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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2003. 
 

A Comissão de Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 443/ 2003, 
no uso de suas atribuições  e  em  consonância   com os dispositivos  legais 
vigentes, faz saber que será  realizado concurso público de provas  escritas e 
práticas, quando for o caso, para provimento dos cargos vagos e a vagarem, bem 
como os criados  em sua vigência, de acordo com o seguinte regulamento:  

 
1 - DOS CARGOS , NÚMEROS  DE VAGAS, CARGA HORÁRIA 
SEMANAL, VENCIMENTOS, INSCRIÇÃO, ESCOLARIDADE E 
EXIGÊNCIAS, PROVA PRÁTICA, ATRIBUIÇÕES E PROGRAMA DE 
PROVAS, encontram - se  em  quatro  folhas, anexas.  

 
2 - DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições  se realizarão de 06 de outubro de 2003 a 21 de outubro de 
2003, de Segunda a Sexta-feira, excetuando-se os feriados, das 9:00 às  16:00 
horas, nas instalações da Prefeitura Municipal, sito à Rua Luiz Gomes, nº 150, em 
Carmo de Minas , MG.  
 
2.2. A inscrição do candidato implicará  no conhecimento e a expressa aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital,  em relação as quais não poderá 
alegar desconhecimento de qualquer  natureza.  
 
2.3. No ato  da inscrição  o candidato deverá  comparecer ao local determinado no 
item 2.1. munido de Cédula  de Identidade ou Carteira Profissional e preencher o 
Requerimento de Inscrição  com  os  dados  solicitados, devendo, sob as penas da 
Lei, indicar: 
 
2.3.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar de prerrogativas do Decreto 
Federal nº 70.436,  de 18 de abril de 1972; 
 
2.3.2. Ter, na data  da posse, 18 ( dezoito ) anos completos;  
 
2.3.3. Possuir  habilitação, na data da posse, para o cargo a que concorre; 
 
 
2.3.4. Estar  quite  com as obrigações militares,  quando for o caso; 
 
2.3.5. Estar em gozo de seus direitos civis, políticos e eleitorais; 
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2.3.6. Gozar de boa saúde física  e mental  e não  ser portador de deficiência  
incompatível  com o exercício das funções atinentes ao cargo a que concorre; 
 
2.3.7. Não  haver  sofrido,  no  exercício  de atividade pública, penalidade por atos 
incompatíveis com o serviço público;  
 
2.3.8. Não ser  aposentado por invalidez  e nem estar com idade de aposentadoria 
compulsória , ou  seja 70 anos;  
 
2.3.9. Não receber proventos de aposentadoria oriundos de cargo, emprego ou 
função exercidos perante a União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e 
suas Autarquias, Empresas ou Fundações , conforme preceitua o artigo 37, § 10 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela  Emenda Constitucional nº 20 de 
15/12/98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado  
dispositivo   constitucional,  os cargos eletivos e os cargos ou empregos em 
comissão.  
 
2.4.  O Candidato que vier a ser  habilitado no concurso público de que trata este 
Edital poderá ser investido no cargo se atendidas, à  época, todas as exigências  
para a investidura ora descritas, obedecido o limite  de vagas existentes, bem como  
a disponibilidade financeira do município.  
 
2.5.  O candidato deverá recolher a inscrição  de acordo com os valores 
constantes  do Edital no Banco HSBC – Agência 1696, conta corrente nº 
02528-82, que será cobrada a título de reembolso de despesas com materiais , 
serviços e assessoria. 
 
2.6.  Não  serão aceitos pedidos de isenção de pagamento da inscrição, seja  qual 
for o motivo alegado; 
 
2.7. O valor da inscrição não será devolvida em hipótese alguma; 
 
2.8. A Inscrição  deverá ser feita pessoalmente ou por procurador  formalmente 
constituído , não se aceitando  inscrição condicional ou por via postal;   
 
 
2.9. O deferimento das inscrições  dependerá do correto  preenchimento pelo 
candidato  do documento de inscrição,  devendo indicar a forma  de contato para 
dirimir  eventuais dúvidas.  
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 3 

2.10. Os pedidos  de inscrição dos candidatos serão analisados pela Assessoria da 
Comissão de Concursos Públicos que deverá  manifestar - se , quando  do 
indeferimento  da inscrição, no prazo de 20 ( vinte ) dias após o término  das 
mesmas. Em  não  havendo tal manifestação a inscrição será considerada deferida.  
 
