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 003/2018 - 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA, em
provimento de vagas nos cargos existentes desta Prefeitura, por prazo determinado, mediante celebracáo
de Contrato Administrativo, especificados neste Edital, conforme inforrnacóes abaixo:
1 - DAS DISPOSI(:ÓES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus anexos e seus eventuais aditamentos,
bern corno pelas instrucóes, comunicacóes e convocacóes dele decorrentes, obedecidas as legislacóes
pertinentes e visa o preenchirnento de vagas destinadas ao exercício de funcáo pública da Prefeitura
Municipal de Mantena/MG e de futuras vagas a serern providas durante o prazo de validade do processo
seletivo, de acordo corn a necessidade e a conveniencia da Prefeitura, sendo que sua execucáo realizar-seá 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 conhecirnento e aceitacáo
das instrucóes e normas contidas neste edital. Ao assinar o requerirnento 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 edital tern a finalidade de selecáo de candidatos para
provirnento de cargos públicos de forma ternporária, 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 ern etapa única - avaliacáo de títulos, e tern por objetivo:

a) verificar se o candidato apresentou todos os documentos exigidos para inscricáo e cornprovacáo
do requisito;
b) avaliar os documentos apresentados para fins de pontuacáo.
2.2. Todos os horários definidos neste edital e seus eventuais aditamentos e retificacóes, assirn 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 edital vincular-seáo ao Regime Geral da Previdéncia Social - INSS e subrneteráo ao regirne disciplinar dos servidores
públicos rnunicipais de Mantena.
necessid�efeitura.
2.4. Local de Trabalho: Municipio de Mantena /MG e de acordo com as

(j
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2.5. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de O 1 (um) ano, contados de sua hornologacáo,
prorrogável por urna única vez por igual período.

2.6. As vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado seráo
preenchidas observando a ordem de classificacáo final.
3- DAS CONDI<;ÓES PARA CONTRATA<;ÁO
3.1. O candidato aprovado neste processo seletivo será contratado de acordo com 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 - Em pleno gozo dos direitos políticos;
lll - quitacáo comas 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 submetido a exames adicionais realizados por
profissionais da Prefeitura Municipal de Mantena/MG ou por ela indicada;
3.2. O candidato poderá fazer inscricáo para um único cargo, nao podendo acumular dois vínculos.
4 - DAS INSCRI<;ÓES
4.1. Disposicñes gerais:
4.1.1. As inscricóes seráo efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital e seus anexos.
4.1.2. O candidato deverá possuir Cadastro de Pessoa Física-CPF e cédula de identidade, com número de
registro geral, emitida por órgáo do Estado de origem, semos quais, a inscricáo nao poderá ser efetuada.
4.1.3. Antes de efetuar a inscricáo, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em
seus anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

4.1.4. A inscricáo do candidato implicará no conhecimento e na aceitacáo das instrucóes e das condicñes
deste Processo Seletivo Simplificado tais como se acham estabelecidas neste Edital e seus anexos e nas
normas legais mencionadas e aplicadas espécie, com a garantia do contraditório e da ampla defesa,
extensivo a eventuais aditamentos, comunicados, instrucóes e convocacóes relativas ao Processo Seletivo
Simplificado, que passaráo a fazer parte deste Edital como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais
nao poderá o candidato alegar desconhecimento.

a

4.1.5. Nao haverá, sob qualquer pretexto, inscricáo provisória, condicional ou extem
4.1.6. Nao será admitida, sob qualquer pretexto, inscricáo feita por fax, vía post
outro meio que nao os estabelecidos neste Edital e seus anexos.
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4.1.7. 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.

4.1.8. O candidato inscrito por procuracáo assume total responsabilidade pelas inforrnacóes prestadas por
seu procurador.

