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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 001/2012

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste torna público que 

estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Edital nº 

001/2012,  para  contratação de  profissionais  para atuarem no  Centro de 

Referência  Integrado  Viva  Vida  HIPERDIA  Dr.  Sad,  nos  termos  do 

Convênio nº 021/2012, cujo objeto é a prestação de atenção especializada 

para usuários de alto risco da microrregião de saúde de Itabira.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1.  Este Processo Seletivo dar-se-á em conformidade com o Convênio nº 021/2012 e terá validade 

de 01 (um) ano, a contar da data de sua homologação;

1.2.  O  processo  destina-se  à  seleção  de  profissionais,  enfermeiro,  farmacêutico  e  técnico  em 

radiologia, para atender o Convênio nº 021/ 2012, durante o seu período de vigência.

1.3. Os  candidatos  classificados  e  empossados  estarão  submetidos  ao  REGIME  DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS – CLT.

2. DIVULGAÇÃO 

A divulgação  oficial  do Processo  Seletivo  dar-se-á  através  dos  quadros  de  aviso nas  sedes  do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL, situada à Avenida Duque de Caxias, 

nº 850, Esplanada da Estação e da Secretaria Municipal de Saúde de Itabira, Rua  Jacutinga, n° 15, 

Bairro Campestre, Itabira /MG,  no Diário Oficial do Município (jornal Diário de Itabira e no jornal 

oficial Minas Gerais.

Av. Duque de Caxias, 850 – Esplanada da Estação–Itabira/MG – CEP: 35.900-236   E-mail: ciscelsaude@yahoo.com  .b  r –Tel (31)3831 3555



     

               Barão de Cocais                          Itabira                                                   Passabém                                           São Gonçalo Rio Abaixo

                    Bom Jesus do Amparo               Itambé do Mato Dentro                   Santa Bárbara                                    São Sebastião Rio Preto

                    Ferros                                            Morro do Pilar                                    Santa Maria de Itabira                     Santo Antonio Rio Abaixo

3. REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do 
gozo  dos  direitos  políticos  nos  termos  do  art.12,  §1º,  da  Constituição  e  dos  decretos  nº 
70.391/72 e nº 70.436/72; 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;

c) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

d) Comprovar a escolaridade necessária, conforme disposto no item (4.1);

e) Não se enquadrar nas vedações dos incisos XVI, XVII e parágrafo 10, do art. 37, da CF de 
1988.

f) Para o cargo de Técnico em Radiologia, ser preferencialmente do sexo feminino.

4. CARGOS, VAGAS E VENCIMENTOS

4.1. Os cargos a serem providos pelo processo seletivo são os que se seguem:

Cargo Vagas
 

Total de vagas

Escolaridade Vencimento Carga 
horária  

Técnico em 
Radiologia 1+CR

 Curso  Técnico  de 
Radiologia.
-  Registro  Profissional  no 
Conselho  Regional  da 
Classe

R$ 785,65
30  horas 
semanais, 
podendo 
exigir  escalas 
de  plantão 
conforme 
necessidade 
da 
administração

Enfermeiro 1+CR

 Curso de nível superior de 
Enfermagem completo 
-  Registro  Profissional  no 
Conselho  Regional  da 
Classe

R$ 2.162,47
40  horas 
semanais, 
podendo 
exigir  escalas 
de  plantão 
conforme 
necessidade 
da 
administração
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Farmacêutico 1+CR

 Curso de nível superior de 
Farmácia completo 
-  Registro  Profissional  no 
Conselho  Regional  da 
Classe

R$ 2.012,22
40  horas 
semanais, 
podendo 
exigir  escalas 
de  plantão 
conforme 
necessidade 
da 
administração

4.2  O cargo de Técnico de Radiologia tem como função: 

- realizar exame de mamografia;

- zelar pelo equipamento;

-  selecionar os filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia ou imagem 
radiológica requisitada pelo médico ou cirurgião-dentista e colocá-los no chassi;