2.11. A relação  dos candidatos com inscrições indeferidas, será divulgada por 
listagem  na sede do município e não havendo a publicação,  todas as inscrições 
considerar-se-ão deferidas.  
 
2.12. A relação completa de candidatos  para todos os cargos será divulgada, 
através  de fixação  no Paço Municipal  da Prefeitura de Carmo de Minas, MG. 
 
2.13. A comissão  de Concursos Públicos poderá, se necessário , anular todo e  
qualquer ato que anteceder à homologação do mesmo,  desde que verificada 
falsidade na documentação apresentada pelo candidato, ouvida a Assessoria.  
 
2.14. Qualquer condição especial para participação no concurso deverá ser 
requerida dentro do prazo estabelecido no item 2.1, período de inscrição, sendo 
que não se responsabilizará à Comissão de Concursos Públicos por casos  
excepcionais que não tenham sido comunicados no prazo devido. 
 
2.15. A Comissão de Concursos Públicos não se responsabilizará por eventuais 
coincidências de datas e horários de provas e quaisquer outras atividades ou 
eventos.  
 
3. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA  
 
3.1. Os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos,  no que se refere a conteúdo,  
avaliação, duração, horário e local de aplicação das provas.  
 
3.2. Aos portadores de deficiência física e sensorial serão reservados 10%  ( dez 
por cento) da quantidade de vagas, por cargo, que atingirem o montante de uma  
vaga ou mais, arredondando para mais sempre que a fração  for superior a 0,5 ( 
meio) , os quais não  serão discriminados pela sua condição , exceto para os 
Empregos que  não possibilitem  as suas contratações pelas características de 
atribuições e desempenhos, incompatíveis  com a deficiência  possuída.  
 
3.2.1. Inexistindo   candidatos portadores de deficiência  as vagas serão 
preenchidas  por candidatos não portadores de deficiência; 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 4 

3.2.2. Aqueles que portarem  deficiência  compatível  com a função  do respectivo 
cargo  e desejarem prestar  o concurso nesta condição  deverão  manifestar-se  na 
inscrição, apresentando  atestado médico, contendo o código  da Classificação 
Internacional de Doença - CID, descrevendo o tipo de deficiência; 
 
3.2.3. Os candidatos  que concorrerem  na condição prevista neste artigo serão 
classificados  em lista separada.  
 
3.3. Os deficientes visuais  ( cegos) que se julgarem  amparados pelas disposições 
legais, somente prestarão as provas mediante leitura através do sistema Braille, e, 
suas respostas deveram ser  transcritas também em Braille. Os referidos candidatos 
deverão  levar,  para esse  fim, no dia  da aplicação das provas , reglete e punção.  
 
3.3.1. O candidato  cego ou amblíope deverá solicitar,  por escrito, à Comissão de 
Concursos  Públicos até o ultimo dia de encerramento  das inscrições a confecção 
de prova em Braille ou ampliada, juntando, nos casos de ambliopia,  atestado 
médico comprobatório dessa situação, nos termos do item 3.2.2.  
 
3.3.2. Os deficientes visuais  que não solicitarem  a prova especial no prazo citado 
no subitem anterior não terão direito a prova especialmente preparada seja qual for 
o motivo alegado.  
 
3.4. A vaga  reservada ao candidato  portador de deficiência  é  a que segue:  
 

CARGO Nº de 
vaga 
10%  

Carga 
horária  
semanal  

Vencimentos 
mensais   

Inscrição  Escolaridade  
e exigências  

Prova 
prática  

Atribuições  Programa de 
prova 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais  

01 44h 240,00 24,00 4ª série do 1º 
grau. 

