveráo ser acompanhados de Curriculum Vitae com seus dados 
pessoais, experiencias técnicas, referencias pessoais, endereces físico e eletrónico para contato, devendo 
ainda preencher e assinar ficha de inscricáo disponibilizada no ato pela Cornissáo, da qual lhe será fornecida 
cópia. 

7.2. Constatada, a qualquer tempo, a falsificacáo de firma ou de cópia de documento público ou particular, a 
Prefeitura Municipal considerará nao satisfeita a exigencia documental respectiva e, adotará as providencias 
administrativas, civis e penais cabíveis. 

7.3. O candidato que possuir identidade provisória deverá apresentar a fotocópia do Registro Geral (C.1) de 
que trata o inciso J, alínea "a" do item 7.1 dentro do prazo validade. 

7.4. A Certidáo de Regularidade (Certidáo de Registro e Quitacáo) exigida no inciso IV do item 7 emitida 
pelo Conselho de Classe, comprova a regularidade do candidato no conselho de classe ao qual pertence, 
devendo o candidato encontrar-se em pleno gozo de seus direitos profissionais. 

7.5. Para todos os cargos, de profissáo regulamentada, nao seráo aceitos protocolos d entrega ou protocolos 
de solicitacáo de registro em substituicáo a Certidáo de Registro e Quitacáo requeri a no presente edital. 
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7.6. A apresentacáo de pagamento de anuidade nao comprova que o candidato encontra-se em pleno gozo de 
seus direitos profissionais. 

7. 7. Para cornprovacáo do tempo de experiencia do cargo deverá ser apresentada quando em empresa privada, 
fotocópia da CTPS (páginas de identificacáo com fotos e dados pessoais e registro do(s) contrato(s) de 
trabalho ou de outro documento hábil (contrato) que comprove o tempo de experiencia mínima exigida para 
o cargo. Se estiver trabalhando na mesma empresa, deverá ser apresentada ainda declaracáo ( original) 
expedida pelo empregador, indicando o cargo e o período trabalhado. 

7.8. Sendo o candidato servidor ou funcionário público, a cornprovacáo da experiencia dar-se-á através de 
apresentacáo de declaracáo (original) expedida pelo ente empregador que comprove o tempo de experiencia 
mínima para o cargo. 

7.9. Nao será admitida inscricáo condicional, muito menos a apresentacáo de docurnentacáo futura. 

7.10. A documentacáo de escolaridade expedida por órgáos estrangeiros só terá validade quando for 
revalidada pelo Ministério de Educacáo e Cultura - MEC. 

7.11. Somente seráo considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, 
reconhecidos em conformidade com a lei de diretrizes e bases da educacáo nacional. 

8 - DA CLASSIFICA�ÁO 

8.1. O Processo Seletivo Simplificado consistirá em: 

1 - análise de prova de títulos e terá caráter eliminatório e classificatório; 

11 - análise de currículo. 

8.2. Para efeito de classificacáo do candidato na listagem final deste Processo Seletivo Simplificado, deveráo 
ser incluídos no envelope citado no item 5.2, os documentos relacionados ao exercício profissional e a 
qualificacáo profissional, considerando as exigencias propostas nos subitens abaixo: 

8.2.1. Somente seráo analisados os documentos relacionados ao exercício profissional e a qualificacáo 
profissional dos candidatos nao eliminados. 

8.2.2. A apresentacño de currículos para análise deverá observar o modelo integrante do Edital (ANEXO VI), 
e: 

a) A escolaridade exigida para o desempenho da funcáo nao será objeto de avaliacáo. 

b) Somente seráo considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou 
privado, que atenderem os critérios definidos neste edital. 

e) Nenhum título receberá dupla valoracáo, nem será considerado mais de um título de mesmo nível 
ou grau para pontuar o candidato inscrito. 

d) A classificacáo será efetivada através da pontuacáo dos títulos apresentados pelo candidato 
conforme critérios definidos neste Edital. 

8.3. O processo de classificacáo dos candidatos inscritos em regime de contratacáo temporária compreenderá: 

a) A cornprovacáo do exercício profissional no cargo pleiteado deverá ser comprovada mediante a 

apresentacáo de: 

I - cópia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social com páginas de ide ificacáo com fotos e data 
de adrnissáo e dernissáo. Se estiver trabalhando, na mesma empresa, apresentar ta bém declaracáo ( original) 

expedida pelo empregador, indicando o cargo e o período trabalhado; 
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. 11 - declaracáo (original) expedida pelo Responsável do Departamento Pessoal do Ente Federado ou 
Orgáo Público em que prestou servicos, em se tratando de contrato temporário e/ou servidor efetivo, 
indicando o cargo, funcóes exercidas e o período trabalhado, comprovando a atuacáo no cargo/funcáo 
pleiteada; 

8.4. A avaliacáo dos documentos relacionados ao EXERCÍCIO PROFISSIONAL E QUALIFICA<;:AO 
PROFISSIONAL terá valor máximo de 100 (cem) pontos, conforme indicado abaixo e TABELA DE 
PONTUA<;:AO NO ANEXO VII: 

a) Exercício profissional - 60 (sessenta) pontos 

b) Qualiñcacáo profissional - 40 (quarenta) pontos. 

8.5. Considera-se exercício profissional toda atividade desenvolvida estritamente no cargo pleiteado. 

8.5.1. Para os fins do disposto neste edital, no ítem 8.4, alínea "a": 

a) a apuracáo do tempo de servico será feita em días, que seráo convertidos em meses, considerando o 
mes como de 30 (trinta) dias. 

b) a contagem do tempo de servico no cargo pleiteado será até o limite de 30 (trinta) meses, 
considerando o tempo limite o mes de outubro ( 1 O) de 2018. 

8.6. Nao será pontuado exercício profissional fora dos padrees especificados no ítem 8 e seus subitens, bem 
como, a comprovacáo exigida como requisito mínimo ao cargo pleiteado, e ainda: 

a) Exercício Profissional na qualidade de proprietário/sócio de empresa, exceto quando se tratar de 
responsável técnico; 

b) Exercício Profissional na qualidade de profissional autónomo, voluntário e/ou estagiário. 

8.6.1. O tempo de servico já computado para aposentadoria, bem como, o tempo de servico concomitante em 
mais de um cargo ou emprego público, nao será considerado para contagem de pontos. 

8.7. Considera-se qualificacáo profissional todo curso avulso ou evento relacionado a funcáo pleiteada ou a 
área de atuacáo, no qual o candidato tenha participado, durante ou após a realizacáo do curso/escolaridade 
exigido como pré-requisito para o exercício do cargo. 

8.7.1. A qualificacáo profissional de que trata o ítem 8.4 alíneas "b", será permitida e pontuada o certificado 
de acordo com a carga horária expressa no Anexo VII, "b". 

8.7.2. A qualificacáo profissional de que trata o item 8.4 alíneas "b" deverá ser comprovada por meio de 
fotocópia dos certificados. 

8.7.3. Para pontuacáo de Participacáo em Congressos, Conferencias, Fóruns, Seminários, Palestras, 
Simpósios ou equivalentes, com duracáo igual ou superior a 08 (oito) horas e até o limite de 120 (cento e 
vinte) horas, em eventos em que o candidato nao possua CERTIFICADO, será necessária a entrega de 
declaracáo de participacáo em papel timbrado, contendo o carimbo de CNPJ da entidade que organizou o 
respectivo evento, data de realizacáo do mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela ernissáo do 
documento e data de expedicáo do mesmo. 

8.7.4. Cursos/Eventos feítos no exterior só teráo validade quando acompanhado de documento expedido por 
tradutor juramentado. 

8.7.5. Nao seráo computados pontos para os: 

a) Cursos exigidos como pré-requisito no cargo pleiteado; 
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b) Cursos avulsos ou participacáo em eventos em que o candidato tenha participado como 
apresentador, coordenador, mediador, expositor, organizador, monitor, ou qualquer outro que nao seja na 
condicáo de aluno/ouvinte/participante; 

e) Cursos/Eventos nao concluídos. 

