PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
Um Governo Simples e Para Todos
Adm. 2017 – 2020
EDITAL Nº 002/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Estabelece critérios e de ine procedimentos para inscrições e classi icações de candidatos à
contratação de Agente de Endemias, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de
Serviços Gerais, Fiscal Sanitário e Técnico de Informática, por tempo determinado, para
atendimento às necessidades de excepcional interesse público da Prefeitura Municipal de
Carandaí.
A Prefeitura Municipal de Carandaí, pessoa jurı́dica de direito pú blico, inscrita no CNPJ sob o
nº 18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barã o de Santa Cecı́lia, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP
36.280-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Washington Luis Gravina Teixeira, no uso das
faculdades que lhe confere o art. 84, IV, da Constituiçã o Federal, art. 90, VII, da Constituiçã o Estadual,
art. 73 e 74 da LOM, e artigos 2º, alı́nea b, 6º, pará grafo ú nico, alı́nea a e 185, inciso I Lei nº 2295/2018
– Estatuto dos Servidores Pú blicos Civis do Municı́pio de Carandaı́, Lei nº 2318/2019, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso ix do art. 37 da constituição da república, e, ainda, do disposto neste Edital;
Considerando que, nã o há candidatos aprovados em Concurso Pú blico vigente, para os cargos de
Agente de Endemias, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais,
Fiscal Sanitário e Técnico de Informática e que, por serem suas atribuiçõ es indispensá veis, revelase necessá ria a contrataçã o temporá ria de servidores por excepcional interesse pú blico, nos moldes
da Lei Ordiná ria nº 2318/2019 – Dispõ e Sobre a Contrataçã o por Tempo Determinado para Atender a
Necessidade Temporá ria de Excepcional Interesse Pú blico, nos termos do inciso IX do Art. 37 da
Constituiçã o da Repú blica.
Considerando que, atualmente, possuı́mos quadro de funcioná rios para estes cargos reduzidos e que
há també m a necessidade de suprir vagas em decorrê ncia de licença maternidade.
TORNA PÚBLICA a realizaçã o de Processo Seletivo Simpli icado para contrataçã o por prazo
determinado nos cargos de Agente de Endemias, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de
Serviços Gerais, Fiscal Sanitá rio e Té cnico de Informá tica para a Administraçã o Pú blica Direta, para
atender as necessidades temporá rias de excepcional interesse pú blico, nos termos do art. 37, IX da
Constituiçã o Federal de 1988, de acordo com a Lei Ordiná ria nº 2318/2019 e o disposto neste Edital,
visando o preenchimento das vagas e formaçã o de cadastro reserva para Agente de Endemias,
Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Fiscal Sanitá rio e Té cnico de
Informá tica.
1-DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1-Compreende-se como processo de seleçã o: a inscriçã o, classi icaçã o, chamada e contrataçã o do
Agente de Endemias, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais,
Fiscal Sanitário e Técnico de Informática, nos termos deste Edital.
1.2-O Processo Seletivo Simpli icado será coordenado por uma Comissã o Coordenadora, nomeada
pelo Prefeito de Carandaı́ em ato administrativo pró prio, atravé s da Portaria nº 043/2019, que
supervisionará todas as etapas do Processo, desde as Inscriçõ es ao Julgamento do Certame,
concluindo com Relató rio que apresentará ao Prefeito de Carandaı́ para a devida homologaçã o apó s a
Publicaçã o do Resultado Final.
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1.3-A Comissã o Coordenadora será assessorada, quando necessá rio, por Comissõ es Setoriais,
conforme as atribuiçõ es dos cargos.
1.4-Os itens deste Edital poderã o sofrer eventuais alteraçõ es, atualizaçõ es ou acré scimos, enquanto
nã o consumada a providê ncia ou evento que lhe disser respeito.
1.5-Os candidatos aprovados serã o classi icados segundo a ordem decrescente da nota inal.
1.6-Os candidatos que atenderem a todas as condiçõ es exigidas neste Edital aceitam ser contratados
de acordo com as necessidades administrativas, podendo tais contratos serem prorrogados por igual
perı́odo ou até que se efetive o Concurso Pú blico para provimento efetivo dos cargos, conforme as
vagas disponibilizadas, ou icarem em “Cadastro de Reserva” na expectativa de abertura de novas
vagas, ou a im de suprir necessidades transitó rias (substituiçã o, demandas transitó rias etc).
2-DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES DO ATO CONVOCATÓRIO:
2.1-Có pia deste Edital está disponı́vel na Internet, no site www.carandai.mg.gov.br, no Saguã o da
Prefeitura Municipal de Carandaı́ e no Terminal Rodoviá rio de Carandaı́;
2.2-Os pedidos de esclarecimentos e impugnaçõ es sobre o edital poderã o ser solicitados em até 5
(cinco) dias ú teis contados da publicaçã o do edital, os mesmos deverã o ser enviados à Comissã o
Coordenadora do Processo Seletivo Simpli icado – Edital nº 002/2020, devendo ser protocolados
diretamente no Saguã o da Prefeitura Municipal de Carandaı́, localizada na Praça Barã o de Santa
Cecı́lia, nº 68, Centro, Carandaı́, CEP: 36.280-000, no horá rio de 09 à s 11 horas e de 14 à s 16 horas,
que deverá decidir sobre o esclarecimento ou impugnaçã o no prazo de 2 (dois) dias ú teis.
2.3-A petiçã o deverá ser assinada pelo cidadã o, acompanhada de có pia de seu documento de
identi icaçã o e CPF, ou pelo representante legal, e comprovante do poder de representaçã o legal,
devendo apontar de forma clara, justi icada e fundamentada o motivo de tal pedido.
2.4-A Comissã o Coordenadora do Processo Seletivo Simpli icado – Edital nº 002/2020, nã o se