-posicionar o paciente adequadamente, medindo as distâncias para focalização da área a ser 
radiografada, a fim de assegurar a boa qualidade das chapas;

-zelar pela segurança da saúde dos pacientes que serão radiografados, instruindo-os quanto 
aos procedimentos que devem ser executados durante a operação do equipamento de imagem 
radiológica,  bem como tomar providências cabíveis à proteção dos mesmos, especialmente 
gestantes;

-operar  equipamentos  de  imagem radiológica,  acionando  os  dispositivos  apropriados  para 
radiografar a área determinada;

-encaminhar o chassi à câmara escura para ser feita a revelação do filme;

-operar  máquina  reveladora,  preparando  e  utilizando  produtos  químicos  adequados  para 
revelar, fixar e secar as chapas radiográficas;

- operar digitalizador de imagem;

-encaminhar  a  radiografia  já  revelada  ao  médico  ou  cirurgião-dentista  responsável  pela 
emissão de diagnóstico, efetuando as anotações e registros necessários;

-controlar o estoque de filmes e demais materiais de uso no setor, verificando e registrando o 
consumo, para solicitar reposição, quando necessário;
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-orientar servidores para apurar e registrar todos os procedimentos executados no âmbito de 
sua  atuação,  efetuando  o  lançamento  e  registro  em  planilha  própria  para  possibilitar  a 
cobrança ao SUS ou outros órgãos conveniados; 

-utilizar equipamentos e vestimentas de proteção contra os efeitos dos raios X, para segurança 
da sua saúde; 

-zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;

-orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe;

-observar normas de higiene e segurança do trabalho;

-preparar materiais e equipamentos para exames de imagem;

-operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais, como 
recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia;

-preparar pacientes e realizar exames de imagem;

-prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades segundo 
boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta;

-mobilizar capacidades de comunicação para registro de informações e troca de informações 
com a equipe e com os pacientes;

-supervisionar uma equipe de trabalho;

-fortalecer  o  controle  social  com fornecimento  de  informações  sobre  saúde  e  tomada  de 
decisões conjunta com a equipe e comunidade;

- participar de programação e planejamento das atividades do serviço;

- alimentar sistemas de informação;

- participar de elaboração de protocolos  clínicos e fluxogramas de atendimento;

- realizar ações intersetoriais;

-executar outras atribuições afins.

4.3 - O cargo de Enfermeiro tem como função: 

- realizar consulta sistematizada de enfermagem;

- realizar procedimentos de enfermagem: aplicação de injetáveis, sondagem, aplicação de soro 
venoso, glicemia capilar, verificação de sinais vitais, utilização de espaçadores valvulados, 
outros;

- realizar cardiotocografia;
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- realizar coleta de material citopatológico de colo de útero;

- auxiliar na realização de PAAF, core biopsy, etc;

- realizar avaliação de pé diabético;

- realizar curativos de feridas crônicas;

- realizar grupos de educação em saúde;

- participar de pesquisas operacionais;

- elaborar plano de cuidado individualizado e interdisciplinar;

- alimentar sistemas de informação;

- participar de elaboração de protocolos  clínicos e fluxogramas de atendimento;

- realizar ações intersetoriais;

- realizar supervisão da equipe de enfermagem;

- participar de programação e planejamento das atividades do serviço;

- participar de programas de educação permanente;

- capacitar profissionais do serviço e da atenção primária;

- elaborar relatório, registros em impressos e livros adotados no serviço;

- elaborar normas e rotinas, bem como escalas de serviços;

- participar de comitês, comissões e conselhos;

- representar o serviço em eventos, congressos, seminários e, junto aos canais de 
comunicação;

- elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades 
prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes;

- planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e 
administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência;

- desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de 
saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes;

- controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como 
supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de 
enfermagem;

- receber da farmácia central medicamentos, inclusive os controlados, supervisionando e 
controlando uso e estoques em cada uma das unidades de saúde da Prefeitura Municipal;