Sim Capacidade 
Física  para 
serviços 
braçais  

Português, 
matemática e 
conhecimentos 
básicos 

 
4. DAS PROVAS 
 
4.1.  As provas serão elaboradas obedecendo ao grau  de escolaridade exigida no 
Edital.  
 
4.2.1. As provas de conhecimentos gerais visam  aferir as noções básicas 
relacionadas diretamente com a realidade; 
 
4.2.2. As provas de conhecimentos específicos, visam aferir  as noções básicas 
relacionadas  com a formação  específica relativa ao  cargo público;  
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4.2.3. As provas práticas visam aferir  a experiência  prática básica relacionada às  
atividades inerentes ao respectivo cargo público.  
 
5. DA  PRESTAÇÃO DAS PROVAS  
 
5.1. As provas objetivas realizar-se-ão no dia 23 de novembro de 2003, na Escola 
Municipal Coronel Cornélio Dias de Castro, com início às 8:00 e término às 12:00 
horas e as provas práticas realizar-se-ão em dias e horários a serem divulgados. 
 
5.2. Por justo motivo, à critério da Comissão de Concursos Públicos, ouvida a 
Assessoria, a realização de 1(uma)  ou mais provas do presente concurso poderá 
ser adiada ou anulada, sem  a necessidade de prévio aviso, devendo, no entanto, 
ser comunicado aos candidatos por comunicação direta as novas datas em que 
realizar-se-ão as provas.  
 
5.3.   Na data prevista,  os candidatos deverão apresentar-se no mínimo  30 (trinta) 
minutos antes do horário determinado para o início das provas, sendo que  não 
serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem após o 
horário estabelecido para os exames.  
 
5.4.  O  ingresso nos locais de prova será permitido apenas aos candidatos que 
apresentarem  o comprovante de inscrição, acompanhado  de  documento hábil de 
identificação com foto,  não sendo aceito protocolos, crachás, identidade 
funcional, título de eleitor, carteira nacional de habilitação e outros não admitidos 
oficialmente  como   documento hábil  de identificação.  
 
5.5. O candidato deverá  comparecer ao local designado para as provas   munido 
de caneta esferográfica azul,  lápis  preto nº 2 e borracha.  
 
5.6. A inviolabilidade das provas será comprovada no posto  de execução, no 
momento do rompimento do lacre dos malotes na  presença dos candidatos.  
 
5.7. Durante  a execução das provas não será permitido  consulta a nenhuma 
espécie  de legislação , livro,  revista ou folheto, bem como o uso de máquina  
calculadora, telefone  celular, pager ou qualquer  outro meio de comunicação , 
como também  não será  admitida comunicação  entre os candidatos.  
 
5.8. O tempo máximo de duração  da prova objetiva será de 4 ( quatro) horas. 
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5.8.1. O tempo de duração da prova prática  irá  variar conforme o tipo de prova a 
ser aplicada, no entanto  será determinado o mesmo lapso temporal para todos os 
candidatos.  
 
5.9. O candidato  deverá assinalar suas respostas no gabarito,  junto a prova.  
 
5.9.1. Somente  serão  permitidos  assinalamentos  no gabarito feitos pelo próprio 
candidato, vedada qualquer  colaboração  ou participação de terceiros.  
 
5.9.2. Na correção  do gabarito será  atribuída  nota zero às questões  rasuradas, 
com mais  de uma opção assinalada ou em branco;  
 
5.9.3. Sob nenhuma hipótese haverá  a substituição do gabarito.  
  
5.9.4. O candidato  deverá  preencher o gabarito,  que ficará  de posse da 
Assessoria da Comissão de Concursos Públicos, para eventuais  análise de 
recursos e  conferências.  
 
5.10. No decorrer  da prova se o candidato  observar qualquer anormalidade  
gráfica ou irregularidade na  formulação  de alguma  questão,  deverá  manifestar-se  
junto ao Fiscal de Sala que, consultada a Assessoria da Comissão de Concurso, 
encaminhará  solução imediata ou anotará  na folha  de ocorrências para posterior  
análise  da banca examinadora.  
 
5.10.1. os pontos correspondentes às questões  porventura anuladas serão  
atribuídos  a todos os candidatos, independentemente da formulação dos recursos.  
 
