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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
PARA O CARGO DE ASSISTENTE OPERACIONAL EM SERVIÇO PÚBLICO ESPECIALIDADE 
MOTORISTA.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, XX, da Lei 
Delegada nº 043, de 5 de junho de 2009 e com fundamento no art. 5º da Lei Municipal nº 9.626, de 22 de outubro de 2007 e suas 
alterações, no art. 5º do Decreto Municipal nº 10.917, de 29 de outubro de 2.007 e suas alterações torna público que fará realizar 

Público Especialidade Motorista.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. Ao se inscrever o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, que constituem as 
normas que regem o Processo Seletivo, não podendo delas alegar desconhecimento.

1.2. As inscrições serão gratuitas e realizadas via internet, a partir das 12h00min do dia 09/12/2014 com 
encerramento às 12h00min do dia 18/12/2014, por meio do site www.uberlandia.mg.gov.br.

1.3. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site www.uberlandia.mg.gov.br, localizar o link correlato ao 

inscrição eletrônica.

Edital para a contratação.

1.5. A partir do dia 23/12/2014, o candidato poderá conferir a regularidade do registro de dados de inscrição, em 
lista de homologação de inscrição a ser divulgada no site www.uberlandia.mg.gov.br.

munido de comprovante de inscrição, no Centro Administrativo, Diretoria de Desenvolvimento Humano – Avenida Anselmo 

da reclamação.

1.7. 
inscrição e, caso o nome do candidato não conste na lista divulgada no dia 23/12/2014, o candidato não fará a prova.

estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados todos os atos dela decorrentes, 
mesmo que aprovado na prova objetiva, no caso de o fato ser constatado posteriormente à realização de qualquer uma das fases 
do processo seletivo.

1.9. Não haverá inscrição por qualquer outro meio não estabelecido neste Edital.

1.10. O preenchimento do formulário de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato.

1.11. O Município de Uberlândia não se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e 
endereços incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato.

1.12. O Município de Uberlândia não se responsabiliza por solicitações de inscrições via internet  não recebidas 

linhas de transmissão ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

2. DOS REQUISITOS 

2.1.1. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou português com residência permanente no País, se houver reciprocidade 
em favor dos brasileiros, nos termos do § 1º, do art. 12, da Constituição Federal;

2.1.2. ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completados até a data de assinatura do contrato;

2.1.3. ter a escolaridade e requisitos conforme exigido no item 4 (quatro) deste Edital;

2.1.4. estar em dia com as obrigações eleitorais;

2.1.5. estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

2.1.6. estar em gozo dos direitos políticos;

2.1.7. não ter qualquer restrição de ingresso no serviço público.

3. DA DOCUMENTAÇÃO

3.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão apresentar, no ato da contratação, cópia e original dos 
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seguintes documentos:

3.1.1. documento de identidade;

3.1.2. CPF;

3.1.3. título de eleitor, e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (certidão de quitação eleitoral – emitida 
pelo Cartório Eleitoral ou pelo site www.tse.jus.br);

3.1.5. carteira de trabalho e cartão do PIS/PASEP, frente e verso;

3.1.6 comprovante de endereço;

3.1.7. certidão de casamento, união estável, óbito do cônjuge, ou averbação;

3.1.8. CPF do cônjuge;

3.1.10. 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

conforme exigido no item 4 deste Edital;

3.1.12. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;

3.1.13. CNH “D” ou “E” e experiência em carteira de, no mínimo, de 01 (um) ano;

3.1.14. ter disponibilidade para o horário de trabalho, o qual deverá atender as necessidades do órgão requisitante.

3.2. Não ocorrerá a contratação do candidato que não comprovar a documentação exigida neste Edital e assinalada 
no ato da inscrição, mesmo que aprovado no Processo Seletivo.

4. DA FUNÇÃO, DA ESCOLARIDADE/REQUISITOS, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA E DO 
VENCIMENTO 

FUNÇÃO ESCOLARIDADE/REQUISITOS VAGA CARGA 
HORÁRIA VENCIMENTO MENSAL

MOTORISTA

Ensino Fundamental Completo e carteira de habilitação 

registro do exercício de atividade remunerada de acordo 
com o Código de Trânsito Brasileiro;

Experiência - Mínimo de um ano no exercício de 
atividades similares às descritas para o cargo.

01 30 h/
semanais R$ 995,58

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD

5.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, VIII, da Constituição Federal, no art. 9º da Lei Complementar 
Municipal nº 040, de 5 de outubro de 1992 e suas alterações, na Lei Municipal nº 5.286, de 16 de julho de 1991 e suas alterações, 

pela Diretoria de Desenvolvimento Humano da estrutura orgânica da Secretaria Municipal de Administração, comprovando se a 

5.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente.