Av. Duque de Caxias, 850 – Esplanada da Estação–Itabira/MG – CEP: 35.900-236   E-mail: ciscelsaude@yahoo.com  .b  r –Tel (31)3831 3555



     

               Barão de Cocais                          Itabira                                                   Passabém                                           São Gonçalo Rio Abaixo

                    Bom Jesus do Amparo               Itambé do Mato Dentro                   Santa Bárbara                                    São Sebastião Rio Preto

                    Ferros                                            Morro do Pilar                                    Santa Maria de Itabira                     Santo Antonio Rio Abaixo

- coletar e analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas 
específicos de saúde;

- estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos 
recursos disponíveis;

- controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como 
supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de 
enfermagem;

- realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

4.4- O cargo de Farmacêutico tem como função: 

- produzir, dispensar, controlar, armazenar, distribuir e transportar produtos e substâncias na 
área farmacêutica;
- elaborar, coordenar e implementar políticas de medicamentos;
- realizar pesquisas sobre o efeito de drogas, substâncias e produtos farmacêuticos em animais 
e seres humanos;

- controlar o estoque de medicamentos, inclusive os controlados, liberando sua entrega apenas 
aos profissionais autorizados e controlando sua distribuição e consumo;

- realizar estudos e pesquisas relacionados com sua área de atuação;

- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação;

-  participar das atividades administrativas,  de controle e de apoio referentes à sua área de 
atuação;

- participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;

- participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades 
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações  e/ou  problemas  identificados,  opinando,  oferecendo  sugestões,  revisando  e 
discutindo  trabalhos  técnico-científicos,  para  fins  de  formulação  de  diretrizes,  planos  e 
programas de trabalho afetos ao Município;

- realizar grupos de educação em saúde;

- participar de pesquisas operacionais;

- elaborar plano de cuidado individualizado e interdisciplinar;

- alimentar sistemas de informação;
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- participar de elaboração de protocolos  clínicos e fluxogramas de atendimento;

- realizar ações intersetoriais;

- realizar supervisão da equipe de enfermagem;

- participar de programação e planejamento das atividades do serviço;

- participar de programas de educação permanente;

- capacitar profissionais do serviço e da atenção primária;

- elaborar relatório, registros em impressos e livros adotados no serviço;

- elaborar normas e rotinas, bem como escalas de serviços;

- participar de comitês, comissões e conselhos;

- representar o serviço em eventos, congressos, seminários e junto aos canais de comunicação;

- realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

5. INSCRIÇÕES 

5.1. As inscrições se realizarão nos dias 27 e 28 de junho de 2012, no horário de 9h às 12 h e 
de 14h às 17h, na Avenida Duque de Caxias, nº 850, Esplanada da Estação.

5.2. Não será cobrada taxa de inscrição.

5.3. A inscrição do candidato implicará no reconhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento 
de qualquer natureza. 

5.4. No ato da inscrição o candidato deverá comparecer ao endereço determinado no item 5.1, 
informar seus  dados pessoais e fornecer cópias dos documentos a seguir:

I.    Cópia autenticada de carteira de identidade;

II.  Cópia autenticada do CPF;

III. Cópia autenticada do título de eleitor e comprovante de última votação;

IV. Comprovante de endereço;

V.   Cópia autenticada do certificado de reservista (se for o caso);
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VI.  Cópia autenticada do comprovante da escolaridade em conformidade com a habilitação 
exigida;

VII. Cópia autenticada da cédula de identidade do Conselho a que fizer parte;

VIII. Curriculum Vitae;

IX.  Cópia autenticada dos títulos;

XI. Comprovação do exercício profissional. (conforme quadro a seguir) 

Atenção:  a  não  apresentação  de  qualquer  documento  acima  relacionado  implicará  na 
desclassificação do candidato, exceto a comprovação do inciso XI.