8.8. os casos de empate na classificacáo, o desempate obedecerá a seguinte ordem de prioridade: 

a) tiver maior e melhor nível de formacáo escolar comprovado; 

b) apresentar maior carga horária em cursos realizados nos últimos cinco anos, dentro da área a que 
concorrer a vaga; 

e) apresentar idade mais avancada, dentre aqueles com idade igual ou superior a sessenta anos, 
considerando-se dia, mes e ano de nascimento; 

e) Sorteio em ato público, na presenca dos candidatos interessados, os quais seráo convocados por 
telefone, correio eletrónico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciencia do interessado. 

9 - DOS RECURSOS 

9.1. O recurso, quando necessario, deverá ser dirigido a Comissáo Organizadora e Examinadora, em 
formulário específico (ANEXO fV), entregando-o exclusivamente, no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Mantena/MG, localizado na Avenida José Mol, nº 216 - 1 °andar-Centro, Mantena/MG. 

9.2. O prazo para interposicáo é de um dia a contar da publicacáo do Edital de homologacáo das inscricóes, 
mediante a apresentacáo das razóes que ampararem a sua irresignacáo. 

9.3. No prazo de até dois dias a Comissáo, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisáo, hipótese 
na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscricóes homologadas. 

9.4. Os recursos seráo analisados e julgados pela própria Comissáo Organizadora e Examinadora, nao sendo 
admitido pedido de reconsideracáo da decisáo proferida pela mesma. Sendo mantida a decisáo da Cornissáo 
o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisáo deverá 
ser motivada. 

9.5. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado no site: 
http://www.mantena.mg.gov.br e no painel de publicacóes oficiais da Prefeitura Municipal. 

9.6. Somente seráo apreciados os recursos interpostos dentro do prazo do fato que lhe deu origem e que 
possuírem argumentacáo lógica e consistente que permita sua adequada avaliacáo pela Cornissáo do Processo 
Seletivo. 

9.7. Durante o período de recurso a cornissáo nao aceitará novos documentos, substituicáo dos documentos 
entregues no período de inscricáo e/ou alteracáo das inforrnacóes prestadas pelo candidato no requerimento 
de inscricáo. 

9.8. Nao será aceito recurso interposto por fac-símile (fax), telex, internet, telegrama, sedex ou outro meio 
nao especificado neste Edital. 

10 - DA HOMOLOGA<;ÁO DO PROCESSO DE SELE<;ÁO 

10.1. Após a conclusáo dos trabalhos de afericáo e de classificacáo dos candidatos, a Cornissáo do Processo 
Seletivo encaminhará oficialmente o resultado final deste Processo - com os rel órios e classificacáo dos 
candidatos - para apreciacáo e homologacáo pelo Prefeito Municipal de Manten MG, no prazo de 02 (dois) 
dias. 
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10.2. A listagern dos candidatos classificados será elaborada por ordern decrescente de classificacáo 
considerando o total de pontos obtidos dos critérios de desempate (se houver). 

10.3. Depois de curnpridas as etapas de que trata o subitern anterior, os resultados seráo divulgados no quadro 
de avisos da Sede da Prefeitura e no site http://www.rnantena.rng.gov.br. 

10.4. A classificacáo final no Processo Seletivo Simplificado nao assegura ao candidato o direito a 
contratacáo, mas apenas a expectativa da realizacáo do ato, condicionado a observancia das disposicóes legais 
pertinentes, bern corno, segundo a rigorosa ordern classificatória e do prazo de validade, ficando a 
concretizacáo deste ato condicionada a oportunidade e a conveniencia da Administracáo. 

10.5. Nao será fornecido qualquer documento cornprobatório de aprovacáo ou classificacáo do candidato, 
valendo para esse firn a publicacáo do resultado final pelos rneiosjá mencionados neste Edita!. 

11 - DA V ALIDADE DO PROCESSO DE SELE(:ÁO 

11.1. A real izacáo deste Processo Seletivo Sirnpl ificado justifica-se ern virtud e da ausencia de reserva técnica 
para atendirnento as necessidades ernergenciais de excepcionais interesses público, do Município de 
Mantena/MG e terá validade de O 1 (urn) ano a contar da homologacáo do resultado final publicado do 
presente processo seletivo. 

12 - DA COMISSÁO ORGANIZADORA E EXAMINADORA 

12.1. Compete a Comissáo Organizadora e Examinadora, a ser designada por Decreto do Chefe do Poder 
Executivo, as seguintes atribuicóes: 

1 - coordenar e supervisionar a realizacáo das inscricóes; 

11 - realizar a análise dos títulos e recursos; 

111 - classificar os candidatos de acordo corn as previsóes deste Edital; 

IV - divulgar os resultados preliminares e final do Processo Seletivo Simplificado; 

V - adotar as providencias quanto a hornologacáo e publicacáo do resultado final. 

12.2. Compete ainda a Comissáo Organizadora e Examinadora receber, quando foro caso, os recursos dos 
candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado. 

13 - DA CONVOCA(:ÁO E DA CONTRATA(:ÁO 

13.1. A convocacáo para a contratacáo obedecerá a ordern de classificacáo, na proporcáo do surgirnento de 

vagas no decorrer da vigencia do presente Processo Seletivo Simplificado, de acordo com as necessidades 
das Secretarias Municipais, devendo ser documentada. 

13.2. O candidato será convocado por órgáo oficial de divulgacáo dos atos da Prefeitura Municipal de 
Mantena/MG (http://www.rnantena.rng.gov.br), para realizacáo de exames médicos adrnissionais e 
complementares, e determinando dia, horário e local, de forma a viabilizar a sua contratacáo, tendo o prazo 
máximo de até 05 (cinco) dias para entregar a documentacáo e assurnir a vaga. 

13.3. Quando convocado, o candidato que recusar a vaga, de acordo corn a ordern de classificacáo, assinará 
o termo de desistencia, que implicará ern abdicacáo do Processo Seletivo. 

13.4. O nao cornparecirnento do candidato convocado implicará ern abdicacáo do Processo Seletivo. 

13.5. No ato da contratacáo, o candidato deverá, obrigatoriarnente, apresentar os seguintes doc 

I - exarne de sanidade física e mental, adequada ao exercício da funcáo: 

a) No atestado, o médico deverá esclarecer se o paciente tern condicóes para o exer 
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b) O candidato que nao apresentar o respectivo atestado adequado ao exercício do cargo, perderá o 
direito a celebracáo do contrato. 

11 - certidáo de Quitacáo Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (disponível no enderece 
eletrónico: http://www.tse.jus.br); 

111 - fotocópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de 
incorporacáo (para candidatos do sexo masculino); 

IV - fotocópia da Certidáo de Nascimento dos dependentes legais (menores de 14 anos); 

V- Declaracáo que ateste que o candidato nao respondeu a processo sindicante e/ou administrativo 
expedida pelo Responsável do Departamento Pessoal do Ente Federado ou Órgáo Público em que trabalhou 
nos últimos 5 (cinco) anos. Caso nao tenha trabalhado oeste período, apresente Declaracáo de que nao 
trabalhou nos últimos 5 (cinco) anos; 

VI - Declaracáo que ateste que o candidato nao enquadrasse em nenhuma das vedacóes a inscricáo 
descritas no item 6 deste Edital; 

VII - declaracáo de que nao possui outro cargo público, a nao serem as acumulacóes previstas no artigo 
3 7, inciso XV 1, da Constituicáo Federal/88; 

a) Nao havendo disponibilidade e/ou compatibilidade diária de horários para o servico público, o 
candidato perderá o direito a celebracáo do contrato. 

b) A disponibilidade e/ou compatibilidade diária de horários será conferida pela Adrninistracáo 
Municipal. 