5.10.2.  Sempre  que o candidato observar a anormalidade prevista no item 5.10 
deverá  manifestar-se, sob pena  de não poder apresentar, posteriormente,  eventual 
recurso.  
 
5.11. Ao  terminar a prova,  o candidato deverá entregar ao Fiscal o caderno de 
questões, a folha de respostas bem como, todo e qualquer material cedido para a 
execução das provas, podendo, no entanto, copiar, no Verso de sua Ficha de 
Inscrição, suas respostas, para conferência  posterior.  
 
5.12.   Não haverá  segunda chamada ou repetição de prova , importando a 
ausência  ou atraso  do candidato na sua eliminação, seja  qual for o motivo 
alegado.  
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5.13. O não  comparecimento a qualquer  uma das provas  excluirá  
automaticamente o candidato do concurso.  
 
 
6. DO JULGAMENTO  DAS PROVAS.  
 
6.1. As provas objetivas constarão  de 40 ( quarenta) ou 50 ( cinquenta ) questões, 
de teste de múltipla escolha , com 4 ( quatro ) alternativas cada.  
 
6.1.1. As questões  serão avaliadas  na escala de 0 (zero) a 100(cem)  pontos, 
sendo  que cada uma valerá o correspondente a 2,5 ( dois e meio ) ou 2 (dois)  
pontos.  
 
6.1.2.Será considerado  habilitado o candidato que obtiver aproveitamento igual ou 
superior  a  50% (cinquenta por cento)  das questões.  
 
6.2. As provas práticas serão  avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 ( cem) pontos. 
 
6.2.1. Será  considerado habilitado o candidato que obtiver   aproveitamento igual  
ou superior  a 50% ( cinquenta por cento) na prova.  
 
6.2.2. Serão  convocados para  prestação  das provas práticas os primeiros 
candidatos classificados, habilitados na forma do subitem anterior, bem como  
todos aqueles  que estiverem  empatados.  
 
6.3.  Os candidatos  para os cargos  que estiver previsto prova  prática, serão 
convocados por carta, desde que atendido o disposto  nos subitens  6.1.1 e 6.1.2  
por  listagem em ordem alfabética, sem a divulgação nessa etapa da nota  obtida na 
prova objetiva.  
 
6.4. Será admitido pedido de revisão  de provas somente uma única vez, desde que 
fundamentado e indicando com precisão as questões  e pontos a serem objeto de 
revisão, sob pena de indeferimento liminar. 
  
6.4.1. O pedido de revisão de prova deverá ser dirigido à Comissão de Concursos 
Públicos,  no momento de sua realização ou no prazo  de 24 ( vinte e quatro ) 
horas após a realização da prova a que refere-se  o recurso e será respondido pela 
Assessoria do Concurso.  
 
6.5. Não será  permitida vista de provas.  
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7. DA CLASSIFICAÇÃO  
 
7.1. A nota final dos candidatos será de no máximo de 100 ( cem )  pontos, exceto  
daqueles  que também  farão  provas práticas.  
 
7.2. Os candidatos  habilitados serão  classificados em  decrescente da nota final.  
 
7.2.1. A  Comissão  de Concursos Públicos  publicará,  a lista de classificação  
final  por cargo. 
 
7.2.2. No prazo  de 5 ( cinco ) dias,  a contar da data  da publicação da listagem de 
Classificação Final, o candidato classificado poderá  apresentar recurso  à 
Comissão  de Concursos  Públicos, o que será  admitido  para único efeito de 
correção de notório erro de fato.  
 
7.3. No  caso  de igualdade  da nota final, terá  preferência,  sucessivamente o 
candidato  que: 
 
7.3.1. Já for  servidor  do município; 
 
7.3.2. Tiver o maior número de filhos  menores de 18 ( dezoito)  anos; 
 
7.3.3.For mais idoso.  
 
 
8. DA ADMISSÃO  
 
8.1. A aprovação no concurso assegurará  apenas a expectativa de direito à 
admissão , ficando  a concretização desse  ato condicionada  à observância das 
disposições  legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da 
Administração e da rigorosa ordem de classificação e do prazo  de validade do 
Concurso. 
 