4.1.9. O candidato poderá concorrer somente para uma única funcáo pública/área de abrangéncia, devendo
indicá-la na Ficha de Inscricáo, prevalecendo a última inscricáo no caso de multiplicidade.
4.1.10. 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.
4.1.11. As inforrnacóes constantes na ficha de inscricáo, fornecidas pelo candidato, sao de inteira
responsabilidade do mesmo, exirnindo-se a Prefeitura Municipal de Mantena-MG de quaisquer atas ou
fatos decorrentes de informacóes incorretas, enderece inexato ou incompleto referente a funcáo pública
pretendida.

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

4.2. A inscricáo será feíta 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 13h00min as 17h00min (de segundafeira a sexta-feira), obedecendo o calendário de horário e funcionamento da Prefeitura Municipal de
Man tena.
4.3. No envelope deverá conter:
a) Os documentos exigidos como requisito conforme constam no item 7 deste edital (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 informacóes nele solicitadas.

4.4. 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 cantata como candidato para obter tais informacóes.
4.5. Após a entrega do envelope e recebimento do respectivo comprovante de inscricáo, nao será possível
a entrega de novas documentos, alteracóes dos documentos entregues ou alteracóes nas inforrnacóes
prestadas no requerimento de inscricáo.

5 - DAS VEDA<;ÓES Á INSCRI<;ÁO
5.1. Nao poderá se inscrever para o processo seletivo simplificado:
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1 - o candidato que foi penalizado em face de processo sindicante/administrativo, após tramitado em

julgado;

11 - o profissional aposentado por invalidez permanente;

111 - o candidato demitido por abandono de cargo público;
IV - o profissional que possuir reenquadramento de funcáo pelo INSS;

6 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRI(:ÁO E COMPROVA(:ÁO DOS
REQUISITOS
6.1. O candidato deverá, obrigatoriamente, entregar a docurnentacáo abaixo relacionada exigida,
juntamente com o Formulário de lnscricáo em envelope lacrado (citado no item 4.2), sob pena de

eliminacáo:
I - fotocópia de um dos Documentos oficiais de identificacáo a seguir relacionados:
a) fotocópia do Registro Geral (C.I) 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 profissionais liberais (Ordens e
Conselhos), que por Lei Federal, valham como ldentidade;
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;
II - comprovante de situacáo cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal (disponível no
endereco eletrónico: www.receita.fazenda.gov.br);

III - 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 norne:

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 Curri ulum Vitae com seus
dados pessoais, experiencias técnicas, referencias pessoais, endereces físico eletrónico para contato,
devendo ainda preencher e assinar ficha de inscricáo disponibilizada no ato pel Cornissáo, da qual lhe será
fornecida cópia.
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6.2. 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.
6.3. O candidato que possuir identidade provisória deverá apresentar a fotocópia do Registro Geral (C.I) de
que trata o inciso 1, alínea "a" do item 6.1 dentro do prazo validade.
6.4. A Certidáo de Regularidade (Certidáo de Registro e Quitacáo) exigida no inciso lV do ítem 6 emitida
pelo Conselho de Classe, comprova a regularidade do candidato no conselho de classe ao qua! pertence,
devendo o candidato encontrar-se em pleno gozo de seus direitos profissionais.
6.5. Para todos os cargos, de profissáo regulamentada, nao seráo aceitos protocolos de entrega ou protocolos
de solicitacáo de registro em substituicáo a Certidáo de Registro e Quitacáo requerida no presente edital.
6.6. A apresentacáo de pagamento de anuidade nao comprova que o candidato encontra-se em pleno gozo
de seus direitos profissionais.
6.7. Para cornprovacáo do tempo de experiencia do cargo deverá ser apresentada quando em empresa
privada, fotocópia da CTPS (páginas de identificacño 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.

6.8. Sendo o candidato servidor ou funcionário público, a comprovacáo 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.
6.9. Nao será admitida inscricáo condicional, muito menos a apresentacáo de docurnentacáo futura.