VIII - declaracáo de que nao percebe proventos de aposentadoria que caracterizem acurnulacáo ilícita 
de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituicáo Federal/88; 

IX - declaracáo de bens do candidato; 

X - declaracáo de rendimentos para fins de teto previdenciário emitida pela pessoajurídica de direito 
público ou pessoajurídica de direito privado em que presta servico, exceto quando se tratar de servidor que 
atua no Município de Mantena/MG; 

XI - fotocópia da Certidáo de Nascimento, ou se for casado, cópia da Certidáo de Casamento, ou se 
for separado/divorciado cópia da Certidáo de Casamento com a averbacáo da separacáo/divórcio, ou se for 
viúvo cópia da Certidáo de Óbito do Cónjuge anexada a Certidáo de Casamento, ou ainda, no caso de uniáo 
estável, apresentar a competente declaracáo, anexando cópia do R.G. do cónjuge; 

XII -- fotocópia de documento comprobatório de inscricáo do PIS/PASEP e em caso de nao possuí- 
lo, apresentar extrato da Caixa Económica Federal ou do Banco do Brasil, comprovando a inexistencia da 
inscricáo, juntamente com declaracáo com firma reconhecida em cartório; 

14 - DO REGIME JURÍDICO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DO 
CARGO OU FUN<;ÁO TEMPORÁRIA 

14.1. Os habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado, nos tennos <leste edita! vincular-se- 
áo ao Regime Jurídico-administrativo nos termos da legislacáo municipal (Lei nº 384/1981) e ao Regime 
Geral da Previdéncia Social - INSS e submeteráo ao regime disciplinar dos serv· ores públicos municipais 
de Mantena. 
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15 - DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO 

15.1. A jornada/carga horária de trabalho dos candidatos classificados e convocados é o que se encontra 
estatuído nas Leis Municipais pertinentes. 

15.2. O candidato estará sujeito ao cumprimento da jornada/carga horária de trabalho determinada pela 
respectiva Secretaria Municipal em que esteja contratado (lotado ), devendo cumprir rigorosamente, a jornada 
de trabalho/carga horária que lhe for atribuída de acordo coma legislacáo municipal, sob pena de nao receber 
a rernuneracáo correspondente e/ou na impossibilidade de cumprimento, o mesmo formalizará a desistencia. 

15.3. A carga horária dos candidatos classificados e convocados na forma deste Edita! atenderá as 
necessidades temporárias do Município, desde que haja compatibilidade de horários e disponibilidade de 
vagas. 

15.4. Por Conveniencia e excepcional interesse da Adrninistracáo Pública, a jornada de trabalho poderá ser 
alterada ao longo do contrato, respeitando os preceitos legais. 

16 - DA RESCISÁO 

16.1. O contrato firmado de acordo com este edita! extinguir-se-á sem direito as indenizacóes: 

1 - pelo término do prazo contratual; 

11 - iniciativa do contratado; 

111 - acumulacáo ilegal de cargos, empregos ou funcóes públicas; 

IV - na ocorréncia de concurso público para o mesmo fim; 

V - por iniciativa do Contratante; 

a) por interesse público (conveniencia administrativa); 

b) por ocasiáo de contratacáo dos servicos médicos de saúde por intermédio de Consórcio Público; 

e) quando o servidor contratado cometer quaisquer atos ou infracóes previstas na legislacáo municipal, 
devendo a dernissáo ocorrer, por determinacáo da autoridade máxima do Poder Executivo, com a devida 
justificativa e sem necessidade de aviso prévio; 

VI - o contratado que obtiver, a qualquer tempo, dentro da vigencia do contrato, avaliacáo insatisfatória 
no critério de assiduidade. 

16.2. Será de responsabilidade do corpo-técnico administrativo da Secretaria Municipal a supervisáo direta 
e continua do desempenho do candidato contratado em termos deste edital pelo período que durar o contrato, 
ficando seu contrato rescindido automaticamente, a qualquer tempo, em caso de avaliacáo insatisfatória, sem 
direito a indenizacáo, além de estar impedido de concorrer a outros processos seletivos de contratacáo 
temporária promovidos pelo Município pelo período de 02 (dois) anos, observando-se sempre os Princípios 
do Contraditório e da Ampla Defesa. 

16.3. A insuficiencia de desempenho profissional, verificada por instrumento próprio e devidamente atestada 
resultará na rescisáo imediata do contrato, respeitada a legislacáo vigente. 

16.4. A avaliacáo de desempenho será a mesma adotada para os servidores efetivos do município. 

17-DOS CANDIDATOS COM DEFICIENCIA 

17.1. Os candidatos que se julgarem amparados pelos dispositivos legais, e que desejar se inscreverem 
como pessoas com deficiencia, poderáo inscrever-se para o Processo Seletivo desde que ua deficiencia seja 
compatível com o cargo pretendido, concorrendo em igualdade de condicóes com os mais candidatos no 
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que diz respeito ao local e horário de inscricáo, critérios de aprovacáo, observando a norma legal para efeito 
de contratacáo. 

17.3.- Nos casos de incompatibilidade da deficiencia com o cargo objeto <leste Edita!, mesmo sendo 
comprovado a qualquer tempo, o candidato será excluído do presente Processo. 

17.4. Deverá apresentar Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiencia, com expressa 
referencia ao código correspondente da Classificacáo Internacional de Doencas - CID, bem como a provável 
causa da deficiencia. 

17.5. O laudo apresentado será retido e ficará anexado ao Requerimento de lnscricáo. 

17.6. O candidato portador de deficiencia que, no ato da inscricáo, nao declarar essa condicáo e/ou nao anexar 
o Laudo Médico, nao poderá interpor recurso em favor de sua situacáo, O laudo médico deverá dispor sobre 
a espécie e o grau ou nível da deficiencia da qua! o candidato é portador, com expressa referencia ao código 
correspondente de Classificacáo Internacional de Doenca - CID, bem como, o enquadramento previsto no 
Art. 4° do Decreto Federal no 3298/99, alterado pelo Decreto Federal no 5.296/2004. 

18 - DAS DISPOSI<;ÓES FINAIS 

18.1. As contratacóes previstas neste Edita! deveráo ser precedidas através de Requerimento do Secretário 
Municipal ao Chefe do Poder Executivo, que poderá autorizar ou nao tais contratacóes, devendo constar 
obrigatoriamente das sol icitacóes: 

1 - justificativa; 

11 - prazo; 

111 - cargo; 

IV - vencimento; 

V - dotacáo orcamentária; 

VI - dernonstracáo da existencia dos recursos; 

VII - habilitacáo exigida para as funcóes a serem desempenhadas. 

18.2. A participacáo no Processo Seletivo Simplificado implicará no conhecimento e aceitacáo tácita das 
condicóes estabelecidas no inteiro teor deste Edita! e demais expedientes reguladores do Processo Seletivo 
Simplificado, em relacáo as quais o candidato nao poderá alegar desconhecimento. 

18.3. As certidóes que nao possuírem prazo de validade, somente seráo aceitas com data nao excedente a 30 
(trinta) dias de sua emissáo. 

18.4. Nao seráo aceitos documentos que nao atenderem as exigencias <leste edita!. 

18.5. Nao seráo aceitos pela Comissáo Organizadora e Examinadora, documentos que contenham rasuras. 

18.6. Nao seráo aceitos protocolos de entrega ou protocolos de solicitacáo de documento em substituicáo aos 
documentos requeridos no presente edita!. 

18.7. Nao será aceito nenhum documento em substituicáo aos exigidos neste edita!. 

18.8. A inexatidáo das inforrnacóes prestadas pelo candidato, a irregularidade de docume os constatada ou 
declaracóes falsas no decorrer da selecáo, ainda que verificadas posteriormente, elirni aráo o candidato, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscricáo, sem prejuízo das demais medidas de rdem administrativa 
cível ou criminal. 
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18.9. Nao será fornecido ao candidato qualquer documento cornprobatório de classificacáo tais corno: 
certidóes, certificados, atestados e notas do Processo de Selecáo Pública, valendo para esse firn, a 
Hornologacáo publicada no site http://www.rnantena.rng.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura. 