Lei Municipal nº 5.286, de 1991 e suas alterações, e demais normas legais aplicáveis à matéria.

da qual é portador, sob pena de exclusão do benefício.

las pessoalmente junto à Diretoria de Desenvolvimento Humano e informar de quais condições necessita, as quais serão atendidas 
segundo critérios de viabilidade e razoabilidade.
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astigmatismo, estrabismo e congêneres.

candidatos.

candidatos ou por reprovação em perídica médica, serão preenchidas pelos demais  candidatos, observada a ordem geral de 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO

6.1. DO MOTORISTA

6.1.1. Dirigir automóveis, caminhonetes, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e cargas;

6.1.3. manetr o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre 
que necessário; 

6.1.4. observar os períodos de revisão e manutenção preventica do veículo;

6.1.5. anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos, pessoas e cargas 
transportadas, itinerários e outras ocorrências;

6.1.7. recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado;

6.1.8. conduzir os servidores do Município a lugar e em hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou 

6.1.9. trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente;

água;

6.1.11. dirigir o veículo observando as normas de trânsito, responsabilizando-se pelos cidadãos e cargas orgânicas 
e/ou inorgânicas consuzidas;

6.1.12. providenciar a manutenção do veículo, comunicando as falhas e solicitando os reparos necessários;

6.1.13. executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade ou 
ambiente organizacional.

7. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

7.1. Não será permitido o ingresso de candidato, em hipótese alguma, no estabelecimento em que serão realizadas 
as provas, após o fechamento dos portões.

7.2. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver previamente inscrito e munido do original de 

expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

– com foto) e cédulas de identidade expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe.

candidato.

7.5. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados ou quaisquer outros documentos diferentes 
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7.8. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, emenda ou rasura, 
ainda que legível.

7.9. A não assinatura por parte do candidato na Folha de Resposta implicará na eliminação automática do mesmo.

7.10. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 

7.11. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 

7.12. A candidata que se encontrar na condição de que trata o subitem 7.11 e não levar acompanhante, não poderá 
fazer a prova.

sala, que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições estabelecidas, não havendo compensação desse 
período no tempo de duração da prova.

7.14. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas ou falta de alternativa correta, estas serão 
consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os 
obtiveram, independente de recurso.

7.15.  Não será permitida, durante a realização das provas, a utilização de chapéus, bonés ou similares, óculos 
escuros, a comunicação entre os candidatos, o porte ou utilização de aparelhos celulares ou similares, de fones de ouvido, 
de Pager, de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho elétrico ou eletrônico, ou parte deles, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, bem como o porte de qualquer tipo de 
arma, sendo eliminado do processo seletivo o candidato que descumprir esta determinação.

7.16. Não será permitido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos ou cachimbos, ou de quaisquer produtos fumígeros, 
derivados ou não do tabaco, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei 9.294/1996, bem como o porte ou consumo de bebidas alcoólicas 
nas dependências do local de realização das provas, sendo eliminado o candidato que descumprir esta determinação.

processo seletivo.

7.18. Poderá ser eliminado o candidato que incorrer em comportamento considerado inadequado, ofensivo ou que 
cause transtornos a outros candidatos ou à equipe de aplicação durante a realização das provas, cabendo à coordenação geral do 
Processo Seletivo deliberar sobre cada caso.

7.19. Os candidatos deverão permanecer no local de realização das provas durante o período de sigilo de, no 
mínimo 60 (sessenta) minutos, após o seu início. Caso o candidato se negue a permanecer na sala de aplicação das provas antes 

a ser distribuída pelo Fiscal de Sala. 

7.21. Os três últimos candidatos deverão permanecer no local de prova e somente serão liberados quando todos 
concluírem a prova ou o período para sua realização tenha se expirado.

8. DO PROCESSO SELETIVO

valor de 100 (cem) pontos, constando 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, assim distribuídos: 

(sessenta) pontos.

8.1.2. 10 (dez) questões de Português, no valor de 02 (dois) pontos cada, totalizando 20 (vinte) pontos. 

8.1.3. 10 (dez) questões de Matemática, no valor de 02 (dois) pontos cada, totalizando 20 (vinte) pontos. 

8.2. Os conteúdos das provas objetivas versarão sobre os programas contidos no Anexo, parte integrante e 
complementar deste Edital.

8.3.  A duração da prova será de 03 (três) horas.

8.4. Será aprovado o candidato que obtiver 60% (sessenta por cento), ou seja, 60 (sessenta) pontos.

8.5. O dia, o local e o horário da prova será divulgado no site  www.uberlandia.mg.gov.br, sendo que o candidato 
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identidade, conforme subitem 7.3.