6.10. A docurnentacáo de escolaridade expedida por órgáos estrangeiros só terá validade quando for
revalidada pelo Ministério de Educacáo e Cultura - MEC.
6.11. Somente seráo considerados os títulos expedidos por pessoasjurídicas, de direito público ou privado,
reconhecidos em conformidade com a lei de diretrizes e bases da educacáo nacional.
7 - DA CLASSIFJCA<;ÁO

7.1. O Processo Seletivo Simplificado consistirá em:
I - análise de prova de títulos e terá caráter eliminatório e classificatório;

11 - análise de currículo.
7.2. Para efeito de classificacáo do candidato na listagem final deste Processo Seletivo Simplificado,
deveráo ser incluídos no envelope citado no ítem 4.2, os documentos relacionados ao exercício profissional
e a qualificacáo profissional, considerando as exigencias propostas nos subitens abaixo:

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

7.2.2. A apresentacáo de currículos para análise deverá observar o modelo integr
VI), e:

te do Edita! (ANEXO
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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 atenderemos 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.
7.3. O processo de classificacáo dos candidatos inscritos em regime de contratacáo temporária
compreenderá:

a) A comprovacáo do exercício profissional no cargo pleiteado deverá ser comprovada mediante a
apresentacáo de:
1 - cópia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social com páginas de identificacáo com fotos e data
de adrnissáo e dernissáo. Se estiver trabalhando, na mesma empresa, apresentar também declaracáo
(original) expedida pelo empregador, indicando o cargo e o período trabalhado;
11 - declaracáo (original) expedida pelo Responsável do Departamento Pessoal do Ente Federado ou
Órgáo 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;

7.4. A avaliacáo dos documentos relacionados ao EXERCÍCIO PROFISSIONAL E QUALIFICA<;:Aü
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) Qualificacño profissional - 40 (quarenta) pontos.
7.5. Considera-se exercício profissional toda atividade desenvolvida estritamente no cargo pleiteado.
7.5.1. Para os fins do disposto neste edital, no item 7.4, alínea "a":
a) a apuracáo do tempo de servico será feita em dias, 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.
7.6. Nao será pontuado exercício profissional fora dos padróes especificados no item 7 e seus subitens, bem
como, a cornprovacáo 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/o
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7.6.1. 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.

7.7. Considera-se qualificacáo profissional todo curso avulso ou evento relacionado

a

a funcáo pleiteada ou

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.

7.7.1. A qualificacáo profissional de que trata o ítem 7.4 a líneas "b", será permitida e pontuada o certificado
de acordo com a carga horária expressa no Anexo V 11, "b".
7.7.2. A qualificacáo profissional de que trata o ítem 7.4 alíneas "b" deverá ser comprovada por meio de
fotocópia dos certificados.

7.7.3. 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 CNP J 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.

7.7.4. Cursos/Eventos feitos no exterior só teráo validade quando acompanhados de documento expedido
por tradutor juramentado.

7.7.5. Nao seráo computados pontos para os:
a) Cursos exigidos como pré-requisito no cargo pleiteado;
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.
7.8. Nos 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 vaga;

a

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.

8 - DOS RECURSOS
8.1. O recurso, quando necessário, deverá ser dirigido

a

Comissáo Organizadora e Examinadora, em

formulário específico (ANEXO V), entregando-o exclusivamente, no Protocolo eral da Prefeitura
Municipal de Mantena/MG, localizado na Avenida José Mol, nº 216 - 1 ° andar - C itro, Mantena/MG.
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8.2. 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.
8.3. No prazo de até dois dias a Cornissáo, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisáo, hipótese
na qual o nome d candidato passará a constar no rol de inscricóes homologadas.
8.4. Os recursos seráo anal isados e julgados pela própria Comissáo Organizadora e Examinadora, nao sen do
admitido pedido de reconsideracáo da decisáo proferida pela mesma. Sendo mantida a decisáo da Cornissáo
o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal parajulgamento, no prazo de um dia, cuja decisáo deverá
ser motivada.

Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado
8.5.
http://www.mantena.mg.gov.br e no painel de publicacóes oficiais da Prefeitura Municipal.

no

site:

8.6. 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.
8.7. Durante o período de recurso a comissáo nao aceitará novos documentos, substituicáo dos documentos

entregues no período de inscricáo e/ou alteracáo das inforrnacóes prestadas pelo candidato no requerimento
de inscricáo,
8.8. Nao será aceito recurso interposto por fac-sírnile (fax), telex, internet, telegrama, sedex ou outro meio
nao especificado neste Edital.
9 - DA HOMOLOGA(:ÁO DO PROCESSO DE SELE(:ÁO
9.1. 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 relatórios e classificacáo dos
candidatos - para apreciacáo e homologacáo pelo Prefeito Municipal de Mantena/MG, no prazo de 02 (dois)
dias.

9.2. A listagem dos candidatos classificados será elaborada por ordem decrescente de classificacáo
considerando o total de pontos obtidos dos critérios de desempate (se houver).

9.3. Depois de cumpridas as etapas de que trata o subitem anterior, os resultados seráo divulgados no quadro
de avisos da Sede da Prefeitura e no site http://www.mantena.mg.gov.br.
9.4. 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, bem como, segundo a rigorosa ordem classificatória e do prazo de validade, ficando a
concretizacáo deste ato condicionada a oportunidade e a conveniencia da Adrninistracáo.
9.5. Nao será fomecido qualquer documento comprobatório de aprovacáo ou classificacáo do candidato,
valendo para esse fim a publicacáo do resultado final pelos meios já mencionados neste Edital.
10 - DA V ALIDADE DO PROCESSO DE SELE(:ÁO
10.1. A realizacáo deste Processo Seletivo Simplificado justifica-se em virtude da ausencia de reserva
técnica para atendimento as necessidades emergenciais de excepcionais interesses pú ico, do Município
de Mantena/MG e terá validade de 01 (um) ano a contar da homologacáo do resulta final publicado do
presente processo seletivo.
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11 - DA COMISSÁO ORGANIZADORA E EXAMINADORA
11.1. Compete

a Cornissáo 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 com as previsóes deste Edital;
IV - divulgar os resultados preliminares e final do Processo Seletivo Simplificado;
V - adotar as providencias quanto

a homologacáo e publicacáo do resultado final.

11.2. Compete ainda a Cornissáo Organizadora e Examinadora receber, quando foro caso, os recursos dos
candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado.
12 -DA CONVOCA<;ÁO E DA CONTRATA<;ÁO
12.1. A convocacáo para a contratacáo obedecerá a ordem de classificacáo, na proporcáo do surgimento de
vagas no decorrer da vigencia do presente Processo Seletivo Simplificado, de acordo comas necessidades
das Secretarias Municipais, devendo ser documentada.
12.2. O candidato será convocado por órgáo oficial de divulgacáo dos atos da Prefeitura Municipal de
Mantena/MG (http://www.mantena.mg.gov.br), para realizacáo de exames médicos admissionais 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 assumir a vaga.

12.3. Quando convocado, o candidato que recusar a vaga, de acordo coma ordem de classificacáo, assinará
o termo de desistencia, que implicará em abdicacáo do Processo Seletivo.