18.10. O Candidato assurne todos os custos de preparacáo e apresentacáo de quaisquer documentos relativos 
ao presente edital, onde o Município de Mantena/MG nao será, ern nenhurn caso, responsável por esses 
custos, independenternente da condueño ou do resultado do processo seletivo, inclusive nenhurna indenizacáo 
será devida ao Candidato por esse firn. 

18.11. Os documentos dos candidatos que forern eliminados neste processo seletivo, antes da contratacáo, 
perrnaneceráo ern poder do Setor de Recursos Humanos por urn período de 180 ( cento e oitenta) dias, 
contados a partir da data de homologacáo do resultado final. Após este prazo, os mesmos seráo eliminados. 

18.12. Nao seráo fornecidos por telefone, quaisquer informacóes quanto a este Processo Seletivo, inclusive 
quanto a posicáo do candidato, bem como, as relativas as notas de candidatos eliminados. 

18.13. O candidato classificado deverá mantero enderece e o número de telefone atualizados, junto ao Setor 
de Recursos Humanos do Município. 

18.14. Os casos omissos relativos a convocacáo e contratacáo seráo analisados e decididos pela respectiva 
Secretaria Municipal e Adrninistracáo Municipal. 

18.15. É de inteira responsabilidade do candidato o acornpanhamento de todos os atos relacionados ao 
Processo Seletivo Simplificado que seráo afixados no mural da Prefeitura Municipal de Mantena/MG e no 
site <http://www.mantena.rng.gov.br>. 

18.16. Os contratados nos termos deste Edital estáo sujeitos aos mesmos deveres, proibicóes e 
responsabilidades previstos em legislacáo municipal pertinente. 

18.17. Os casos ornissos neste Edital seráo resolvidos pela Cornissáo Organizadora e Examinadora do 
Processo Seletivo Simplificado. 

Gabinete do Prefeito, 14 de novernbro de 2018. 

Página 12 de 29 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTEN A 
Estado de Minas Gerais 
CNPJ 18.504.167 /0001-55 

Avenida José Mol, nº216 - 1º andar - Centro - Mantena - MG - CEP 35290-000 

ANEXOI 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL Nº 001/2018 

CRONOGRAMA 

ITEM ATIVIDADE DATA 
lnício das lnscricóes e Término das Inscricóes (Entrega da ficha de 14/11/2018 

1 inscricáo e documentos comprobatórios) a 
14/12/2018 

Divulgacáo das hornologacóes das inscricóes no Quadro de Aviso da 
2 Prefeitura e no site www.mantena.mg.gov.br 20/12/2018 

3 Prazo de Recurso 21/12/2018 

4 Resposta aos recursos interpostos pelos candidatos 28/12/2018 

5 Divulgacáo do Resultado Final 28/12/2018 

6 Homologacáo 28/12/2018 

7 Contratacáo A partir de 
02/01/2019 
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ANEXO U 

TABELA DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E DE REQUISITOS 
MÍNIMOS 

CARGO VAGAS VEN CIMENTOS CHIS REQUISITOS MINIMOS 
R$ 

AGENTE COMUNITARIO DE 26 1.014,00 40 H Ensino Médio Completo; 
SAÚDE PSF Conclusáo, com 

aproveitamento, de curso de 
forrnacáo inicial, com carga 
horária mínima de 40horas; 
Residir na área de 
abrangéncia em que irá 
atuar no mínimo um ano 
antes da publicacáo do 
edital; Possuir CNH - 
Categoria A. 

AGENTE DE ENDEMIAS E 13 1.014,00 40 H Ensino Médio Completo; 
CONTROLE DE ZOONOSES Conclusáo, com 

aproveitamento, de curso de 
forrnacáo inicial, com carga 
horária mínima de 40horas; 
Possuir CNH - Categoria 
AB. 

AGENTE DE VIGILANCIA 01 954,00 40 H lºGRAU 
SANITÁRIA E 
EPIDEMIOLÓGICA 

ATENDENTE DE SAUDE 09 954,00 40 H 1º GRAU 

ASSISTENTE SOCIAL PNAISP 01 2.583,83 20H CURSO SUPERIOR 

ATENDENTE DE FARMACIA 01 954,00 40 H lºGRAU 

A TENDENTE DE 01 954,00 40 H 2° GRAU 
REGULA<;ÁO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 997,91 40 H 2º GRAU 

AUXILIAR DE DENTISTA 03 997,91 40 H 1º GRAU 

AUXILLIAR DE SERVI<;OS 08 954,00 40 H ALFABETIZADO 
GERAIS 

EDUCADOR FJSICO NASF 01 1.630,00 40H CURSO SUPERIOR 

ENFERMEIRO DE POSTO DE 01 4.179,05 40H CURSO SUPERIOR 
SAÚDE/PNAISP 

ENFERMEIRO DO CAPS 01 3.500,00 40H CURSO SUPERIOR 

ENFERMEIRO PSF 04 4.353, 18 40H CURSO SUPERIOR 
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FARMACEUTICO PNAJSP 01 4.179,05 40H CURSO SUPERIOR 

FISCAL DE VIGILANCIA 01 997,91 40H lºGRAU 
SANITÁRJA 

MEDICO CLINICO GERAL 02 3.549,44 20H CURSO SUPERIOR 

MEDICO 01 3.549,44 20H CURSO SUPERIOR 
GIN ECOLOGISTA/OBSTETRA 

MEDICO PSF 05 8.030,47 40H CURSO SUPERIOR 

MEDICO PSIQUIATRA 01 3.549,44 20H CURSO SUPERIOR 

MOTORISTA* 04 997,91 40H ALF ABETJZADO, CNH-D 

ODONTOLOGO 02 2.393,47 20H CURSO SUPERIOR 

PSICOLOGO DO NASF 01 2.148,07 40H CURSO SUPERIOR 

PSICOLOGO PNAISP 01 1.078,00 20H CURSO SUPERIOR 

TECNICO EM ENFERMAGEM 10 997,91 40H CURSO TECNICO EM 
ENFERMAGEM COM 
REGISTRO 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 01 2.500,00 30H CURSO SUPERIOR 
CAPS 

YIGIA 02 954,00 40H ALFABETIZADO 

ZELADOR 02 954,00 40H ALFABETIZADO 

OBS.: Para o cargo de Motorista haverá prova prática. Odia e local da realizaciio da prova será marcada 
pela Comissiio e divulgada no Quadro de Avisos da Prefeitura e no site www.mantena.mg.gov.br 
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ANEXO 111 

A TRIBUI<;ÓES DOS CARGOS 

- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 

• Exercer atividades de prevencáo de doencas e promocáo da saúde, mediante acóes domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade coma lei nº: 11.350/06 com 
as alteracóes da Lei 13.595/18, com as diretrizes do SUS e a legislacáo municipal vigente, sob 
supervisáo do gestor municipal. 

- AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS: 

• Exercer as atividades de vigilancia, prevencáo e controle de doencas e prornocáo da saúde, 
desenvolvidas em conformidade coma lei nº: 11.350/06 comas alteracóes da Lei 13.595/18, comas 
diretrizes do SUS e a legislacáo municipal vigente, sob supervisáo do gestor municipal. 

-AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA: 

• Fiscalizar o correto funcionamento e higiene de matadouros, abatedouros, granjas, pocilgas e outros 
criadouros de animais no município, exigindo o cumprimento da legislacáo vigente; 

• Efetuar inspecóes periódicas em mercados, padarias, mercearias, lanchonetes, restaurantes, 
acougues e outros estabelecimentos que comercializem ou produzam alimentos perecíveis; 

• Fiscalizar e providenciar a rernocáo de animais mortos ou abandonados nas vias públicas; 
• Coletar amostras para análise laboratorial; 
• Fiscalizar indústrias que causam poluicáo ambiental; 
• Fiscalizar a destinacáo dada a resíduos de medicamentos, seringas, agulhas, material de assepsia ou 

cirúrgico e outros dejetos, de origem farmacéutica, odontológica ou hospitalar; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do Superior imediato. 