DA COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
ATIVIDADE 
PRESTADA

COMPROVAÇÃO

Estágio extra-
curricular em órgão 

público ou prestador de 
serviços do SUS

Declaração  do  órgão  ou  prestador  de  serviço,  conforme  o 
âmbito  da  prestação  da  atividade,  em  papel  timbrado,  com 
carimbo  do  órgão  expedidor,  datado  e  assinado  pelo 
responsável,  não  sendo  aceitas,  sobre  hipótese  alguma, 
declarações expedidas por qualquer órgão que não especificado 
neste item. 

Em Órgão público da 
área de saúde

Documento  expedido  pelo  Poder  Federal,  Estadual  ou 
Municipal,  conforme o âmbito da prestação da atividade,  em 
papel  timbrado,  com  carimbo  do  órgão  expedidor,  datado  e 
assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da 
Secretaria  de  Administração  ou  Departamento  de 
Pessoal/Recursos  Humanos  do  órgão  equivalente,  não  sendo 
aceitas,  sobre  hipótese  alguma,  declarações  expedidas  por 
qualquer órgão que não especificado neste item. 

Em empresa privada 
prestadora de serviços 

para SUS

Cópia de carteira de trabalho (página de identificação com foto 
e dados pessoais e registro do (s) contrato(s) de trabalho). Em 
caso  de  contrato  de  trabalho  em vigor  (carteira  sem data de 
saída),  o  tempo  de  serviço  será  considerado  até  a  data  no 
requerimento  de  inscrição,  preenchida  pelo  servidor 
responsável da mesma. 

Como prestador de 
serviços 

Cópia  do  contrato  de  prestação  de  serviços  e  declaração  da 
empresa  ou  do  setor  (em  caso  de  órgão  público)  onde 
atua/atuou, em papel timbrado ou com carimbo de CNPJ, data e 
assinatura  do  responsável  pela  emissão  da  declaração, 
comprovando efetivo período de atuação no cargo.

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

Não haverá limite para a apresentação de certidões e demais documentos comprobatórios de 
tempo de  serviço,  sendo  vedada  a  contagem  cumulativa  de  tempo de  serviço  prestado 
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concomitante  em  mais  de  um  cargo,  emprego  ou  função  nos  três  níveis  de  poder, 
autarquias,  fundações  públicas,  sociedades  de  economia  mista  e  empresas  públicas  e 
privadas.

Sob hipótese alguma, será aceita comprovação de exercício profissional fora dos padrões 
especificados  neste  item,  bem  como  experiência  profissional  na  qualidade  de 
proprietário/sócio de empresa ou profissional autônomo não prestador de serviços para o 
SUS

5.5. Será admitida a inscrição por terceiros, mediante a entrega de procuração do interessado, 
devidamente registrada em cartório, acompanhada de cópia legível com assinatura de acordo 
com o documento de identidade apresentada.

5.5.1. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas  informações 
prestadas  por  seu  procurador,  arcando  com  as  consequências  de  eventuais erros  de  seu 
representante. 

5.6. Após preencher a ficha de inscrição, o candidato ou seu procurador deverá anexá-la aos 
títulos e demais documentos e entregá-la ao atendente, que deverá conferi-la e depositá-la em 
envelope  pardo  tipo  ofício,  identificado  e  lacrado,  na  presença  do  candidato  ou  seu 
procurador. 

5.7. No ato da entrega da documentação, o candidato receberá o comprovante de inscrição.

7. PROCESSO SELETIVO

7.1. O Processo Seletivo dar-se-á mediante somatória de pontos da prova escrita de caráter 

eliminatório e classificatório,  entrevista coletiva,   da contagem de títulos e da experiência 

comprovada,  os  quais  deverão  constar  do  curriculum  vitae  de  forma  detalhada,  com  a 

identificação dos títulos e especialmente da carga horária dos cursos de pós-graduação.