12.4. O nao comparecimento do candidato convocado implicará em abdicacáo do Processo Seletivo.
12.5. No ato da contratacáo, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos:
1 - exame de sanidade física e mental, adequada ao exercício da funcáo:
a) No atestado, o médico deverá esclarecer se o paciente tem condicóes para o exercício do cargo;
b) O candidato que nao apresentar o respectivo atestado adequado ao exercício do cargo, perderá o
direito celebracáo do contrato.

a

II - 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 a os);
V- Declaracáo que ateste que o candidato nao respondeu a processo sindicante 7ou administrativo
expedida pelo Responsável do Departamento Pessoal do Ente Federado ou Órgáo Públi o em que trabalhou
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nos últimos 5 (cinco) anos. Caso nao tenha trabalhado neste 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
descritas no item 6 deste Edital;

a

inscricáo

VII - declaracáo de que nao possui outro cargo público, a nao serem as acurnulacóes previstas no
artigo 37, inciso XVI, 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.
VIll-declara9ao 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 coma averbacáo da separacáo/divórcio, ou se for
viúvo cópia da Certidáo de Óbito do Cónjuge anexada Certidáo de Casamento, ou ainda, no caso de uniáo

a

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 possuílo, apresentar extrato da Caixa Económica Federal ou do Banco do Brasil, comprovando a inexistencia da
inscricáo, juntamente com declaracáo com firma reconhecida em cartório;

13 - DO REGIME JURÍDICO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO OU FUN<;ÁO TEMPORÁRIA
13.1. Os habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado, nos termos deste edita] vincular-seño ao Regime Jurídico-administrativo nos termos da legislacáo municipal (Lei nº. 384/1981) e ao Regime
Geral da Previdéncia Social - INSS e subrneteráo ao regime disciplinar dos servidores públicos municipais
de Mantena.

14 - DA JORNADA DE TRABALHO E DO VEN CIMENTO
14.1. A jornada/carga horária de trabalho dos candidatos classificados e convocados é o que se encontra
estatuído nas Leis Municipais pertinentes.

14.2. 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 com a legislacáo mu icipal, sob pena de
nao receber a remuneracáo correspondente e/ou na impossibilidade de cumprimento, mesmo formalizará
a desistencia.
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14.3. A carga horária dos candidatos classificados e convocados na forma <leste Edita! atenderá as
necessidades temporárias do Município, desde que haja cornpatibilidade de horários e disponibilidade de
vagas.
14.4. Por Conveniencia e excepcional interesse da Adrninistracáo Pública, a jornada de trabalho poderá ser
alterada ao longo do contrato, respeitando os preceitos legais.
15 - DA RESCISÁO
15.1. O contrato firmado de acordo corn este edita! extinguir-se-á sern direito as indenizacóes:
1 - pelo término do prazo contratual;
11 - iniciativa do contratado;
111 - acurnulacáo ilegal de cargos, ernpregos 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 acorrer, por determinacáo da autoridade máxima do Poder Executivo, corn
a devida justificativa e sern necessidade de aviso prévio;
VI - o contratado que obtiver, a qualquer tempo, dentro da vigencia do contrato, avaliacáo
insatisfatória no critério de assiduidade.
15.2. Será de responsabilidade do carpo-técnico administrativo da Secretaria Municipal a supervisáo direta
e continua do desempenho do candidato contratado em termos <leste edita) 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 M un icípio pelo período de 02 ( dois) anos, observando-se
sernpre os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
15.3. A insuficiencia de desempenho proftssional, verificada por instrumento próprio e devidarnente
atestada resultará na rescisáo imediata do contrato, respeitada a legislacáo vigente.
15.4. A avaliacáo de desernpenho será a mesma adotada para os servidores efetivos do município.
16- DOS CANDIDATOS COM DEFICIENCIA
16.1. Os candidatos que se julgarem amparados pelos dispositivos legais, e que desejarem se inscreverern
corno pessoas com deficiencia, poderáo inscrever-se para o Processo Seletivo desde ue sua deficiencia
seja compatível como cargo pretendido, concorrendo ern igualdade de condicóes cornos demais candidatos
no que diz respeito ao local e horário de inscricáo, critérios de aprovacáo, observar do a norma legal para
efeito de contratacáo.
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16.3. Nos casos de incompatibilidade da deficiencia com o cargo objeto deste Edital, mesmo sendo
comprovado a qualquer tempo, o candidato será excluído do presente Processo.