responsabilizará por esclarecimentos e impugnaçõ es apresentadas de modo diverso, ou protocoladas
fora do prazo previsto no item 2.2, que por isso, sejam intempestivas.
2.5-Acolhido o pedido de esclarecimento ou impugnaçã o, será designada nova data para a realizaçã o
das inscriçõ es, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraçã o nã o afetar a realizaçã o das etapas do
Processo Seletivo Simpli icado – Edital nº 002/2020.
2.6-A decisã o referente ao esclarecimento e impugnaçã o será enviada ao impugnante por e-mail (a ser
indicado no pedido), no prazo de 02 (dois) dias ú teis, e será divulgada no site da Prefeitura Municipal
de Carandaı́ e no Diá rio O icial do Municı́pio – DOM, para conhecimento de todos os interessados.
2.7-Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o interessado que nã o apontar as
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o quinto dia ú til apó s a publicaçã o do
presente edital. Sendo intempestiva, a comunicaçã o do suposto vı́cio nã o suspenderá o curso do
certame.
3-DOS CARGOS:
3.1-Conforme anexo I do presente Edital.
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4-DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO:
4.1-Para efeito de remuneraçã o e jornada de trabalho do pro issional contratado, será observada a
legislaçã o vigente, notadamente a Lei Ordiná ria nº 2318/2019, Lei Complementar nº 057/2007 e
suas alteraçõ es. (Anexo II do Edital)
4.2-Por excepcional interesse da Prefeitura Municipal de Carandaı́, a carga horá ria poderá ser
modi icada, desde que respeitados os preceitos legais.
5-DAS VAGAS:
5.1-As contrataçõ es serã o destinadas ao preenchimento de 01 (uma) vaga + cadastro de reserva para
o cargo de Auxiliar Administrativo, 02 (duas) vagas + cadastro de reserva para o cargo de Auxiliar
de Serviços Gerais, 01 (uma) vaga + cadastro de reserva para o cargo de Té cnico em Informá tica e
cadastro de reserva para os cargos de Agente de Endemias, Assistente Social e Fiscal Sanitário
para o caso de surgimento de novas vagas, visando a atender excepcional interesse pú blico.
5.2- Aos candidatos portadores de de iciê ncia, é assegurado o direito à participaçã o no processo
seletivo simpli icado regido por este edital, para funçõ es compatı́veis com a de iciê ncia de que sã o
portadoras, nos seguintes termos:
I - de 1 (uma) a 4 (quatro) vagas: nã o haverá reserva de vagas, nos termos do art. 8o, pará grafo 3o da
Lei Ordiná ria n. 2.295/2018;
II - de 5 (cinco) a 9 (nove) vagas: será reservada 1 (uma) vaga ao candidato que tenha feito a opçã o
pela concorrê ncia especial nos termos deste edital; ou
III - acima de 10 (dez) vagas: serã o reservados 10% (dez por cento) das vagas disponibilizadas para o
cargo/funçã o em que esteja concorrendo durante a validade do presente certame.
5.3 - Considera-se pessoa com de iciê ncia, para ins do disposto neste edital, o candidato que se
enquadrar nas categorias discriminadas no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
com a redaçã o dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, e observado o
disposto na Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989.
5.3.1 - Consideram-se de iciê ncias que asseguram ao candidato o direito de concorrer à s vagas
reservadas, aquelas identi icadas nas categorias contidas no Artigo 4o do Decreto Federal no
3298/99:
a) de iciê ncia fı́sica: alteraçã o completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da funçã o fı́sica, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputaçã o ou ausê ncia de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congê nita ou adquirida, exceto as deformidades esté ticas e as que nã o produzam
di iculdades para o desempenho das funçõ es;
b) de iciê ncia auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibé is (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas frequê ncias de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
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c) de iciê ncia visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correçã o ó ptica; a baixa visã o, que signi ica acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor
olho, com a melhor correçã o ó ptica; os casos nos quais a somató ria da medida do campo 6 visual em
ambos os olhos for igual ou menor que 60o, ou a ocorrê ncia simultâ nea de quaisquer condiçõ es
anteriores;
d) de iciê ncia mental: funcionamento intelectual signi icativamente inferior à mé dia, com
manifestaçã o antes dos dezoito anos e limitaçõ es associadas a duas ou mais á reas de habilidades
adaptativas, tais como: comunicaçã o, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilizaçã o dos recursos da
comunidade; saú de e segurança; habilidades acadê micas; lazer e trabalho;
e) de iciê ncia mú ltipla: associaçã o de duas ou mais de iciê ncias.
5.3.2 - O candidato que declarar ser pessoa com de iciê ncia deverá fazer a opçã o pela condiçã o
especial no ato da inscriçã o e apresentar laudo mé dico, atestando a espé cie e o grau ou nı́vel da
de iciê ncia, com expressa referê ncia ao có digo correspondente da Classi icaçã o Internacional de
Doença – CID, emitido, no má ximo, 120 (cento e vinte dias) dias antes do té rmino das inscriçõ es.
4.2.4.1- O fornecimento do laudo mé dico (original ou có pia autenticada),
5.3.1.1 - O fornecimento do laudo mé dico (original ou có pia autenticada), por qualquer via, é de
responsabilidade exclusiva do candidato.
5.3.2.1 - O laudo mé dico (original ou có pia autenticada) terá validade somente para este processo
seletivo e nã o será devolvido, assim como nã o serã o fornecidas có pias desse laudo.
5.3.3 - O candidato com de iciê ncia participará do processo seletivo em igualdade de condiçõ es com os