- A TENDENTE DE SAÚDE: 

• Ajudar na solucáo dos problemas de saúde do mu111c1p10, indicando medidas e providencias, 
encaminhando ao médico e/ou odontólogo os casos que julgar sem condicóes de resolver; 

• Realizar acolhimento, agendar consultas e especialidades, bem como procedimentos de alta e média 
complexidade, exames e medicamentos na Unidade Básica de Saúde; 

• Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

- ASSISTENTE SOCIAL PNAISP: 

• Realizar atendimento de porta de entrada nos dez primeiros dias da chegada do indivíduo na unidade 
prisional utilizando o instrumento de acolhimento. 

• Prestar orientacóes (individuais e coletivas) e /ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais da 
populacáo usuária, no sentido de democratizar as informacóes; 

• Identificar a situacáo sócio económica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos 
usuários com vistas a construcáo do perfil socioeconómico para possibilitar a forrnulacáo de 
estratégias de intervencáo. 

• Realizar abordagem individual e/ou grupal, tendo como objetivo trabalhar os determinantes 
Sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes; 

• Criar mecanismos e rotinas de acáo que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos Servicos 
de saúde; 

• Realizar visitas as celas quando avaliada a necessidade pelo profissional Social, 
procurando nao invadir a privacidade dos usuários e esclarecendo os objetivos 
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e organizacáo, normatizacáo acáo que possibilitern a 
unidades de saúde prisionais. 

• 

• Realizar visitas institucionais corn objetivo de conhecer e rnobilizar a rede de servicos no processo 
de viabilizacáo dos direitos a saúde; 

• Trabalhar corn os usuários sobre o terna "farnília" no sentido de fortalecer seus vínculos, na 
perspectiva de torná-las sujeitos do processo de prornocáo, protecáo, prevencáo e 
recuperacáo da saúde; 
Criar protocolos e rotina de 
sistematizacáo do servico social nas 

• Registrar os atendirnentos sociais no prontuário único corn objetivo de formular estratégias de 
intervencáo profissional e subsidiar a equipe de saúde quanto as inforrnacóes sociais dos 
usuários, resguardadas as informacóes sigilosas que devern ser registradas no prontuário social. 

• Estímulo a urna relacáo rnais direta das equipes de saúde prisional corn a equipe de apoio; 
• Contribuir para o aumento da capacidade de intervencáo e de resolutividade das equipes de saúde 

prisional; 
• Estímulo aos profissionais a trabalharern a partir de olhares diferentes do seu; 
• Estímulo a construcáo coletiva/dialogada; 
• Co-responsabilizacáo no sentido de responsabilizacáo no sentido de construir acóes ern rede, 

corn acornpanharnento, superando o mero encarninharnento; 
• Favorecirnento da construcáo de novas rnetodologias de acáo, ern resposta a diferentes demandas; 
• Elaboracáo e acornpanharnento conjunto dos Projetos Terapéuticos; 
• Incentivo a capacitacáo in loco; 

- A TENDENTE DE F ARMÁCIA: 

• Atender na farrnácia pública municipal, aviando receitas; 
• Observar e curnprir as normas de higiene e seguranca do trabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do superior irnediato. 

- ATENDENTE DE REGULA<;ÁO: 

• Atender solicitacóes telefónicas da populacáo; 
• Anotar informacóes colhidas do solicitante, segundo questionário próprio; 
• Prestar inforrnacóes gerais ao solicitante; 
• Estabelecer contato corn ambulancias e/ ou veículo de atendirnento pré-hospitalar; 
• Estabelecer contato corn hospitais e servicos de saúde a fon de colher dados e trocar inforrnacóes; 
• Anotar dados e preencher planilhas e forrnulários específicos do servico; 
• Obedecer aos protocolos de servicos; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do superior irnediato. 

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

• Executar tarefas administrativas a nível de 1 ° grau nos diversos setores da Prefeitura, efetuando 
levantarnentos, análises de dados, pareceres, expedientes ern processos, etc. 

• Observar e curnprir as normas de higiene e seguranca do trabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do superior irnediato. 

-AUXILIAR DE DENTISTA: 

• Realizar acóes de prornocáo e prevencáo ern saúde bucal para as farnílias, grupos e indivíduos, 
mediante planejarnento local e protocolos de atencáo a saúde; 

• Realizar atividades programadas e de atencáo a demanda espontanea; 
• Executar lirnpeza, assepsia, desinfeccáo e esterilizacáo do instrumental, equip rnentos odontológicos 

e do ambiente de trabalho; 
• Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervencóes clínicas; 
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• Realizar o acolhimento do paciente nos servicos de saúde bucal; 
• Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes a saúde bucal comos demais membros da 

equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar acóes de saúde de forma Multidisciplinar; 
• Aplicar medidas de biosseguranca no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos 

e resíduos odontológicos; 
• Processar filme radiográfico; 
• Manipular materiais de uso odontológico; 
• Participar na realizacáo de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoría de 

examinador 

-AUXILIAR DE SERVI<;OS GERAIS: 

• Organizar o ambiente de trabalho; 
• Prestar servicos em todo setor da Adrninistracáo, desde que previamente designado; 
• Realizar trabalhos de limpeza e higiene na reparticáo em que estiver lotado; 
• Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do Superior imediato. 

- EDUCADOR FÍSICO NASF: 

• Participar de reunióes com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da 
populacáo adscrita; 

• Planejar acóes e desenvolver educacáo permanente; 
• Acolher os usuários e humanizar a atencáo; 
• Trabalhar de forma integrada com as ESF; 
• Realizar visitas domiciliares necessárias; 
• Desenvolver acóes intersetoriais; 
• Participar dos conselhos locais de saúde; 
• Realizar avaliacáo em conjunto com as ESF e conselho local de saúde do impacto das acóes 

implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; 
• Formar grupos de atividade física com criancas com sobrepeso e obesidade utilizando os espacos 

públicos já existentes; 
• Formar grupos de ginástica, caminhada, tai chi chuan e yoga para adultos e idosos utilizando os 

espacos públicos já existentes; 
• Acompanhar usuários da ATI; 
• Formar grupos de danca, luta e capoeira com adolescentes utilizando os espacos públicos já 

existentes; 
• Avaliar e acompanhar os casos encaminhados pelas ESF; 
• Oferecer orientacóes que promovam o auto cuidado e a prevencáo de riscos em todas as suas acóes; 
• Mobilizar a comunidade para participar da cornemoracáo do dia mundial da atividade física; 
• Integrar-se na rede de servicos oferecidos, realizando referencia e contra referencia, seguindo fluxo 

pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados. 
• Executar outras atribuicóes correlatas a funcáo. 