16.4. 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.

16.5. O laudo apresentado será retido e ficará anexado ao Requerimento de lnscricáo.
16.6. 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 qual 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.

17 - DAS DISPOSI(::ÓES FINAIS
17.1. As contratacóes previstas neste Edital 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 orcarnentária;
VI - dernonstracáo da existencia dos recursos;
VII - habilitacáo exigida para as funcóes a serem desempenhadas.

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

17.3. As certidóes que nao possuírem prazo de validade, somente seráo aceitas com data nao excedente a
30 (trinta) días de sua ernissáo.
17.4. Nao seráo aceitos documentos que nao atenderem as exigencias deste edital.
17.5. Nao seráo aceitos pela Cornissáo Organizadora e Examinadora, documentos que contenham rasuras.
17.6. Nao seráo aceitas protocolos de entrega ou protocolos de solicitacáo de documento em substituicáo
aos documentos requeridos no presente edital.
17.7. Nao será aceito nenhum documento em substituicáo aos exigidos neste edital.
17.8. A inexatidáo das inforrnacóes prestadas pelo candidato, a irregularidade de documentos constatada
ou declaracóes falsas no decorrer da selecáo, ainda que verificadas posteriormente, e rminarño o candidato,
anulando-se todos os atos decorrentes da inscricáo, sem prejuízo das dernais medidas de ordem
administrativa cível ou criminal.
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17.9. Nao será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificacáo tais como:
certidóes, certificados, atestados e notas do Processo de Selecáo Pública, valendo para esse fon, a
Hornologacáo publicada no site http://www.mantena.mg.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura.
17.10. O Candidato assume todos os custos de preparacáo e apresentacáo de quaisquer documentos relativos
ao presente edital, onde o Município de Mantena/MG nao será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condueño ou do resultado do processo seletivo, inclusive nenhuma
indenizacáo será devida ao Candidato por esse fim.
17.11. Os documentos dos candidatos que forem eliminados neste processo seletivo, antes da contratacáo,
perrnaneceráo em poder do Setor de Recursos Humanos por um período de 180 (cento e oitenta) días,
contados a partir da data de hornologacáo do resultado final. Após este prazo, os mesmos seráo eliminados.
17.12. Nao seráo fornecidos por telefone, quaisquer inforrnacóes quanto a este Processo Seletivo, inclusive
quanto a posicáo do candidato, bem como, as relativas as notas de candidatos eliminados.

17 .13. O candidato classificado deverá manter o enderece e o número de telefone atual izados, junto ao
Setor de Recursos Humanos do Município.
17.14. Os casos omissos relativos a convocacáo e contratacáo seráo analisados e decididos pela respectiva

Secretaria Municipal e Adrninistracáo Municipal.

17.15. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento 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.mg.gov.br>.
17.16. Os contratados nos termos deste Edital estáo sujeitos aos mesmos deveres, proibicóes e
responsabilidades previstos em legislacáo municipal pertinente.
17.17. Os casos omissos neste Edital seráo resolvidos pela Cornissáo Organizadora e Examinadora do

Processo Seletivo Simplificado.

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2018.
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ANEXOI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
EDIT AL Nº 003/2018
CRONOGRAMA

ITEM

ATIVIDADE

DATA

1

lnício das lnscricóes e Término das lnscricóes (Entrega da ficha de
inscricáo e documentos comprobatórios)

14/11/2018
a
14/12/2018

2

Divulgacáo das homologacóes das inscricóes no Quadro de Aviso da
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

Hornologacáo

28/12/2018

7

Contratacáo

A partir de
02/01/2019

/

.:
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ANEXO II
TABELA DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E DE REQUISITOS
MÍNIMOS