demais candidatos aprovados e classi icados na listagem de ampla concorrê ncia no que se refere à
aferiçã o dos requisitos bá sicos e crité rios de classi icaçã o.
5.3.4 - Na falta de candidatos com de iciê ncias classi icados para as vagas a eles reservadas, as mesmas
serã o preenchidas pelos demais candidatos aprovados e classi icados na listagem de ampla
concorrê ncia, com estrita observâ ncia da ordem classi icató ria.
5.3.5 - Na hipó tese de surgirem quaisquer dú vidas com relaçã o ao conteú do do laudo apresentado, ou
de sua adequaçã o à s condiçõ es do candidato, ou da de iciê ncia com o cargo pretendido, poderá ser
acionada pelo Municı́pio a inspeçã o por Junta Mé dica.
5.3.6 - Caso a Junta Mé dica, designada pela Prefeitura Municipal de Carandaı́ conclua pela
incompatibilidade da de iciê ncia com as atribuiçõ es da funçã o pú blica para o qual for contratado, o
candidato com de iciê ncia será eliminado do processo seletivo.
5.3.7 - Caso a Junta Mé dica, designada pela Prefeitura Municipal de Carandaı́ conclua ter o candidato
aptidã o fı́sica e mental para o exercı́cio das atribuiçõ es da funçã o pú blica para o qual for contratado,
mas nã o o caracterize como pessoa com de iciê ncia por ele declarada, o mesmo retornará para a
listagem de ampla concorrê ncia.
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5.3.8 - O nã o comparecimento à perı́cia mé dica, observado o disposto no subitem 5.3.5 acarretará a
exclusã o do candidato da listagem relativa à s pessoas com de iciê ncia, permanecendo listado apenas
na classi icaçã o da ampla concorrê ncia.
5.3.9 - Os candidatos que no ato da inscriçã o, se declararem pessoas com de iciê ncia, se aprovados na
presente seleçã o, terã o seus nomes publicados na lista geral dos classi icados e em lista à parte.
6-DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:
6.1- O prazo de duraçã o dos contratos será de acordo com a necessidade da administraçã o.
7-DO PROCESSO SELETIVO:
7.1-REQUISITOS:
7.1.1-Ser brasileiro nato ou naturalizado;
7.1.2-Possuir escolaridade, exigê ncias e requisitos bá sicos exigidos para o cargo;
7.1.3-Ter na data do encerramento das inscriçõ es, a idade mı́nima de 18 (dezoito) anos completos;
7.1.4-Nã o se enquadrar na vedaçã o do acú mulo de cargos pú blicos previsto no art. 37, inciso XVI da
CF/88;
7.1.5-Estar em dia com as obrigaçõ es Eleitorais e Militares;
7.1.6-Identi icar-se com o cargo;
7.1.7-Nã o possuir rescisã o de contrato temporá rio por justa causa nos ú ltimos 12 (doze) meses;
7.1.8-Conhecer as exigê ncias estabelecidas nesse Edital, e estar de acordo com as mesmas;
8-DA INSCRIÇÃO:
8.1-As inscriçõ es serã o gratuitas e realizadas preferencialmente em formulá rio padrã o, conforme
Anexo III, no Posto de Inscriçõ es localizado no Saguã o do Pré dio da Prefeitura Municipal de Carandaı́,
situado na Praça Barã o de Santa Cecı́lia, nº 68, Centro, em Carandaı́/MG, CEP: 36.280-000, nos dias 18
a 20 de março de 2020, das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.
8.2-A inscriçã o deverá ser efetuada pelo candidato ou por procurador devidamente constituı́do por
instrumento de Procuraçã o Pú blica ou Particular, sendo que neste caso, a assinatura do
candidato/outorgante deverá estar reconhecida em cartó rio.
8.3-O candidato ou seu procurador deverá comparecer ao local da inscriçã o munido dos documentos
exigidos no item 8.4.
8.4-No ato da inscriçã o o candidato deverá apresentar exclusivamente o formulá rio padrã o
preenchido (Anexo III), com letra legı́vel, nã o podendo haver rasuras e/ou emendas, nem omissã o de
dados nele solicitados, nã o se responsabilizando o Municı́pio por eventuais prejuı́zos causados pelo
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preenchimento incorreto dos dados de inscriçã o, e entregar có pia simples com a apresentaçã o de
original dos seguintes documentos:
a) Certidã o de Nascimento se solteiro for, e de casamento se casado for;
b) CPF e Carteira de Identidade ou documento o icial com foto que conste nú mero do CPF e da
Carteira de Identidade;
c) Tı́tulo de Eleitor, com comprovante de votaçã o da ú ltima eleiçã o ou justi icativa de ausê ncia da
ú ltima eleiçã o;
d) Nú mero do PIS/PASEP, ou declaraçã o informando que nã o possui inscriçã o;
e) Certi icado de reservista para candidato do sexo masculino;
f) Comprovante de Residê ncia, atualizado;
g) Curriculum Vitae devidamente comprovado;
h) Diploma da habilitaçã o e/ou histó rico escolar da á rea para a qual está concorrendo à vaga;
i) Registro no Conselho da Classe, com anuidade em dia (comprovar), no caso de Assistente Social;
j) Atestado de Antecedentes Criminais emitido pela Polı́cia Civil (vá lida por 180 (cento e oitenta)
dias);
k) Uma foto 3x4 recente, devidamente colada no campo pró prio indicado na icha de inscriçã o;
l) Certidã o Negativa de Dé bitos Municipais, emitida pelo Municı́pio de residê ncia do candidato e de
Carandaı́;
m) Declaraçã o de que nã o possui impedimento para o exercı́cio de cargo pú blico, de pró prio punho,
devidamente assinada e reconhecida em cartó rio.
8.5-Deverã o constar no Curriculum Vitae as informaçõ es relativas a dados pessoais, documentaçã o,
escolaridade, experiê ncia pro issional, quali icaçã o pro issional e exigê ncias inerentes do cargo, sendo
anexada toda a documentaçã o comprobató ria das informaçõ es fornecidas sob pena de nã o computar a
pontuaçã o. As informaçõ es prestadas no Curriculum Vitae serã o de inteira responsabilidade do
candidato que deverá fazê -las de forma correta e legı́vel.
8.6-NENHUM documento poderá ser apresentado apó s a inscriçã o.
8.6.1-SOMENTE SERAO ACEITAS AS INSCRIÇOES APRESENTADAS COM TODA A DOCUMENTAÇAO