- ENFERMEIRO DE POSTO DE SAÚDE/PNAISP: 

• Organizar ambiente de trabalho; 
• Trabalhar em conformidade as boas práticas, normas e procedimentos de biosseguranca; 
• . Prestar cuidados integrais a pacientes em unidades de maior complexidade técnic 1, como: Centro 

Cirúrgico, Emergencia, Hematologia, Hemodinárnica, Hemodiálise, Neonatal gia, Obstetrícia, 
Oncologia, Sala de Recuperacáo Pós Anestésica, Urgencia, Unidades de Terapia I ensiva e Unidade 
I ntermed iária; 
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• Executar tratamentos prescritos e de rotina, nas unidades de internacáo; 
• Atender a pacientes com urbanidade, dedicacáo e realizar toda tarefa ao seu alcance, desde que dentro 

de suas atribuicóes, 
• Ser o elo de ligacáo entre pacientes e os servidores internamente entre servidores, zelando pelos bens 

pertencentes a reparticáo. 
• Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho, 
• Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

- ENFERMEIRO DO CAPS: 

• Planejar, programar, avaliar e executar a assisténcia de enfermagem em pacientes individuais e 
grupos; 

• criar e mantero ambiente terapéutico voltado para a realizacáo das atividades do CAPS; 
• atuar junto aos pacientes, familiares e a equipe no atendimento de suas necessidades básicas para 

obtencáo e saúde física e mental; 
• proferir palestras, orientacáo, coordenacáo e elaboracáo de trabalhos na área de saúde mental para o 

CAPS, famílias e comunidade; 
• organizar a manutencáo do servico de enfermagem; atendimento individual, grupal, grupal, eletivo 

e de urgencia, seguir o protocolo para atendimento na área de enfermagem; 
• outras tarefas inerentes a funcáo. 

- ENFERMEIRO PSF: 

• Organizar ambiente de trabalho; 
• Trabalhar em conformidade as boas práticas, normas e procedimentos de biosseguranca; 
• . Prestar cuidados integrais a pacientes em unidades de maior complexidade técnica, como: Centro 

Cirúrgico, Emergencia, Hematologia, Hernodinámica, Hemodiálise, Neonatologia, Obstetrícia, 
Oncologia, Sala de Recuperacáo Pós Anestésica, Urgencia, Unidades de Terapia Intensiva e Unidade 
I ntermed iária. 

• Executar tratamentos prescritos e de rotina, nas unidades de internacáo, 
• Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

- FARMACEUTICO PNAISP: 

• Planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as acóes; 
• Articular a integracáo com os servicos, profissionais de saúde, áreas interfaces, coordenacáo 

dos programas, entre outras; 
• Elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos; 
• Elaborar instrumentos de controle e avaliacáo; 
• Selecionar e estimar necessidades de medicamentos; 
• Gerenciar o processo de aquisicáo de medicamentos; 
• Garantir condicóes adequadas para o armazenamento de medicamentos; 
• Gestáo de estoques; 
• Distribuir e dispensar medicamentos; 
• Manter cadastro atualizado dos usuários, unidades e profissionais de saúde; 
• Alimentar o sistema de informacáo e cornunicacáo; 
• Promover o uso racional de medicamentos; 
• Promover acóes educativas para prescritores, usuários de medicamentos, gest es e profissionais 

da saúde; 
• Desenvolver estudos e pesquisa em servico; 
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• Elaborar material técnico, informativo e educativo; 
• Prestar cooperacáo técnica. 
• Assegurar qualidade de produtos, processos e resultados. 

- FISCAL DE VIGILANCIA SANIT ÁRIA: 

• Garantir que produtos, servicos e bens estejarn adequados ao uso; 
• Classificar os estabelecirnentos e produtos segundo o critério de risco epidemiológico; 
• Promover a participacáo de grupos da populacáo (associacáo de bairros, entidades representantes e 

outros) no planejarnento, controle e avaliacáo das atividades de vigilancia sanitária; 
• Participar de prograrnacáo de atividades de inspecáo sanitária para estabelecirnentos, produtos e 

servicos de interesse da vigilancia sanitária, segundo as prioridades definidas; 
• Participar na programacáo das atividades de colheita de amostras de produtos de interesse da 

vigilancia sanitária (alimentos, água, medicamentos, cosméticos, saneastes, dornissanitários e 
correlatos); 

• Realizar levantarnento de produtos alimentares disponíveis e de rnaior consumo, bern corno o 
cornportamento das doencas veiculadas por alimentos, condicñes sanitárias dos estabelecirnentos e 
o perfil da contarninacáo dos alimentos; 

• Realizar e/ou acornpanhar inspecóes de rotinas (programadas) e ernergenciais (surtos, reclarnacóes, 
registros e outros) ern estabelecimentos alimentares e outros de interesse da vigilancia Sanitária; 

• Auxiliar na inspecáo industrial e sanitária de produtos de origern animal; 
• Realizar colheita de amostras de produtos de interesse da vigilancia sanitária, corn fins de análise 

fiscal, surto e controle de rotina; 
• Participar da criacáo de mecanismos de notificacáo de casos e/ou surtos de doencas veiculadas por 

alimento e zoonoses; 
• Participar da investigacáo epidemiológica de doencas veiculadas por alimentos e zoonoses; 
• Orientar responsáveis e manipuladores de estabelecirnentos quando da ernissáo dos autos/termos; 
• Validar a licenca sanitária de estabelecirnentos de menor risco epidemiológico, mediante aprovacáo 

das condicóes sanitárias encontradas por ocasiáo da inspecáo; 
• Participar da avaliacáo dos resultados das atividades desenvolvidas e do seu redirecionarnento; 
• Participar na promocáo de atividades de informacóes de debates com a populacáo, profissionais e 

entidades representantes de classe sobre ternas da vigilancia sanitária; 
• Executar atividades internas administrativas relacionadas corn execucáo de cadastro/arquivos e 

atendirnento ao público; 
• Emitir relatórios técnicos e/ou pareceres relativos a sua área de atuacáo; 
• Efetuar vistoria e fiscalizacáo ern estabelecirnentos públicos, cornerciais e industriais verificando as 

condicóes gerais de higiene, lirnpeza de equiparnentos, refrigeracáo, suprimento de água, instalacóes 
sanitárias, arrnazenagern, estado e graus de deterioracáo de produtos perecíveis e condicóes de 
asseio; 

• Inspecionar irnóveis antes de serern habitados, verificando condicóes físicas e sanitárias do local para 
assegurar as medidas profiláticas e de seguranca necessárias, corno firn de obter alvarás; 

• Yistoriar estabelecimentos de saúde, saláo de beleza e outros, verificando as condicóes gerais, de 
higiene, data de vencirnento de medicamentos e registro psicotrópicos; 

• Coletar para análise físico-química medicamentos e outros produtos relacionados a saúde; 
• Entregar quando solicitadas notificacóes e correspondencias diversas; 
• Executar outras tarefas correlatas. 

- MÉDICO CLÍNICO GERAL: 

• Atender diversas consultas médicas nas unidades rnunicipais de saúde e/ou hospitais; 
• Efetuar exames médicos ern escolares e pré-escolares; 

/ 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Examinar servidores públicos para fins de ingresso, licenca e aposentadoria; 
Fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de controle de faltas por motivo 
de doenca; 
Preencher e assinar laudos de exame e verificacáo; 
Fazer diagnóstico e recomendar a terapéutica indicada para cada caso; 
Prescrever exames laboratoriais; 
Encaminhar casos especiais a setores especializados; 
Preencher e fazer registros na ficha única individual do paciente; 
Fazer visitas domiciliares; 
Atender a urgencias e emergencias; 
Acompanhar a rernocáo de pacientes; 
Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias á execucáo das atividades próprias do cargo; 
Preparar relatórios mensais relativo as atividades do cargo; 
Executar outras tarefas correlatas inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissáo . 

- MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA: 

• Prestar atendimento médico nos hospitais e pastos de saúde municipais; 
• Supervisionar, orientar e executar tarefas a nível de 3°. grau na área de saúde, analisando e 

elaborando relatórios dentro de sua área de atuacáo; 
• Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

- MÉDICO PSF: 

• Valorizar a relacáo médico-paciente e médico-familia como parte de um processo terapéutico e de 
confianca; 

• Oportunizar os contatos juntamente coma equipe com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar 
os aspectos preventivos e de educacáo sanitária; 

• Coordenar e executar em conjunto com demais protissionais, acóes básicas de vigilancia 
epidemiológica e sanitária em sua área de abrangéncia; 

• Executar as acóes de assisténcia nas áreas de atencáo a crianca, ao adolescente, a mulher, ao 
trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas 
urgencias e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; 

• Promover juntamente coma equipe a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja 
mais saudável; 

• Fazer visitas domiciliares; 
• Participar ativamente do processo de programacñc e planejamento das acóes e da organizacáo do 

processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; 
• Supervisionar e coordenar a equipe de Saúde da Família quando designado por órgáo competente; 
• Executar tarefas correlatas. 