8.2. A admissão dos candidatos,  observada  a ordem de classificação  final por 
cargo, far-se-á  obedecido o limite de vagas existentes, as que  vierem a ocorrer , e 
as  que forem  criadas posteriormente, durante  o prazo de validade  deste 
concurso. 
  
8.3. A  convocação  será  feita por carta , determinando o horário, dia e local para 
a apresentação  do candidato.  
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8.4. Por ocasião  da admissão,  serão  exigidos  dos candidatos  classificados  os 
documentos relativos à confirmação das condições estabelecidas nos item 2.3, 
sendo que a não  apresentação de quaisquer deles importará na exclusão  do 
candidato da lista de classificados .  
 
8.4.1. Não  serão  aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias  
não autenticadas.  
 
8.4.2. É  facultado  exigir dos candidatos, na admissão,   além  da documentação  
prevista neste Edital e pelo Setor  de Pessoal, outros documentos comprobatórios 
de bons antecedentes, que julgar necessários.  
 
8.5. Na  admissão  o candidato será submetido a inspeção de saúde, de caráter  
eliminatório, para avaliação de suas condições físicas e mentais. 
 
8.6. Os candidatos portadores de deficiência  serão  submetidos a avaliação, 
perante uma junta multidisciplinar  que fornecerá  o laudo comprobatório de sua  
capacidade  para o exercício das funções  inerentes ao cargo  no qual venha a ser 
investido.  
 
8.7. O concurso  terá  validade  de 2 ( dois ) anos contados da data da 
homologação de seus resultados,  podendo o prazo ser prorrogado, por igual 
período.  
 
8.8.  O candidato  que não assumir suas funções no prazo de 30 ( trinta ) dias  
perderá  o direito à admissão.  
 
8.9.  No caso  do candidato  convocado não aceitar  ocupar a vaga, o mesmo  
deverá  assinar o termo de desistência, sendo excluído  do respectivo  concurso.  
 
 
9 . DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  
 
9.1. A inscrição do candidato importará  no conhecimento das presentes instruções  
e na aceitação das condições  do concurso, tais como  se acham estabelecidas 
neste edital e nas normas legais pertinentes.  
 
9.2. A determinação  do local das provas é atribuição exclusiva da Comissão de 
Concurso Público.  
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 10 

9.3. Cabe exclusivamente  ao município, o direito de aproveitar os candidatos  
habilitados em número que julgar conveniente  e de acordo com o interesse 
público, não  estando obrigada ao provimento de todas as  vagas existentes.  
 
9.4. Será excluído  do concurso , por ato da Comissão de Concurso Público, 
ouvida a Assessoria, sem prejuízo  das medidas de ordem administrativa,  civil e 
criminal, o candidato que: 
 
a) Fizer,  em qualquer documento, declaração  falsa ou inexata; 
b) Agir com incorreção, violência,  descortesia para com qualquer membro da  

equipe  encarregada  da aplicação  das provas e demais atividades, ou mesmo , 
por qualquer razão tentar tumultuá-la; 

c) For surpreendido utilizando-se  de meios  proibidos por este Edital; 
d) For  responsável  por falsa identificação  pessoal; 
e) Utilizar ou tentar  utilizar  meios fraudulentos para obter aprovação própria ou 

de terceiros, em qualquer etapa do concurso; 
 
f) Não devolver  integralmente  o material recebido; 
g) Efetuar  inscrição  fora do prazo previsto;  
h) Deixar  de atender  a convocação ou qualquer  outra orientação  da Comissão 

de Concurso Público. 
 
9.5. A inexatidão das afirmativas e/ ou  a existências  de irregularidades de 
documentos,  mesmo que verificadas  posteriormente,  acarretarão a nulidade da 
inscrição e a desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das medidas de  ordem administrativa, civil e criminal. 
 
9.6. Por razões  de ordem técnica e de segurança,  não será  fornecido nenhum 
exemplar  ou cópia do caderno de provas a candidatos, a autoridade ou a 
instituições de direito público, mesmo após  o encerramento do concurso.  
 