EXIGIDA NO ITEM 8.4. SENDO CONFERIDOS, NO ATO DA INSCRIÇAO E NA PRESENÇA DO CANDIDATO
PLEITEANTE, OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO ITEM 8.4; SOMENTE SERA OBJETO DE
VERIFICAÇAO POSTERIOR OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO ITEM “G”. (CURRICULUM
VITAE).
8.6.2-SOMENTE SERÃO ACEITOS, NO MÁXIMO 03 CERTIFICADOS DE CURSOS AVULSOS COM CARGA
HORÁRIA MÍNIMA DE 40 HORAS NO ATO DA INSCRIÇÃO. CASO O CANDIDATO APRESENTE, NO ATO DA
INSCRIÇÃO, MAIS DE 03 CERTIFICADOS, DEVERÁ ESCOLHER SOMENTE 03, DE SUA LIVRE ESCOLHA,
PARA SEREM JUNTADOS À FICHA DE INSCRIÇÃO.
8.7-Nã o serã o aceitas inscriçõ es condicionadas, via fax, correspondê ncias, ou fora do prazo
estabelecido no item 8.1.
8.8-A inscriçã o obriga o candidato a aceitar plena e integralmente as condiçõ es determinadas neste
edital e legislaçã o vigente.
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8.9-Feita a inscriçã o nã o será permitida, em hipó tese alguma, a sua alteraçã o.
8.10-Será automaticamente eliminado do processo seletivo simpli icado o candidato que nã o
apresentar, na inscriçã o, os documentos exigidos para o cargo e comprovantes do Curriculum Vitae.
8.11-A efetivaçã o da inscriçã o será con irmada atravé s de um nú mero de protocolo, disponibilizado ao
inal da mesma.
8.12-O candidato que apresentar documentaçã o inidô nea, alé m de ser desclassi icado sumariamente
icará inibido de participar de concursos e processos seletivos realizados no Municı́pio de Carandaı́
pelo perı́odo de 04 (quatro) anos, alé m de se sujeitar a sançõ es criminais.
8.13-Na hipó tese de aprovaçã o no Processo Seletivo Simpli icado, o candidato deverá apresentar a
comprovaçã o de abertura de conta bancá ria, bem como Declaraçã o de que nã o possui impedimento
para o exercı́cio de cargo pú blico e Declaraçã o de Bens e Valores, devidamente autenticadas no
Cartó rio de Notas.
8.14-Nã o caberá recurso motivado por quaisquer erros ou omissõ es, de responsabilidade do
candidato apó s a inscriçã o.
9-DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
9.1-DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
O Processo Seletivo será constituı́do de Aná lise de Currı́culo, de cará ter Classi icató rio e Eliminató rio.
9.2-CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
9.2.1-DA ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE:
Serã o analisados e pontuados no Curriculum Vitae os seguintes itens:
Quesito I – Experiê ncia Pro issional especí ica no cargo pleiteado;
Quesito II – Quali icaçã o Pro issional – Cursos pro issionalizantes (No má ximo 03), Graduaçã o (No
má ximo 01), Especializaçã o (No má ximo 02), Pó s-Graduaçã o Stricto Sensu (No má ximo 01), na á rea
especí ica do cargo pleiteado;
9.2.1.1-Somente será pontuada a quali icação pro issional que estiver lançada no Curriculum
Vitae e que estiver devidamente comprovada.
9.2.2- QUESITO I – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
9.2.2.1-Para cada mê s de Experiê ncia Pro issional, na área especí ica do cargo, será atribuı́do ao
candidato:
a) 1,0 (um) ponto, quando a prestaçã o de serviço tenha se dado no setor pú blico;
b) 0,5 (meio) ponto, quando a prestaçã o de serviço tenha se dado no setor privado;
9.2.2.1.1-A comprovaçã o da prestaçã o de serviço de que diz o item 9.2.2.1, deverá ser feita atravé s de:
a) Em ó rgã o pú blico: Declaraçã o ou certidã o de tempo de serviço expedido pelo ó rgã o empregador, do
Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o â mbito da prestaçã o da atividade, em papel
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timbrado, com carimbo do ó rgã o expedidor, datado e assinado, que comprove atuaçã o no cargo
pleiteado.
b) Em empresa privada: Có pia da carteira de trabalho (registro do (s) contrato (s) de trabalho e
pá ginas de identi icaçã o do candidato na respectiva carteira de trabalho – foto e dados pessoais). No
caso de contrato de trabalho em vigor (carteira de trabalho sem data de saı́da), OU declaraçã o do
empregador, em papel timbrado da empresa, com carimbo, data e assinatura do responsá vel pela
emissã o da declaraçã o, atestando o té rmino ou continuidade do contrato que comprove a atuaçã o no
cargo pleiteado, OU AINDA, documento que comprove o tempo de serviço, atestando o té rmino ou
continuidade do contrato, contendo de forma expressa a atuaçã o no cargo pleiteado.
c) Como prestador de serviços: Có pia do contrato de prestaçã o de serviços e declaraçã o da empresa
comprovando o tempo efetivo de atuaçã o no perı́odo a que se reporta o respectivo contrato em papel
timbrado ou com carimbo de CNPJ, data e assinatura do responsá vel pela emissã o da declaraçã o, que
comprove atuaçã o no cargo pleiteado.
d) Em caso de trabalhador autô nomo, declaraçã o de tempo de serviços prestados com data e
assinatura do responsá vel pela emissã o da declaraçã o, que comprove atuaçã o no cargo pleiteado
(FIRMADA EM CARTÓRIO).
9.2.2.2-Será vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado em diferentes locais
em um mesmo período.
9.2.2.3-Somente será pontuada a experiência pro issional que estiver lançada no Curriculum
Vitae e que estiver devidamente comprovada.
9.2.3-QUESITO II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:
9.2.3.1-Serã o considerados para ins de pontuaçã o: Diploma, reconhecido pelo MEC e registro no
conselho de classe; Certi icados/Declaraçõ es de Conclusã o de Doutorado, Mestrado, Graduaçã o ou
Especializaçã o/Pó s-Graduaçã o Lato Sensu (nos quais constem a carga horá ria).
9.2.3.2-PARA FINS DE PONTUAÇAO, OS CERTIFICADOS/DECLARAÇOES APRESENTADOS DEVERAO
CONSTAR NO CURRICULUM VITAE E ESTAR RELACIONADOS A AREA, SENDO CONSIDERADOS CADA
TITULO UMA UNICA VEZ:
PONTOS A SEREM
ATRIBUÍDOS:

MÁXIMO DE
TÍTULOS:

Doutorado na á rea

10 (dez) pontos

01 (um)

Mestrado na á rea

08 (oito) pontos

01 (um)

Especializaçã o/ Pó s-Graduaçã o Lato Sensu

03 (trê s) pontos

02 (dois)

Graduaçã o (exceto cargos que exijam nı́vel superior)

02 (dois) pontos

01 (um)

Curso na á rea de atuaçã o pleiteada – duraçã o mı́nima
de 40 horas

01 (um) ponto

03 (trê s)

DESCRIÇÃO:

9.3-DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:
9.3.1-Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu, Mestrado e Doutorado deverão ser comprovados
mediante certi icados (diploma), reconhecidos pelo MEC.
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9.3.2-Declaraçõ es de conclusã o dos cursos acima serã o aceitas desde que constem no referido
documento: data de conclusã o e histó rico do curso (no caso de Pó s-Graduaçã o) e aprovaçã o da
dissertaçã o ou tese (nos casos de Mestrado e Doutorado, respectivamente).
9.3.3-Cursos Avulsos deverã o ser comprovados por meio de Certi icados (NO MAXIMO 03).
9.3.4-Cursos Avulsos/Eventos feitos no exterior só terã o validade quando acompanhados de
documento expedido por tradutor juramentado.
9.3.5-Nã o serã o computados pontos para os:
a) Cursos exigidos como REQUISITO bá sico para ingresso na funçã o pleiteada;
b) Cursos de formaçã o de grau inferior ao exigido como REQUISITO bá sico para ingresso no exercı́cio
da funçã o;
c) Quali icaçã o Pro issional nã o concluı́da;
d) Cursos nã o pertinentes à á rea do cargo pleiteado;
e) Cursos com carga horária inferior a 40 horas.
f) Cursos que excedam o máximo exigido para a referida quali icação pro issional, vide quadro
do item 9.2.3.2.
10-CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
10.1-Apurado o total de pontos, na hipó tese de empate, será dada a preferê ncia, sucessivamente, para
efeito de classi icaçã o, ao candidato que:
a) possuir, na data do resultado, mais idade;
b) tiver, maior pontuaçã o de experiê ncia pro issional na á rea pú blica;
c) tiver, maior pontuaçã o de experiê ncia pro issional na á rea privada;
d) persistindo o empate, será realizado sorteio pú blico
11-DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
11.1-O resultado da Classi icaçã o Parcial deste Processo Seletivo Simpli icado será publicado no dia 31
de março de 2020, no Mural localizado no Saguã o da Prefeitura Municipal de Carandaı́, no Mural do
Terminal Rodoviá rio de Carandaı́ e no site da Prefeitura Municipal de Carandaı́
www.carandai.mg.gov.br.
11.2-A pontuaçã o total do candidato, utilizada para ins de classi icaçã o será o somató rio da
pontuaçã o obtida na aná lise e lançada no Curriculum Vitae.
11.3-O candidato deve comprovar a qualquer tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os
requisitos e condiçõ es estabelecidos neste Edital. O candidato que nã o atender a este item terá sua
inscriçã o CANCELADA, sendo ELIMINADO do Processo Seletivo Simpli icado.
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12-DA REVISÃO, RECURSOS, CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE:
12.1-Quando da divulgaçã o do resultado da Classi icaçã o Parcial do Processo Seletivo, caberá recurso
no prazo de 01 (um) dia, a contar do primeiro dia ú til subsequente ao da divulgaçã o do resultado, no
horá rio de 09h00min à s 11h00min e das 13h30min à s 16h00min.
12.2-O recurso deverá ser encaminhado à Comissã o Coordenadora, devendo ser Protocolado na Sede
da Prefeitura Municipal, sito a Praça Barã o de Santa Cecı́lia, nº 68, Centro, CEP: 36.280-000, Carandaı́/
MG, com o motivo da discordâ ncia da Classi icaçã o Parcial estando devidamente fundamentado, e
serã o analisados pela Comissã o Coordenadora.
12.3-O prazo de aná lise do recurso encaminhado à Comissã o Coordenadora, será de 02 (dois) dias
ú teis, a contar do primeiro dia ú til subsequente ao prazo do recurso.
12.4-A Comissã o Coordenadora constitui ú ltima instâ ncia para recurso, sendo soberana em suas
decisõ es, razã o pela qual nã o caberã o recursos adicionais.
12.5-Este Processo Seletivo possui validade de 01 (um) ano, contado da data da divulgaçã o da
homologaçã o do resultado da Classi icaçã o Final, podendo ser prorrogado pelo mesmo perı́odo.
12.6-Findo o prazo a que se refere o item 12.5, os documentos utilizados neste Processo Seletivo e que
nã o resultaram em contrataçã o, serã o eliminados.
13-DA CONVOCAÇÃO PARA O CONTRATO:
13.1-A chamada dos candidatos classi icados para ocuparem as vagas será feita pelo Departamento
Pessoal da Prefeitura Municipal de Carandaı́, atravé s de publicaçã o no Mural localizado no Saguã o da
Prefeitura Municipal de Carandaı́, no Mural do Terminal Rodoviá rio de Carandaı́ e no site
www.carandai.mg.gov.br.
13.2-O candidato terá o prazo de 5 (cinco) dias ú teis subsequentes à convocaçã o, para comparecer ao
Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Carandaı́, sito à Praça Barã o de Santa Cecı́lia, nº 68,
Centro, CEP: 36.280-000, nesta Cidade, com toda a documentaçã o necessá ria à investidura do seu
cargo. A nã o manifestaçã o do candidato classi icado no perı́odo implicará na sua eliminaçã o do
Processo Seletivo Simpli icado.
13.3-Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simpli icado o candidato que nã o
comprovar a documentaçã o informada no ato da inscriçã o.
13.4- A classi icaçã o no Processo Seletivo Simpli icado nã o assegura ao candidato o direito de ingresso
automá tico no emprego, mas apenas a expectativa de ser convocado e contratado, segundo a ordem
classi icató ria, icando a concretizaçã o deste ato condicionada à oportunidade e à conveniê ncia da
Administraçã o.
13.5-A Prefeitura Municipal de Carandaı́, reserva-se o direito de proceder à convocaçã o e a
contrataçã o, em nú mero que atenda ao interesse e as necessidades do Municı́pio, observando-se
ainda, a disponibilidade orçamentá ria e inanceira.
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13.6-A contrataçã o ica condicionada à aprovaçã o em avaliaçã o mé dica (atestado mé dico) que avaliará
e comprovará a saú de fı́sica e mental, inclusive capacidade motora e sensorial, como requisito
indispensá vel à contrataçã o, bem como ao atendimento à s condiçõ es constitucionais e legais, assim
como ao cumprimento do estabelecido neste Edital.
14-DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:
14.1-Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruçõ es e exigê ncias contidas neste
Edital.
14.2-Todas as publicaçõ es o iciais, referentes ao presente Processo Seletivo Simpli icado serã o feitas
no Saguã o do Pré dio da Prefeitura Municipal de Carandaı́, situado na Praça Barã o de Santa Cecı́lia, nº
68, Centro, CEP: 36.280-000, em Carandaı́/MG, no Terminal Rodoviá rio de Carandaı́ e no site da
Prefeitura Municipal de Carandaı́ – www.carandai.mg.gov.br.
14.3-O pro issional contratado terá avaliado o seu desempenho pela che ia imediata, apó s 90
(noventa) dias do inı́cio das suas funçõ es e durante perı́odos trimestrais durante a vigê ncia do
contrato.
14.4-Quando for evidenciada a insu iciê ncia de desempenho funcional, o contratado terá rescisã o
imediata do Contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de Carandaı́, respeitada a legislaçã o
pertinente.
14.5-A aprovaçã o do candidato neste Processo Seletivo Simpli icado nã o assegura a sua contrataçã o,
mas apenas a expectativa de ser convocado seguindo rigorosamente a ordem de classi icaçã o e o
preenchimento das vagas disponı́veis.
14.6-E de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados
referentes a este edital que sejam publicados no local referido no item 14.2 deste edital.
14.7-O Candidato aprovado no Processo Seletivo Simpli icado que tiver 05 (cinco) faltas injusti icadas,
ininterruptas ou nã o, durante o perı́odo do contrato, terá seu contrato rescindido por excepcional
interesse pú blico, de acordo com o art. 13, da Lei Ordiná ria nº 2318/2019 e nã o poderá concorrer a
qualquer outra vaga nesta Prefeitura no ano de 2020.
14.8-Os dias de trabalho do candidato aprovado, assim como o seu perı́odo (diurno/noturno), serã o
estabelecidos atravé s de escala elaborada pelo responsá vel do setor, de forma a melhor atender as
necessidades do serviço, respeitadas as disposiçõ es legais. Assim, o candidato aprovado deverá
possuir disponibilidade para trabalhar em qualquer dos perı́odos (diurno/noturno) e dos dias da
semana, nã o ensejando a ordem de classi icaçã o qualquer direito a escolha.
14.9-O Candidato oriundo do cadastro de reserva poderá ser convocado para atender casos de
excepcional interesse pú blico, estendendo-se sua contrataçã o apenas pelo perı́odo de duraçã o do
motivo que a gerou, independentemente do surgimento de novas vagas ou situaçõ es excepcionais.
14.10-Nã o serã o atribuı́dos pontos a candidatos que tenham experiê ncia pro issional e quali icaçã o
em outras á reas.
14.11-As despesas inanceiras para a contrataçã o correrã o por conta de dotaçã o orçamentá ria do ano
vigente.
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14.12-De acordo com a legislaçã o processual civil em vigor, ica eleito o foro da Comarca de Carandaı́/
MG, competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente Processo Seletivo
Simpli icado.
14.13-Os casos omissos serã o resolvidos pela Comissã o Coordenadora do Processos Seletivo
Simpli icado, e pela Assessoria Jurı́dica, observando os princı́pios e normas que regem a
Administraçã o Pú blica.
Carandaı́/MG, 28 de fevereiro de 2020.