7.2. DA PROVA ESCRITA

7.2.1- A Prova Escrita se realizará  no  dia 03  de julho de 2012, no horário de 14h às 17h, em 
local a ser confirmado no endereço eletrônico www.itabira.mg.gov.br

7.2.2- A prova escrita será composta de oito (8) questões, sendo uma aberta valorada em 3 

pontos  e  as  demais  valendo  1  ponto,  totalizando  10  pontos.  Terá  caráter  eliminatório  e 

classificatório sendo aprovado para a etapa classificatória o candidato que obtiver 60% do 

total de pontos.

7.3- DA ENTREVISTA COLETIVA
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7.3.1- A entrevista coletiva será realizada:

Para enfermeiros: no dia 10 de julho de 2012, no horário de 8 às 11 horas, e de 14 às 17 no 

auditório do Centro de Referência Integrado Viva Vida HIPERDIA, Dr. Sad, situado a av. 

João Pinheiro nº 791, Centro, Itabira

Para Farmacêuticos: no dia 11 de julho de 2012, no horário de 8 às 11 horas, no auditório do 

Centro de Referência Integrado Viva Vida HIPERDIA Dr. Sad, situado a av. João Pinheiro nº 

791, Centro, Itabira

Para Técnicos de RX: no dia 11 de julho de 2012 no horário de 14 às 17 horas, no auditório 

do Centro de Referência Integrado Viva Vida HIPERDIA Dr. Sad, situado a av. João Pinheiro 

nº 791, Centro, Itabira

7.3.2- Terá caráter eliminatório e classificatório totalizando 10 pontos.

7.4- DOS TITULOS EXPERIÊNCIA COMPROVADA

Para contagem de títulos e experiência comprovada na área será considerado o descrito no 

quadro abaixo, até o limite máximo de 6 pontos:

ENFERMEIRO E FARMACÊUTICO
CRITÉRIOS ESPECIFICAÇÃO PONTOS

TITULOS Enfermeiro:  Pós  -  Graduação  lato  sensu 
ou residência na área de Saúde da Mulher, 
Saúde  da  Criança  e  Adolescente,  Saúde 
Pública,  Enfermagem  Obstétrica, 
Educação  em Saúde,  Gestão  Pública  em 
Saúde, Estomaterapia,  Saúde da Família, 
Saúde Coletiva com carga horária mínima 
de 360 horas.
Farmacêutico:  Residência  ou  Pós  - 
Graduação lato sensu na área de Educação 
em  Saúde,  Gestão  Pública  em  Saúde, 
Saúde Pública,  Saúde da Família,  Saúde 
Coletiva,  Atenção  Farmacêutica, 
Farmácia  Hospitalar  e  Farmácia  Clínica 
com carga horária mínima de 360 horas.

2

Pós  -  Graduação  em  outras  áreas  com 
carga horária mínima de 360 horas

1

Mestrado 3

ESTÁGIO EXTRA-
CURRICULAR EM 

ÓRGÃO PÚBLICO OU 

Acima de 06 meses 0,5
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PRESTADOR DE 
SERVIÇOS DO SUS

EXPERIÊNCIA 
COMPROVADA NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO

De 06 meses até 24 meses 1
De 24 meses até 60 meses 2
Acima de 60 meses 3

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
CRITÉRIOS ESPECIFICAÇÃO PONTOS

TITULOS Curso específico em mamografia 2
SEXO feminino 1

ESTÁGIO EXTRA-
CURRICULAR EM 

ÓRGÃO PÚBLICO OU 
PRESTADOR DE 

SERVIÇOS DO SUS

Acima de 06 meses 0,5

EXPERIÊNCIA 
COMPROVADA NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO

De 06 meses até 24 meses 1
De 24 meses até 60 meses 2
Acima de 60 meses 3

7.3. A documentação apresentada para comprovação de títulos e experiência será analisada 
quanto à sua autenticidade durante o processo de avaliação e pontuação, e mesmo após a 
contratação, podendo o candidato ser excluído da seleção pública ou ser revisto o ato de sua 
admissão, caso seja comprovada qualquer irregularidade,  sem prejuízo das sanções  penais 
cabíveis. 