9.6.1. Após  180 ( cento e oitenta ) dias  os cadernos de provas serão incinerados.  
 
9.7.  Todas as publicações e comunicações relativas ao presente  concurso serão 
feitas na sede do município.  
 
9.8. O candidato terá prazo de 3 ( três) dias úteis, a partir da publicação  do ato, 
para a interposição de recursos ou pedidos de revisão, ressalvado os prazos 
específicos já estabelecidos  neste Edital.  
 
9.9. Caberá  ao  Prefeito Municipal, a homologação dos resultados finais. 
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9.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria da Comissão de 
Concurso Público. 

 
 
 
Carmo de Minas, 30 de setembro de  2003  
 
 
 
_____________________________________ 
              Presidente da Comissão de  
                    Concurso Público 
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1 - DOS CARGOS , NÚMERO DE VAGAS,  CARGA HORÁRIA SEMANAL, VENCIMENTOS, INSCRIÇÃO, 
ESCOLARIDADE E EXIGÊNCIAS, PROVA PRÁTICA, ATRIBUIÇÕES E PROGRAMA DE PROVAS.   
 
CARGOS 

NÚMERO 
DE  

VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTOS 
MENSAIS 

INSCRIÇÃO ESCOLARIDADE  E  EXIGÊNCIAS PROVA 
PRÁTICA 

ATRIBUIÇÕES  PROGRAMAS 
DE  PROVAS 

Auxiliar  da Estação 
de  tratamento de 
água  - E.T. A.  

 
01 

 
44h 

 
240,00 

 
24,00 

 
1º grau completo. 

 
Sim 

Saber operar  com 
segurança  os 
equipamentos  de 
dosagem( entrada e 
saída de água), produtos 
químicos e  fiscalizar  as 
dependências  da ETA. 

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade  

Auxiliar  de Limpeza I - 
Gari .  

 
07 

 
44h 

 
264,00 

 
26,40 

4ª série do 1º grau. Sim 
 

Capacidade Física  para 
serviços braçais  

Português, matemática e 
conhecimentos básicos 

Auxiliar de Serviços 
Gerais  

08 44h 240,00 24,00 4ª série do 1º grau. Sim Capacidade Física  para 
serviços braçais  

Português, matemática e 
conhecimentos básicos 

Bombeiro Hidráulico   
01 

 
44h 

 
264,00 

 
26,40 

4ª série do 1º grau. Sim Capacidade Física  para 
serviços braçais e 
entender da função.  

Português, matemática e 
conhecimentos básicos  

Médico  Clinico Geral   
01 

 
20h 

 
7,63 p/hora 

 
60,00 

Diploma  de graduação em Medicina, obtido  em 
instituição reconhecida polo Ministério da Educação -  
MEC -; Título de especialização emitido  pela 
Associação  Médica  Brasileira AMB  ou pelo Conselho  
Federal de Medicina - CFM ou certificado de residência  
médica, obtido  em instituição reconhecida pelo  
Ministério da Educação - MEC ; Tempo de exercício  
profissional  mínimo de  3 anos  completos   na 
especialidade de opção , contados  a partir da  
obtenção  do título  de especialidade da AMB ou do 
CFM ou a partir da conclusão  de residência   médica 
credenciada pelo MEC, até  a data de publicação do 
Edital. 

Não Serão desenvolvidas  
dentro de sua área 

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade  

Motorista  
Iniciante  

13 40h 264,00 26,40 4ª série do 1º grau e portador da carteira de habilitação na 
categoria " D" 

Sim Experiência em dirigir 
veículos diversos.  

Português, matemática  e 
conhecimentos básicos  

Operador de Patrol  02 44h 271,04 27,10 4º série do 1º grau Sim 
 

Capacidade Profissional  
Compatível com o  tipo de 
veículo citado.   

Português, matemática  e 
conhecimentos básicos  
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Operador de   
Retroescavadeira  

01 44h 271,04 27,10 4º série do 1º grau Sim 
 

Capacidade Profissional  
Compatível com o  tipo de 
veículo citado.  