8.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

o candidato que:

9.1.1. tiver idade mais elevada, no caso de se enquadrar na condição de idoso, conforme art. 27 da Lei Federal nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003 e suas alterações – Estatuto do Idoso;

9.1.3. obtiver maior número de pontos nas questões de Português;

9.1.4. obtiver maior número de pontos nas questões de Matemática.

9.2. Persistindo o empate, maior idade entre as idades inferiores a 60 (sessenta) anos, para ambas as funções.

10. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO

10.1. Considerar-se-á aprovado o candidato que satisfazer as condições estabelecidas no subitem 8.4. deste Edital.

no site da Prefeitura Municipal de Uberlandia, www.uberlandia.mg.gov.br,
Desenvolvimento Humano/SMA.

11. DO RECURSO 

mediante requerimento individual, que deverá ser entregue no Núcleo de Protocolo – Av. Anselmo Alves dos Santos, 600 -  no 
prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação.

11.2. O candidato poderá interpor recurso contra as questões das provas objetivas, indicando com precisão a 
questão ou as questões a serem revisadas, fundamentando com lógica e consistência seus argumentos instruídos com referencial 

11.3. O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.

11.4. Os recursos serão analisados pelas respectivas Bancas Examinadoras, que darão decisão terminativa, 
constituindo-se em única e última instância, não havendo, portanto, outra instância recursal.

11.5. A interposição de recurso administrativo independe de caução, nos termos do art. 56 da Lei Municipal nº 
8.814, de 30 de agosto de 2004 e suas alterações.

12. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

12.1. A Diretoria de Desenvolvimento Humano convocará os candidatos selecionados de acordo com a ordem 

a ser exercida, da área de atuação, do tempo de contratação, a lotação, o horário de trabalho, a jornada de trabalho, do início de 
seu exercício, bem como da assinatura do contrato.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Não haverá inscrição fora da data prevista neste Edital.

13.2. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão chamados para o desempenho de suas atribuições de 

13.3. Após o prazo de 03 (três) dias úteis o candidato convocado que não comparecer ou que por incompatibilidade 
de horário ou qualquer outro motivo, não assumir a vaga oferecida no momento da convocação, perderá o direito à vaga e dará 

13.4. Não poderão participar do processo seletivo candidatos não habilitados para a função.

ser contratados aqueles que forem julgados aptos física e mentalmente para o exercício da função.

13.6. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na Diretoria de Desenvolvimento Humano/Núcleo de 
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13.7. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço, 
na forma do subitem 13.6.

automaticamente a vaga.
13.9. O candidato que vier a ser contratado celebrará termo de contrato temporário regido pelas normas do Direito 

Administrativo não se aplicando as normas contidas na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

13.10. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 04 de dezembro de 2014.

Roberta Castanho Gosuen
Diretora de Desenvolvimento Humano

Lílian Machado de Sá
Secretária Municipal de Administração

ANEXO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

equipamentos obrigatórios. Da Condução de Escolares. Dos Documentos de Porte Obrigatório. Da Habilitação. Das Penalidades. 
Medidas e Processo Administrativo. Das Infrações. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: A Sinalização de Trânsito; Gestos e 
Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de Indicação; DIREÇÃO 
DEFENSIVA: Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes. 

refrigeração, sistema elétrico, câmbio e
embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva.

Português: A prova irá avaliar o desempenho do candidato no que se refere à habilidade de leitura (compreensão e interpretação 
de textos) , informações de pequenos textos; estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; conhecimento da língua: 

iniciais maiúsculas. Separação de sílabas. Gênero, número e grau dos substantivos e adjetivos. Coletivos. Regras elementares de 
concordância. Emprego dos pronomes pessoais. Verbos regulares de uso frequente.

Matemática: Noções de dobro, triplo, dezena e dúzia. Operações (adição, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros 
e frações ordinárias e/ou decimais – problemas envolvendo as quatro operações). Operações com conjuntos. Números pares e 

/mrs

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO, POR TEMPO 
DETERMINADO, PARA O CARGO PROFESSOR II.

-

ANEXO I –  Professor II Especialidade Docente de Ciências
ANEXO II  –  Professor II Especialidade Docente de Educação Artística
ANEXO III  –  Professor II Especialidade Docente de Educação Física

ANEXO V  –  Professor II Especialidade Docente de Ensino Religioso

ANEXO VIII  –  Professor II Especialidade Docente de História

ANEXO X  – Professor II Especialidade Docente de Inglês
ANEXO XI  –  Professor II Especialidade Docente de Matemática