- MÉDICO PSIQUIATRA: 

• Realizar atendimento a demanda de psiquiatria da secretaria municipal de saúde; 
• Desempenhar funcóes de medicina preventiva e curativa na área de psiquiatria; 
• Prestar assisténcia em saúde mental, realizando atendimentos, exames e diagnósticos em usuários 

dos servicos de saúde municipal através do ambulatório da secretaria de saúde e/ou encaminhados 
pela rede de atencáo primária a saúde e pelo pronto atendimento; 

• Prescrever a terapéutica, bem como real izar acompanhamento do paciente; 
• Prestar atendimento de urgencia a pacientes portadores de alteracñes mentais 

encaminhados pela rede socioassistencial do município; 
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• Desernpenhar as atividades de assisténcia, prornocáo e recuperacáo da saúde e habilitacáo social de 
modo interdisciplinar e intersetorial. 

• Dar apoio a rede de atencáo a saúde municipal; 
• Apoiar e participar de equipes interdisciplinares dos futuros nasf (núcleos de apoio a saúde da 

farnília). 
• Discutir corn as equipes de atencáo básica e de saúde da farnília os casos identificados que necessitarn 

de arnpliacáo da clínica ern relacáo a questóes subjetivas; 
• Participar corno perito na junta médica do rnunicípio, quando convocado, efetuando avaliacñes 

médicas periciais dos servidores rnunicipais, exarando parecer na sua área para conclusáo dos 
trabalhos da referida junta. 

• Participar do planejarnento, execucáo e avaliacáo de planos, projetos e acóes conjuntamente corn os 
dernais componentes da secretaria da saúde e acáo social. 

• Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no ámbito das atribuicóes 
pertinentes ao cargo e a área. 

- MOTORISTA: 

• Dirigir veículos leves para transporte de passageiros; 
• Executar pequenos reparos corno troca de pneus, lubrificacáo entre outros cuidados para 

preservacáo do veículo, rnantendo-o sernpre ern condicóes de uso; 
• Orientar a distribuicáo de cargas no veículo, tornando os necessários cuidados para a preservacáo 

do mesmo; 
• Observar as normas de transito; 
• Observar e curnprir as normas de higiene e seguranca do trabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do Superior irnediato. 

- ODONTÓLOGO: 

• Examinar os dentes e cavidade bucal, para verificar presenca de cáries e outras afeccóes. 
• Identificar as afeccóes quanto a extensáo e profundidade, para estabelecer o plano de tratarnento. 
• Aplicar anestesia, extrair raízes e dentes, restaurar cáries dentárias, fazer lirnpeza profilática, 

substituir ou restaurar partes de coroa dentária e tratar de infeccóes da boca. 
• Fazer perícia odonto administrativa, examinando a cavidade bucal e os dentes. 
• Fazer perícia odonto legal, para fornecer laudos; responder a quesitos e dar outras informacóes, 
• Aconselhar aos clientes os cuidados de higiene. 
• Prescrever ou administrar medicamentos, determinando vía oral ou parenteral. 
• Diagnosticar a rná oclusáo; 
• Exercer outras atribuicóes da mesma natureza e mesmo grau de cornplexidade, de conforrnidade corn 

determinacáo superior. 

- PSICÓLOGO DO NASF: 

• Participar de reuni6es corn profissionais das ESF, para levantarnento das reais necessidades da 
populacáo adscrita; 

• Planejar acóes e desenvolver educacáo permanente; - acolher os usuários e humanizar a atencáo; 
• Trabalhar de forma integrada corn as ESF; 
• Realizar visitas domiciliares necessárias; 
• Desenvolver acóes intersetoriais; 
• Participar dos Conselhos Locais de Saúde; 
• Realizar avaliacáo ern conjunto corn as ESF e Conselho Local de Saúde do irn 

implementadas através de indicadores pré estabelecidos; 
• Desenvolver grupos de portadores de transtorno mental, envolvendo paciente 

objetivo de reinsercáo social, utilizando-se dos recursos da cornunidade; 
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• Auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das ESF no que diz respeito a reinsercáo social do 
portador de transtorno mental; 

• Realizar acóes coletivas abordando o uso de tabaco, álcool e drogas, tracando estratégias de 
prevencáo utilizando os recursos da comunidade; 

• Realizar acóes de difusáo da prática de atencáo nao manicomial, diminuindo o preconceito e a 
estigmatizacáo com relacáo ao transtorno mental; 

• Acolher de forma especial o egresso de internacáo psiquiátrica e orientar sua família, visando a 
reinsercáo social e a cornpreensáo da doenca; 

• Mobilizar os recursos da comunidade para constituir espacos de aceitacáo e reinsercáo social do 
portador de transtorno mental; 

• Manter cantata próximo coma rede de servicos de saúde mental oferecidos pelo município, de modo 
a poder acompanhar os usuários de sua área de abrangéncia, que assim o necessitarem; 

• Realizar consultas para diagnóstico e avaliacáo de casos encaminhados pela ESF para definir projeto 
terapéutico a ser executado por toda a equipe; 

• Integrar-se na rede de servicos oferecidos, realizando referencia e contra referencia, seguindo fluxo 
pré estabelecido, mantendo vínculo comos pacientes encaminhados; 

• Realizar visitas domiciliares em conjunto comas ESF dependendo das necessidades. 
• Executar outras atribuicóes correlatas a funcáo. 

- PSICÓLOGO PNAISP: 
• Realizar atendimento de porta de entrada nos dez primeiros dias da chegada do indivíduo na 

unidade prisional utilizando o instrumento de acolhimento. 
• Atendimento breve focal: atender o paciente dentro de urna linha breve e focal, ou seja, como uso 

da focalizacáo, atividade e planejamento, com tempo do atendimento reduzido; 
• Atendimento individual: estabelecer rapport (palavra francesa que significa confianca) através do 

acolhimento e escuta do paciente; 
• Atendimento em grupo: trabalhar o campo grupal; 
• Construir práticas inovadoras na perspectiva do Humaniza SUS. 
• Palestras educativas a convite, para comunidade e familiares; 
• Visita domiciliar: realizar visitas nas celas, quadrantes, oficinas de trabalho, salas de aula e entre 

outros espacos prisionais quando necessário; 
• Encaminhar para rede de servicos: encaminhar os pacientes aos centros de referencia ern doenca 

mental; 
• Os psicólogos realizam atendimento dos usuários que se encontrarn em situacóes de 

ernergéncia/crise. 
• O profissional da Psicología realiza o processo de triagem de casos de demanda espontánea e de 

encaminhamentos da equipe ou da rede de servicos; 
• Registrar os atendimentos psicológicos no prontuário único com objetivo de formular estratégias de 

intervencáo profissional e subsidiar a equipe de saúde quanto as informacóes psicológicas dos 
usuários, resguardadas as inforrnacóes sigilosas que devem ser registradas no prontuário psicológico. 

- TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 

• Prestar assisténcia ao paciente, atuando sob supervisáo de enfermeiro; 
• Organizar ambiente de trabalho; 
• Trabalhar em conformidade as boas práticas, normas e procedimentos de biosseguranca; 
• Prestar cuidados integrais a pacientes em unidades de rnaior cornplexidade técnica, soba supervisáo 

do Enfenneiro como: Centro Cirúrgico, Emergencia, Hematologia, Hemodinámica, Hemodiálise, 
Neonatologia, Obstetrícia, Oncologia, Sala de Recuperacáo Pós Anestésica, Urgéncia, Unidades de 
Terapia Intensiva e Unidade lntermediária. 