Washington Luis Gravina Teixeira
Prefeito Municipal de Carandaí
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO, ATRIBUIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES
TÍTULO DO CARGO/FUNÇÃO: AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Descrição sumária: Prestar serviços de vigilâ ncia, controle, combate à s endemias.
Descrição detalhada:
– Atualizar o cadastro de imó veis, por intermé dio do reconhecimento geográ ico, e o cadastro de
pontos estraté gicos (PE);
– Trabalhar no programa de controle da esquistossomose (PCE) e realizar pesquisa de triatomı́neos;
– Realizar a pesquisa larvá ria em imó veis, para levantamento de ı́ndices e descobrimento de focos,
bem como em armadilhas e em PE, conforme orientaçã o té cnica;
– Identi icar focos e á reas de risco; e orientar moradores e responsá veis para eliminaçã o e/ou
proteçã o de possı́veis agravos;
– Executar a aplicaçã o focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle
mecâ nico, aplicando os larvicidas ou adulticidas indicados, conforme orientaçã o té cnica;
– Registrar nos formulá rios especı́ icos, de forma correta e completa, as informaçõ es referentes à s
atividades executadas;
– Vistoriar e tratar os imó veis cadastrados e informados e que necessitam do uso de larvicida, bem
como vistoriar depó sitos;
– Atuar junto aos responsá veis dos domicı́lios, informando sobre a doença, seus sintomas e riscos, o
agente transmissor e medidas de prevençã o dos agravos objetivando tornar o ambiente livre de
vetores, animais peçonhentos, sinantró picos e roedores;
– Informar a equipe de Atençã o Primá ria em Saú de, para troca de informaçõ es sobre os agravos, a
evoluçã o dos indicadores da á rea de abrangê ncia, os ı́ndices de pendê ncias e as medidas que estã o
sendo, ou deverã o ser adotadas para minimizar os agravos;
– Comunicar ao supervisor e a coordenaçã o da vigilâ ncia ambiental os obstá culos para a execuçã o de
sua rotina de trabalho, durante as visitas domiciliares;
– Registrar, sistematicamente, as açõ es realizadas nos formulá rios apropriados, conforme já referido,
com o objetivo de alimentar o sistema de informaçõ es vetoriais;
– Instalar e retirar armadilhas utilizadas na identi icaçã o de ovos e adulto de vetores;
– Realizar inqué rito soroló gico canino para o controle da LVC;
– Capturar vetores e demais animais transmissores de endemias ou zoonoses;
– Recolher animais de pequeno, mé dio e grande porte encontrados nas vias e logradouros pú blicos;
– Vacinar cã es e gatos durante as campanhas de imunizaçã o e no posto de vacinaçã o permanente;
– Prestar orientaçõ es sobre os cuidados com os inseticidas;
– Preparar a soluçã o inseticida;
– Auxiliar na identi icaçã o e classi icaçã o entomoló gica;
– Auxiliar na preparaçã o dos exames para o diagnó stico das doenças sob responsabilidade da
vigilâ ncia ambiental;
– Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho;
– Executar outras tarefas correlatas a crité rio do superior imediato.
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Especi icação
– Fator Instruçã o: Nı́vel fundamental completo.
– Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho
– Fator Iniciativa: Executa tarefas rotineiras
– Fator Responsabilidade por Erros: a execuçã o das tarefas exige atençã o, pois a presença de erros
tem uma in luê ncia elevada nos custos
– Fator Ambiente de Trabalho: Condiçõ es ideais de trabalho
– Fator Esforço Fı́sico: Tarefas que nã o exigem esforço fı́sico
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TÍTULO DO CARGO/FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL
Descrição Sumária: Identi icar e solucionar as necessidades sociais percebidas como saú de,
habitaçã o, alimentaçã o, vestuá rio, infraestrutura etc.
Descrição Detalhada:
– Visitar associaçõ es comunitá rias e casas particulares, pesquisando e comprovando necessidades
percebidas e solucioná -las;
– Promover campanhas em prol de entidades assistenciais e campanhas de remé dios junto aos
laborató rios;
– Conduzir doentes aos hospitais de acordo com suas necessidades e assistir aos carentes na compra
de remé dios;
– Cadastrar as pessoas assistidas;
– Participar ativamente dos conselhos municipais de assistê ncia social, da criança e do adolescente,
do tutelar, dentre outros de cunho social;
– Observar e cumpri as normas de higiene e segurança do trabalho;
– Executar outras tarefas correlatas a crité rio do superior imediato;
Especi icação:
– Fator Instruçã o: Curso Superior completo (Assistente Social)
– Fator Esforço Mental/Visual; Esforço mental e/ou visual moderado em alguns instantes, durante a
realizaçã o do trabalho.
– Fator Iniciativa: Realiza as tarefas de rotina sob supervisã o constante, pode tomar decisõ es de fá cil
resoluçã o, com rara independê ncia de açã o.
– Fator Responsabilidade por Erros: Exige razoá vel nı́vel de atençã o e exatidã o, pois a presença de
erros tem a in luê ncia moderada nos custos.
– Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condiçõ es prejudiciais e desagradá veis de
pequena intensidade.
– Fator Esforço Fı́sico: Tarefas que nã o exigem esforço fı́sico.
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Título do Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Descrição Sumária:
– Executa tarefas administrativas de mé dia complexidade, tais como: serviços de digitaçã o, protocolos,
cadastro, arquivo de documentos, emissã o de guias, notas iscais e outros documentos etc.
Descrição Detalhada:
– Efetuar trabalhos de digitaçã o e arquivo;
– Protocolar documentos, emissã o de guias e certi icados diversos;
– Efetuar levantamento de dados;