CARGO

VAGAS

VEN CIMENTOS
R$

CH/S

REQUISITOS MINIMOS

AGENTE ADMINISTRATIVO

15

997,91

40 H

ENS.MEDIO COMPLETO
E CONHECIMENTO DE
INFORMÁTICA

AGENTE DE FISCALIZA(;ÁO

01

1.007,84

40 H

1 º GRAU COMPLETO

APONTADOR

01

997,91

40 H

ALF ABETTZADO

AUXILIAR ADMlNISTRA TTVO

01

997,91

40 H

ENS.MEDIO COMPLETO
E CONHECIMENTO DE
INFORMÁTICA

AUXILIAR DE ESCRITORIO

05

954,00

40 H

1° GRAU COMPLETO E
DE
CONHEClMENTO
INFORMÁTICA

AUXILIAR DE SERV. GERAIS

12

954,00

40 H

ALFABETIZADO

COVEIRO

01

954,00

40 H

ALFABETIZADO

DIGITADOR

06

997,91

40 H

ENS.MEDIO COMPLETO
E CONHECIMENTO DE
INFORMÁTICA

GARI

21

954,00

40 H

ALFABETIZADO

JARDINEIRO

02

954,00

40 H

ALFABETIZADO

01

997,91

40 H

ALFABETIZADO

OPERARIO

30

954,00

40 H

ALFABETIZADO

PEDREIRO

02

997,91

40 H

ALFABETIZADO

VIGIA

01

954,00

40H

ALFABETIZADO

OPERADOR
RETRO ESCA V ADE!RA

*

DE

OBS.: Para o cargo de Operador de Retroescavadeira haverá prova prática. O dia el cal da realizacdo
da pro va será marcada pela Comissiio e divulgada no Quadro de A visos da Pr. ifeitura e no site
www.mantena.mg.gov. br
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ANEXO 111
ATRIBUI<;ÓES DOS CARGOS
AGENTE ADMINISTRATIVO
- Executar tarefas administrativas a nível de 2° grau nos diversos setores da prefeitura, efetuando
levantamentos,
análise de dados, expedientes em processos, cálculos, digitacáo e operacáo de sistemas, etc.
- Atendimento ao público em geral;
- Compor cornissóes de trabalho, para as quais ten ha sido nomeado por ato administrativo;
- Análise, redacáo e revisáo de processos e correspondencias;
- Digitacáo de documentos em geral;
- Operacáo de sistemas de informática necessários ao desempenho da Secretaria em que tenha sido lotado;
- Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
- Executar tarefas afins;
- Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

AGENTE DE FISCALIZA<;ÁO
- Fiscalizar o pagamento e a arrecadacáo dos tributos municipais Multas, conformo a legislacáo;
- Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

APONTADOR
-

Registro de máo-de-obra;
Distribui ordem de servico;
Acompanha execucáo e fiscalizacáo de obras;
Controla entrada e saída de ferramentas.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
- Executar tarefas administrativas a nível primários nos diversos setores municipais, fazendo arquivo de
documentos,
- entrega de correspondencias e encomendas, pagamento de cantas, duplicatas e trabalhos de datilografia;
- Prestar servicos burocráticos no órgáo municipal do SIAi;
- Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

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 !mediato.

COVEIRO
- Cuidar da conservacáo e limpeza do cemitério municipal e cavar sepultura;
- Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

DIGITADOR
-Digitar textos e planilhas;
-Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
-Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
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GARI
- Fazer servico de varricáo de ruase pracas do Município;
- Fazer a limpeza urbana, levando o entulho para locais previamente estabelecidos;
- Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
JARDINEIRO
- Cuidar dos jardins e áreas verdes dos municípios;
- Tratar e cuidar de mudas, observando a irrigacáo e o combate as pragas e moléstias que possam aparecer;
- Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
OPERADOR DE MÁQUINAS - RETROESCA V ADEIRA
- Operar a retroescavadeira do Município, fazendo seu abastecimento e cuidando para o bom
funcionamento;
- Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
OPERÁRIO
- Ajudar na descarga de carninhóes;
- Auxiliar o oficial de servicos na execucáo de suas tarefas;
- Manter e conservar as estradas municipais, capinando mato e auxiliando;
- Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
PEDREIRO
- Levantar paredes, pilares, muros, construir passeios de concreto, cimentar pisos, verificar aclives e
declives,
assentar marco de jane las e portas;
- Verificar as condicóes de dosagem de massa para aplicacáo de tijolos, ladrilhos, mosaicos, estaqueamento
e
outros;
- Atender pequenos servicos como construcáo de paredes, desentupimento de redes sanitárias;
- Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
- Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