7.4. Os títulos de pós-graduação, mestrado, só serão aceitos quando expedidos por instituição 
reconhecida pelo MEC.

8. CLASSIFICAÇÃO 

8.1. A classificação final dos candidatos será resultante do somatório de pontos da contagem 
de títulos, da experiência comprovada, da prova escrita e da entrevista coletiva.

8.2. Os candidatos classificados serão chamados obedecendo à ordem decrescente de pontos;

8.3. Na classificação final, entre candidatos ao cargo de enfermeiro e farmacêutico com igual 
número de pontuação, serão fatores de desempate:

8.3.1. Tempo de exercício efetivo na área de atuação;

8.3.2. Entrevista coletiva.

8.3.3. Candidato mais idoso.
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8.4- Na classificação final,  entre candidatos ao cargo de técnico em radiologia com igual 
número de pontuação, serão fatores de desempate:

8.4.1. Tempo de exercício efetivo na área de atuação;

8.4.2. Ser do sexo feminino;

8.4.3. Entrevista coletiva; 

8.4.4. Candidato mais idoso.

9. CONTRATAÇÃO 

9.1. A  Contratação  e  o  exercício  da  função  dependerão  da  comprovação  dos  seguintes 
requisitos básicos:

a) Classificação no Processo Seletivo;

b) Comprovação de escolaridade;

c) Declaração  de  acúmulo  de  cargos  (a  acumulação  de  cargos,  ainda  que  lícita,  fica 
condicionada à comprovação da compatibilidade de horários);

d) Os candidatos serão contratados de acordo com a ordem de classificação e a necessidade da 
Secretaria  Municipal  da  Saúde  e  CISCEL  durante  o  período  de  validade  deste  Processo 
Seletivo Simplificado.

9.2. O candidato deverá se apresentar para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis após a convocação, sob pena de perder o contrato.

10. RECURSOS 

10.1. Será admitido recurso sobre:

I. Classificação 

10.2. O recurso deverá conter o nome do candidato recorrente, número de inscrição, endereço 
completo para correspondência, assinatura do mesmo, sua fundamentação e será dirigido ao 
CISCEL, que decidirá sobre este no prazo de 3 (três) dias úteis. O protocolo do requerimento 
deverá  ser  efetuado  na  Secretaria  do  CISCEL  e  o  prazo  será  de  2  (dois)  dias  úteis,  da 
respectiva publicação. Os recursos somente serão apreciados se apresentados dentro do prazo 
estabelecido e os formulários serão disponibilizados pelo CISCEL; 

10.3. Findo o prazo para recurso, o Processo Seletivo será homologado pelo Presidente do 
CISCEL ou seu Secretário Executivo.

11. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
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11.1. A validade do Processo Seletivo será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual 
período;

11.2. A aprovação no Processo Seletivo não gera o direito à contratação, mas esta se houver, 
de  acordo  com  a  necessidade  no  convênio,  durante  o  prazo  de  validade  ou  eventual 
prorrogação do convênio;

11.3. Em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o contratado terá seu contrato 
rescindido e contratado o próximo classificado na lista do Processo Seletivo;

11.4. A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas instruções e compromisso já 
expresso na ficha de inscrição, de aceitar as condições do Processo Seletivo, nos termos em 
que se acharem estabelecidos, inclusive nos regulamentos e leis em vigor;

11.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo CISCEL;

11.7. Fica  eleito  o  Foro  da Comarca  de Itabira  /  MG,  para  dirimir  questões  oriundas  do 
Processo Seletivo Simplificado;

11.8. O resultado final será divulgado no dia 24 de julho de 2012, nos quadros de aviso da 
sede do CISCEL, no Diário Oficial do Município (Jornal Diário de Itabira). 

 Itabira, 19 de junho de 2012.

Presidente do CISCEL ou Secretário Executivo
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