Português, matemática  e 
conhecimentos básicos  

 
Médico  Pediatra  

 
01 

 
20h 

 
7,63 p/hora 

 
60,00 

Diploma  de graduação em Medicina, obtido  em 
instituição reconhecida polo Ministério da Educação -  
MEC -; Título de especialização emitido  pela 
Associação  Médica  Brasileira AMB  ou pelo Conselho  
Federal de Medicina - CFM ou certificado de residência  
médica, obtido  em instituição reconhecida pelo  
Ministério da Educação - MEC ; Tempo de exercício  
profissional  mínimo de  3 anos  completos   na 
especialidade de opção , contados  a partir da  
obtenção  do título  de especialidade da AMB ou do 
CFM ou a partir da conclusão  de residência   médica 
credenciada pelo MEC, até  a data de publicação do 
Edital. 

Não Serão desenvolvidas  
dentro de sua área 

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade  

Pedreiro  02 44h 264,00 26,40 Alfabetizado  Sim Capacidade Física  para 
serviços braçais e 
entender da função .  

Português, matemática  e 
conhecimentos básicos  

Atendente  de Saúde  02 40h 264,00 26,40 1º grau completo, possuir conhecimentos básicos de 
saúde e  ter  noção de  informática. 

Sim Marcar consultas e 
exames, resolver 
assuntos relacionados  
aos usuários.  

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade  

Operador  de Estação  
de Tratamento de  
Água  - E.T.A. 

05 30h 264,00 26,40 1º grau completo.  
Sim 

Saber operar  com 
segurança  os 
equipamentos  de 
dosagem( entrada e 
saída de água), produtos 
químicos e  fiscalizar  as 
dependências  da ETA. 

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade  

Recepcionista II  04 30h 264,00 26,40 1º grau completo e  ter noções básicas de informática.  Sim Desenvolver  todas as 
atividades 
relacionadas ao cargo.  

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade  

Recepcionista I  01 30h 264,00 26,40 1º grau completo e  ter noções básicas de informática.  Sim Desenvolver  todas as 
atividades 
relacionadas ao cargo.  

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade  
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Agente de Saúde  I  01 40h 264,00 26,40 1º grau completo, possuir conhecimentos básicos de 
saúde e  ter  noção de  informática. 

Sim Marcar consultas e 
exames, resolver 
assuntos relacionados  
aos usuários.  

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade  

Fonoaudióloga  01 20h 7,63 p/ hora 60,00 Curso superior de Fonoaudiologia com diploma  de 
graduação  e registro  no órgão  de classe.  

Não Atuar em pesquisa, 
prevenção , avaliação, 
terapia, fonoaudiologa na 
área de comunicação 
oral e escrita, voz e 
audição, bem como em 
aperfeiçoamento aos 
padrões da fala e da 
voz, nas áreas de Saúde 
e Educação. 

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade  

Secretária Escolar  02 30hs 264,00 26,40 2º grau completo  Sim 
 

Serão desenvolvidas 
dentro  das  normas  
indicadas pela chefia. . 

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade  

Professor eventual  01 20hs 264,00 26,40 Magistério Completo  Não Serão desenvolvidas 
dentro  das  normas  
indicadas pela chefia.  

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade 

Vigilante Sanitário  01 30hs 320,03 32,00 2º grau completo, não ter  nenhum impedimento  legal 
para exercer a função, ter   experiência nas ações de 
Vigilância Sanitária.  

Sim Execução de Ações  
afetas a área.  

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade 

Supervisor escolar  03 20hs 308,00 30,80 Curso Superior em Pedagogia com  Habilitação  em 
Supervisão Escolar 

 
Não 

Serão desenvolvidas  
dentro de sua área.  

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade  

Professor de 
Educação Física  

01 20hs 264,00 26,40 Licenciatura  plena   
Não 

Serão desenvolvidas  
dentro de sua área. 

Português, matemática,  
Conhecimentos gerais e 
específicos, afetos  à área de 
sua especialidade  

 

 