- VIGIA:
• Executar a vigilancia do patrimonio público;
• Efetuar inspecóes periódicas no patrimonio da Prefeitura, observando
tomando medidas corretivas quando necessário;
• Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
• Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

irregularidades e

1
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ANEXO IV
FICHA DE INSCRI<;ÁO
PROCESSO SELETIVO EDIT AL Nº 003/2018 PARA CONTRA TA<;ÁO TEMPORÁRIA EM 2019.
CARGO PRETENDIDO:

DATA NASCIMENTO:

�----------------------�

/_____;/__

ESTADO CIVIL:

É PORTADOR DE DEFICIENCIA FÍSICA? (

RELA<;ÁO

DE

) SJM

�-------

(

)NÁO

DOCUMENTOS

APRESENTADOS
NO
MOMENTO
DA
INSCRI<;ÁO:��������������������������-

DECLARO TER CONHECIMENTO DAS DISPOSl<;::ÓES ESTABELEClDAS 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

Á Cornissáo Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo Simplificado de Mantena / MG
Ref: Recurso Administrativo - Processo Seletivo Simplificado Edital nº 003/2018.

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

Local e Data:

NOMECOMPLETO:

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

_

Assinatura: -----------------------------
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ANEXO VI
MODELO DE CURRICULUM VITAE

CURAICULUM VITAE,
,N�:

t:no.i�:
Offirro;

CEP:

��:

NíJC r.il�:

12 !íUitC'a Cml:

rults A ND!lti�

kf

e

�!

r

c.�'f}ir.¡:¡ do��
(:PF·

11.Pt�tt 1:
11)

E;ltt(Or;

(:ij'Ht;4¡11r.¡t1,1HII H

-----

CURSO 1" G:ftJílU f 11 a� Mriá):
f�:

e�
CURSO COLEGIAt. QU !O

o!10;

[1\1.E.N'fl!':

E�:

e�:
CURSO $1JPEfitOf=t;
UnMllrs!Cladir�
f'41CU�

ssooto:
t;f!Cidnooc

�(�

.i\QIJl(l1Q:

E.nMndct:

Pt:#ri,odo:

' t; t.lffltó !

E lll';idru.H>.

r.llio(b:

�o:
nbdada,:

Pwaric)do:
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ANEXO VII
TABELA 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
privada no cargo pleiteado.

2,0 pontos por mes completo até o limite de 30
(trinta) meses, perfazendo o máximo de 60 pontos.

Pontuacáo Máxima - 60 pontos

* E considerado o més completo, a contagem do més todo, ou seja, de 30 em 30 días.
* O tempo a ser considerado é aquele transcorrido nos últimos 30 (trinta) meses, considerando o tempo
limite o més de outubro (10) de 2018.

b) QUALIFICA(;ÁO PROFISSIONAL
CARGOS DE NlVEL 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 l 20h.

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

01

03

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

Pontuacáo Máxima - 40 pontos
"Poderá ser computado Diploma de Graduaciio na área de atuactio, desde que n(i-o utilizado como
requisito <W cargo pleiteado.
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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 Sensu na área de atuacáo com
duracáo igual ou superior a 360h.

7

01

Certificado de participacáo em cursos na área de atuacáo com duracáo
igual ou superior a l 20h.

05

01

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

04

01

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

02

02

01

02

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

Pontuacáo Máxima - 40 pontos
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