• Executar tratamentos prescritos e de ratina, nas unidades de internacáo s b a 
Enfermeiro, 
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• Observar e curnprir as normas de higiene e seguranca do trabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do superior irnediato. 

- TERAPEUTA OCUPACIONAL CAPS: 
• Participar de reunióes corn profissionais das esf, para levantarnento das rears necessidades da 

populacáo adscrita; 
• Planejar acóes e desenvolver educacáo permanente; 
• Acolher os usuários e humanizar a atencáo; 
• Trabalhar de forma integrada corn as esf; 
• Realizar visitas domiciliares necessárias; 
• Desenvolver acóes intersetoriais; 
• Participar dos conselhos locais de saúde; 
• Realizar avaliacáo ern conjunto corn as esf e conselho local de saúde do impacto das acóes 

implementadas através de indicadores pré estabelecidos; 
• Desenvolver grupos operativos envolvendo pacientes e familiares, corn objetivo de rnelhorar a 

socializacáo, reinsercáo social, utilizando-se dos recursos da cornunidade; 
• Auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das esf no que diz respeito a reinsercáo social do 

portador de transtomo mental e de outras patologías; 
• Realizar acóes que colaborern para a dirninuicáo do preconceito e estigmatizacáo corn relacáo ao 

transtomo mental e outras patologías; 
• Mobilizar os recursos da cornunidade para constituir espacos de aceitacáo e reinsercáo social do 

portador de transtomo mental; 
• Manter contato próximo corn a rede de servicos de diversas áreas oferecidos pelo rnunicípio, de modo 

a poder acornpanhar os usuários de sua área de abrangéncia, que assirn o necessitarern; 
• Integrar-se na rede de servicos oferecidos, realizando referencia e contra referencia, seguindo fluxo 

pré estabelecido, rnantendo vínculo corn os pacientes encarninhados; 
• Realizar visitas domiciliares ern conjunto corn as esf dependendo das necessidades. 
• Executar outras atribuicóes correlatas a funcáo. 

- VIGIA: 

• Executar a vigilancia do patrimonio público; 
• Efetuar inspecóes periódicas no patrimonio da Prefeitura, observando irregularidades e tornando 

medidas corretivas quando necessário; 
• Observar e curnprir as normas de higiene e seguranca do trabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do superior irnediato. 

-ZELADOR: 

• Varrer, espanar, encerar e lavar pisos, paredes e vidracas, rnoveis e sanitários masculino; 
• Fazer e servir lanches e café; 
• Zelar pelos utensílios de copa e cozinha; 
• Avisar ao chefe irnediato sobre a necessidade de abastecirnento de rnercadorias de lirnpeza e de 

cafetaria; 
• Observar e curnprir as normas de higiene e seguranca do trabalho; 
• Executar tarefas correlatas, a critério do Superior irnediato. 
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ANEXO IV 
FICHA DE INSCRI(;ÁO 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2018 PARA CONTRA T A(;ÁO TEMPORÁRIA EM 2019. 

CARGO PRETENDIDO: �----------------------- 
NO ME: �----------------------------� 
FILIA(;ÁO:_�������������������������� 

ESTADO CIVIL: -------- ! __ ! __ 

RG: � 
DATA NASCIMENTO: 
ENDERE<;O:_�������������������������- 

( )NÁO É PORTADOR DE DEFICIENCIA FÍSICA? ( ) SIM 
CASOSIM,ESPECIFIQUE:_��������������������� 

DA MOMENTO NO APRESENTADOS DOCUMENTOS RELA(;ÁO DE 
INSCRI(;ÁO:_�������������������������� 

DECLARO TER CONHECIMENTO DAS DISPOSl<;:ÓES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PROCESSO 
SELETIVO Nº 01/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA, E COM ELAS CONCORDAR 

INTEGRALMENTE. 

MANTEN A, DE DE 2018. 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO V 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

A Cornissáo Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo Simplificado de Mantena / MG 

Ref: Recurso Administrativo - Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2018. 

Digitar ou datilografar ou escrever em letra de forma a justificativa do recurso, de forma objetiva: 

Local e Data: , __ ! __ ! __ Data Nascimento:_/_/ __ 

NOME COMPLETO: _ 

Assinatura: ----------------------------- 
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ANEXO VI 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

CURRICULUM VITAE 

IDENTIA� 

(lll"ill)'. 

Naciion.nlidado:: 

D.i'I fl Nim:tm-Oiw: 

ld' ·1•w. 
C.an:(tlf oe, iR�MU 

CPF: 

CEP'. 

N :»l:1,1ralkf.;)d'o: 

Etlld'O Cnr I· 

C 11. Pt�ftJJI: 

oto E;lQi�r. 

()¡¡i!Wlr� � H "4: 

CURSO it · O p• a $1 Silnie): 

Euiota: 
e�: �; 
,CU1'11SO COt,tlGIAL Ol) l!OtP'VAU!N'Tf!: 
E:�: 

e�: 
CUFIW $1JF'Effl0ft: 
Un1W'.11'$X:h:lda<: 

Facu� 

CidoÑ: 

Cur:so: 
P toco: 

CUASOG O. AN. . IQOAMl!HTO. Pc&-GAAOOA.QAO,. $!MINAAll)S,. PAI..RTRA.$, UC. 

As�! 
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ANEXO VII 

T ABELA DE PONTUA(;ÁO 

Tempo de servico prestado na esfera pública, em empresa privada no cargo pleiteado. 

a) EXERCÍCIO PROFISSIONAL (PARA TODOS OS CARGOS) 

DISCRIMINA(;ÁO PONTOS 

Tempo de servico prestado na esfera pública ou 2,0 pontos por mes completo até o limite de 30 
privada no cargo pleiteado. (trinta) meses, perfazendo o máximo de 60 pontos. 

Pontuacño Máxima - 60 pontos 

* E considerado o mes completo, a contagem do mes todo, ou seja, de 30 em 30 dias. 

* O tempo a ser considerado é aquele transcorrido nos últimos 30 (trinta) meses, considerando o tempo 
limite o mes de outubro (10) de 2018. 

b) QUALIFICA(;ÁO PROFISSIONAL 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO: 

DISCRIMINA<;ÁO PONTOS MÁXIMO DE 
TÍTULOS 

Certificado de participacáo em cursos na área de atuacáo com duracáo 
igual ou superior a 120h. 13 01 

Certificado de participacáo em cursos na área de atuacáo com duracáo 
igual ou superior a 80h. 06 02 

Certificado de participacáo em cursos na área de atuacáo com duracáo 
igual ou superior a 40h. 04 03 

Certificado de participacáo em cursos, congressos, conferencias, 
seminários, jornadas, simpósios, fóruns e demais eventos na área de 01 03 
atuacáo com carga horária igual ou superior a 8h. 

Pontuacáo Máxima - 40 pontos 

• Poderá ser computado Diploma de Graduacáo na área de atuacáo, desde que nao utilizado como 
requisito ao cargo pleiteado. 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

DISCRIMINA<;ÁO PONTOS MAXIMODE 
TÍTULOS 

Título de Doutorado na área de atuacáo 10 01 

Título de Mestrado na área de atuacáo 8 01 

Certificado de Pós-Graduacáo Latu Sen su na área de atuacáo com 7 01 
duracáo igual ou superior a 360h. 

' � 
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Certificado de participacáo ern cursos na área de atuacáo corn duracáo 
igual ou superior a l20h. 05 01 

Certificado de participacáo ern cursos na área de atuacáo corn duracáo 
igual ou superior a 80h. 04 01 

Certificado de participacáo ern cursos na área de atuacáo corn duracáo 
igual ou superior a 40h. 02 02 

Certificado de participacáo ern cursos, congressos, conferencias, 
serninários, jornadas, sirnpósios, fóruns e dernais eventos na área de 01 02 
atuacáo corn carga horária igual ou superior a 8h. 

Pontuacáo Máxima - 40 pontos 
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