– Emitir notas iscais; - Atender ao pú blico em geral;
– Acompanhar processos diversos;
– Efetuar cadastros e emitir documentos diversos;
– Controlar os cartõ es de ponto;
– Cá lculo da contagem de tempo dos servidores;
– Emissã o de notas de empenho;
– Atender a telefonemas, transmitindo recados;
– Receber, classi icar e distribuir correspondê ncias;
– Operaçã o de má quina copiadora (xerox);
– Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;
– Executar outras tarefas correlatas a crité rio do superior imediato.
Especi icação:
– Fator Instruçã o: Ensino fundamental completo
– Fator Esforço Mental/Visual: Mı́nimo de esforço mental e/ou visual.
– Fator Iniciativa: Realiza trabalhos sob orientaçã o do superior. Os processos de trabalho sã o
padronizados, nã o admitem mudanças.
– Fator Responsabilidade por Erros: Exige pouca atençã o e a in luê ncia de erros é mı́nima nos custos.
– Fator Ambiente de Trabalho: Condiçõ es ideais de trabalho.
– Fator Esforço Fı́sico: Tarefas que nã o exigem esforço fı́sico.
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Título do Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição Sumária:
– Executar todas as atividades relacionadas com a limpeza de ó rgã os pú blicos municipais.
Descrição Detalhada:
– Varrer, espanar, encerrar e lavar, vidraças, portas mó veis, instalaçõ es sanitá rias, salas de aula,
consultó rios, hospitais e demais repartiçõ es pú blicas;
– Preparar, controlar e servir a alimentaçã o escolar;
– Lavar e zelar pelos utensı́lios de cozinha e copa; - Fazer e servir o café ;
– Manter o iltro sempre com á gua;
– Recolher, lavar, passar e conferir as roupas dos pacientes do hospital, ou das crianças da creche; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; - Executar outras tarefas correlatas
a crité rio do superior imediato.
Especi icação:
– Fator Instruçã o: Alfabetizado, saber ler e escrever.
– Fator Esforço Mental/Visual: Mı́nimo de esforço mental e/ou visual.
– Fator Iniciativa: Realiza as tarefas sob orientaçã o do supervisor. Os processos de trabalho sã o
padronizados, nã o admitem mudanças.
– Fator de Responsabilidade por Erros: Exige pouca atençã o e a in luê ncia de erros é mı́nima nos
custos.
– Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condiçõ es prejudiciais e desagradá veis de
mé dia intensidade.
– Fator Esforço Fı́sico: Tarefas que exigem esforço fı́sico de mé dia intensidade, em intervalos
regulares.
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TÍTULO DO CARGO/FUNÇÃO: FISCAL SANITÁRIO
Descrição sumária: Exercer o poder de iscalizaçã o para que seja cumprida a legislaçã o municipal
sanitá ria.
Descrição detalhada:
– Executar tarefas de iscalizaçã o quanto a aplicaçã o da legislaçã o municipal sanitá ria;
– Elaborar autos de infraçã o e laudos em conformidade com os Có digos Tributá rio e Sanitá rio;
– Fiscalizar e emitir parecer a respeito de para ins de concessã o de habite-se ou alvará de construçã o;
– Observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho;
– Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
Especi icação
– Fator Instruçã o: Curso té cnico ou mé dio em qualquer á rea
– Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns instantes durante a
realizaçã o do trabalho.
– Fator Iniciativa: Realiza tarefas semirrotineiras que obedece a processos padronizados com relativa
independê ncia na execuçã o dos trabalhos;
– Fator Responsabilidade por Erros: a execuçã o das tarefas exige maior atençã o e exatidã o, pois a
presença de erros tem uma in luê ncia considerá vel nos custos;
– Fator Ambiente de Trabalho: Condiçõ es ideais de trabalho
– Fator Esforço Fı́sico: Tarefas que nã o exigem esforço fı́sico
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TÍTULO DO CARGO/FUNÇÃO: TÉCNICO DE INFORMÁTICA:
Descrição Sumária: Instalaçã o, preparaçã o, leitura e treinamento para uso de equipamentos e
programas na á rea de informá tica.
Descrição Detalhada:
– Ler e executar diagramas;
– Instalar componentes da parte interna de um computador
– placas, pentes de memó ria, drives, discos rı́gidos;
– Conectar monitor, teclado, mouse e equipamentos perifé ricos, como impressoras, scanners,
– nobreaks e estabilizadores;
– Instalar programas requisitados pelos departamentos;
– Preparar todo o sistema para que sua utilizaçã o se torne o mais fá cil possı́vel;
– Testar o equipamento vá rias vezes, até comprovaçã o de sua e iciê ncia ideal;
– Treinar pessoal para uso do equipamento e dos programas;
– Fazer manutençã o e atualizaçã o de todo o sistema;
– Dar atençã o a reclamaçõ es e passar informaçã o ao Analista responsá vel;
– Executar outras tarefas a ins.
– Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;
– Executar outras tarefas correlatas a crité rio do superior imediato.
Especi icação:
– Fator Instruçã o: Nı́vel Mé dio e Curso Té cnico de Informá tica com certi icado de conclusã o
–Fator Esforço Mental/Visual: Esforço metal e/ou visual moderado em alguns instantes, durante a
realizaçã o do trabalho.
– Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob supervisã o constante, pode tomar decisõ es de fá cil
resoluçã o, com rara independê ncia de açã o.
– Fator Responsabilidade por Erros: A execuçã o das tarefas exige maior nı́vel de atençã o e
exatidã o, pois a presença de erros tem uma in luê ncia considerá vel nos custos.
– Fator Ambiente de Trabalho: Condiçõ es ideais de trabalho.
– Fator Esforço Fı́sico: Tarefas que nã o exigem esforço fı́sico.
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ANEXO II
JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTOS E VAGAS
CARGO/FUNÇAO:

JORNADA
DE
TRABALHO:

ESCOLARIDADE:

VENCIMENTOS:

VAGAS:

CADASTRO
DE
RESERVA:

Agente de
Endemias

40 horas

Ensino Fundamental

R$ 1.400,00

-

Sim

Assistente Social

20 horas

Curso Superior
completo + Registro no
Conselho de Classe

R$ 1.853,91

-

Sim

Auxiliar
Administrativo

40 Horas

Ensino Fundamental

R$ 1.045,00

01 (uma)

Sim

Auxiliar de
Serviços Gerais

40 Horas

Alfabetizado (Saber ler
e Escrever)

R$ 1.045,00

02
(duas)

Sim

Fiscal Sanitá rio

40 horas

Nı́vel Mé dio

R$ 1.602,88

-

Sim

40 horas

Nı́vel Mé dio e Curso
Té cnico de Informá tica
com certi icado de
conclusã o

R$ 1.255,27

01 (uma)

Sim

Té cnico em
Informá tica
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ANEXO III
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
NOME: ______________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

FOTO
3X4

BAIRRO: _____________________________________ CIDADE: ____________________________________________
CEP: __________________________________________ RG: _________________________________________________
CPF: __________________________________________ DATA NASC.: ______/______/______

DEFICIENTE: ( ) SIM ( ) NAO

TELEFONE: __________________________________CELULAR: ___________________________________________
E-MAIL: _____________________________________________________________________________________________
CARGO: _____________________________________________________________________________________________
OBSERVAÇOES: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO:

APRESENTADO:
SIM
NAO

CERTIDAO DE NASCIMENTO OU CERTIDAO DE CASAMENTO
RG, CPF OU DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO
TITULO DE ELEITOR COM COMPROVANTE DE QUITAÇAO ELEITORAL
PIS/PASEP OU DECLARAÇAO INFORMANDO QUE NAO POSSUI INSCRIÇAO
CERTIFICADO DE RESERVISTA (SEXO MASCULINO)
COMPROVANTE DE RESIDENCIA ATUALIZADO (3 MESES)
CURRICULUM VITAE (veri icaçã o dos comprovantes será feita posteriormente, conforme
item 8.6.1)
DIPLOMA DE HABILITAÇAO + REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE + COMPROVANTE
ANUIDADE
ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS VALIDO (POLICIA CIVIL)
FOTO 3X4 RECENTE
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS MUNICIPIO DE CARANDAI E MUNICIPIO
DE RESIDENCIA
DECLARAÇAO DE NAO IMPEDIMENTOS PARA EXERCICIO DE CARGO PUBLICO
Carandaı́/MG, ............. de .......................................... de 2020.
Assinatura do candidato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROTOCOLO: _________________________
Nº FOLHAS: ___________________________
______________________________________
RESPONSAVEL PELA INSCRIÇAO
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO:
Declaro conhecer e aceitar as normas e condiçõ es exigidas no Edital 02/2020 de Abertura do presente
Processo Seletivo Simpli icado, sobre as quais nã o poderei alegar desconhecimento,
responsabilizando-me pelas informaçõ es fornecidas nesta icha.
.Carandaı́/MG, ........... de ................................................ de 2020.

..............................................................................................................
Assinatura do Candidato
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ANEXO V
CRONOGRAMA
DATA:
18 a 20 de março
de 2020

31 de março de
2020

EVENTO:
Perı́odo de
Inscriçõ es

HORARIO:
13h00min à s
17h00min

Resultado Parcial

17h00min

09h00min à s
11h00min e das
13h30min à s
16h00min

01 de abril de 2020

Prazo para recursos

03 de abril de 2020

Resultado do
Recurso

17h00min

03 de abril de 2020

Resultado Final e
Homologaçã o do
Processo Seletivo
Simpli icado

17h00min
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LOCAL:
Posto de inscriçõ es localizado
no Saguã o de entrada do Pré dio
da Prefeitura Municipal de
Carandaı́
Mural do Saguã o de entrada do
Pré dio da Prefeitura Municipal
de Carandaı́, no Terminal
Rodoviá rio de Carandaı́ e no
site da Prefeitura Municipal de
Carandaı́.
Protocolar
no
posto de
inscriçõ es localizado no Saguã o
de entrada do Pré dio da
Prefeitura
Municipal
de
Carandaı́.
Mural do Saguã o de entrada do
Pré dio da Prefeitura Municipal
de Carandaı́, no Terminal
Rodoviá rio de Carandaı́ e no
site da Prefeitura Municipal de
Carandaı́.
Mural do Saguã o de entrada do
Pré dio da Prefeitura Municipal
de Carandaı́, no Terminal
Rodoviá rio de Carandaı́ e no
site da Prefeitura Municipal de
Carandaı́.
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ANEXO VI
RECURSO ADMINISTRATIVO – EDITAL 002/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Contrataçã o para atender excepcional interesse pú blico para os Cargos de Agente de Endemias,
Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Fiscal Sanitá rio e Té cnico de
Informá tica, que prestará serviço para o Municı́pio.
A Comissã o Coordenadora do Processo Seletivo Simpli icado:
Atravé s deste instrumento interponho recurso administrativo contra:
(

) Resultado da Classi icaçã o Parcial

Nome: ...............................................................................................................................................................
CPF:.......................................................... RG:................................................................................................
Telefone:...................................................Celular:...........................................................................................
Endereço:......................................................................................................................................................…
Protocolo de Inscriçã o: ……………………………………………………..
Cargo: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Fundamentaçã o:.......................................................................................................................................……...
.......................................................................................................................................................................………..
.......................................................................................................................................................................………..
.......................................................................................................................................................................……….
.......................................................................................................................................................................………..
.......................................................................................................................................................................……….
Carandaı́/MG, ............. de .......................................... de 2020.
..................................................................................................
Assinatura do Candidato
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ANEXO VII
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – EDITAL 002/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Candidato: ________________________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento:_______________________________________
Cargo Pleiteado: __________________________________________________________________________________________________
Protocolo de Inscriçã o: ____________________________________ Nú mero de Folhas Entregues: ___________________
Data de Inscriçã o: __________________________________________

Responsá vel pela Inscriçã o
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