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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU-MG
RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA Nº 01/2018

� Torna público o Resultado do Julgamento de Propostas referente à 
�Concorrência Pública nº 01/2018�, cujo objeto é a Contratação de 
Empresa(s) de engenharia civil para Conclusão das Obras de Constru-
ção da UBS do Bairro São Vicente, da UBS do Bairro Santa Luzia e 
Construção da Creche Pró-Infância Tipo 2, Projeto Padrão FNDE, no 
Distrito de Santo Amaro, Manhuaçu. Sagrou-se vencedora a empresa 
DNA Engenharia Construtora e Incorporadora Eireli no item 01 no valor 
global de R$ 408.680,01 (quatrocentos e oito mil seiscentos e oitenta 
reais e um centavo) e no item 03 no valor global de R$ 1.029.389,69 
(um milhão vinte e nove mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta 
e nove centavos) e a empresa Impacta Construtora Eireli Me no item 
02 no valor global de R$ 461.233,87 (quatrocentos e sessenta e um mil 
duzentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos).

RESULTADO DE HABILITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇOS 04/2018

� Torna público o resultado de habilitação referente à �Tomada de Pre-
ços nº. 04/2018�, cujo objeto é a Contratação de empresa(s) do ramo 
da engenharia civil para execução das Obras de Reforma e Ampliação 
do Imóvel �Casa Lar� e Construção de Ponte de Cimento de Concreto 
Armado para ampliação de ponte já existente no Córrego dos Machado 
no Distrito de Palmeiras. Sendo que, conforme solicitação anexa nos 
autos do processo foi cancelado o item 01 � Reforma e Ampliação do 
Imóvel �Casa Lar�. Assim, foram Inabilitadas as empresas Constru-
tora Pillartex Ltda e Construtora Minascon Ltda Me. E foi Habilitada 
a empresa Azuos Pavimentações e Construções Eireli. Fica aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir desta publicação para 
interposição de recurso conforme previsto em Lei, e caso não ocorra, 
 ca!marcada!a!sessão!de!abertura!de!Envelope!de!Proposta!de!Preço,!
para o dia 14 de Junho de 2018 às 09hs00min, na sala de reuniões do 
Paço Municipal.

CREDENCIAMENTO/INEXIGIBILIDADE 
Nº 003/2018 - RERRATIFIICAÇÃO

- Torna público a prorrogação de prazo até o dia20/06/2018 do Cre-
denciamento nº. 003/2018 - Prestadores de serviços de saúde, em 
caráter complementar, para a realização de cirurgias de catarata 
(facoemulsi cação).

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 32/2018 - RERRATIFICAÇÃO
- Torna público que se fará realizar abertura de licitação na modali-
dade �Pregão Presencial nº. 32/2018�, sob a forma de SRP � Sistema 
de Registro de Preços, do tipo menor preço, julgamento por Item, 
cujo objeto é a Aquisição Futura de Telhas Coloniais Duplana Portu-
guesa para manutenção de obras diversas. Sessão dia 18/06/2018 às 
09h00min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2018 - RERRATIFICAÇÃO
- Torna público que se fará realizar abertura de licitação, na modali-
dade �Pregão Presencial nº. 33/2018�, sob a forma de SRP � Sistema 
de Registro de Preços, do tipo menor preço, julgamento por Lote, cujo 
objeto é a Contratação futura de empresa para Prestação de Serviços/
locação de telão, palco, sonorização, iluminação, tendas, gerador de 
energia, banheiros químicos, mesas e cadeiras, painel de led, grades 
para isolamentos, trio elétrico e trio elétrico carreta 3 eixos. Sessão dia 
15/06/2018 às 09h00min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/2018 - RERRATIFICAÇÃO
- Torna público que se fará realizar abertura de licitação, na modali-
dade �Pregão Presencial nº. 34/2018�, do tipo maior lance ou oferta, 
cujo objeto é a Contratação de Instituição Financeira ou Cooperativa de 
Crédito para centralizar e processar os créditos da folha de pagamento 
dos Membros e servidores Ativos, Inativos e Pensionistas da Prefei-
tura Municipal de Manhuaçu, e efetuar os depósitos ou transferências 
bancárias para a conta indicada para cada servidor ativo, inativo, apo-
sentado, pensionistas, constante da Folha de Pagamento. Sessão dia 
20/06/2018 às 09h00min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018 - RERRATIFICAÇÃO
- Torna público que se fará realizar abertura de licitação �Pregão Presen-
cial nº. 35/2018�, do tipo menor preço, julgamento por Item, cujo objeto 
é a Aquisição de Emulsão Asfáltica RM-1C. Sessão dia 19/06/2018 às 
09h00min.As informações inerentes a presente publicação estarão dis-
poníveis aos interessados na Prefeitura Municipal de Manhuaçu � Setor 
de Licitações, situada à Praça Cordovil Pinto Coelho, 460 � Centro. Tel. 
0xx(33)3339-2712 no horário de 09h00min às 11h00min e 13h00min 
às 16h00min. Através do e-mail licitamanhuacu@yahoo.com.br ou 
através do site www.manhuacu.mg.gov.br. Comissão Permanente de 
Licitação. Manhuaçu/MG, 04 de Junho de 2018.

16 cm -04 1103662 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS � MG.Torna 
público a abertura do Processo Licitatório n°.114/2018, Pregão Presen-
cial nº.015/2018, pelo Sistema de Registro de Preços no.011/2018, do 
tipo menor preço global, para eventual aquisição de gás de cozinha 
(recarga de botijão de 13 Kg.), que será realizado no dia 14/06/2018, às 
08:00 horas. O edital será disponibilizado no site da prefeitura. 04 de 
junho de 2018. Prefeito: Sebastião Machado Neto.

2 cm -04 1103985 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG. 
Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº 035/2018 Pregão Presencial 
nº 025/2018. Objeto: contratação de empresa especializada em infor-
mática para prestação de serviço de implantação e suporte técnico do 
prontuário eletrônico do cidadão � Pec/Esus, treinamento, manutenção 
e suporte nos programas de faturamento e demais sistemas desenvolvi-
dos pela Datasus/Ministério da saúde. Data da sessão: 18/06/2018 ás 
9:00 horas. Edital e Anexos disponíveis no site www.martinhocampos.
mg.gov.br. Maiores informações: (37)3524-1273.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG. Aviso 
de Licitação. Processo Licitatório nº 36/2018. Inexigibilidade nº 
004/2018. Credenciamento nº 003/2018. Objeto: Credenciamento de 
Instituições Financeiras para Prestação de Serviços Bancários de reco-
lhimento!de!tributos!e!demais!receitas!municipais.!As!inscrições! carão!
abertas por 6 meses a partir da data desta publicação. O edital e ane-
xos estão disponível no site: www.martinhocampos.mg.gov.br. Maiores 
informações: (37) 3524-1273.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG. Aviso 
de Licitação. Processo Licitatório nº 37/2018. Pregão Presencial RP nº 
026/2018. Objeto: Aquisição de marmitex e comida a quilo. Data da 
sessão: 18/06/2018 ás 14:00 horas. O edital e anexos estão disponível 
no site: www.martinhocampos.mg.gov.br. Maiores informações: (37) 
3524-1273.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG. Aviso 
de Licitação. Processo Licitatório nº 38/2018. Pregão Presencial nº 
027/2018. Objeto: Contratação de empresa emissora de rádio. Data da 
sessão: 19/06/2018 ás 15:00 horas. O edital e anexos estão disponível 
no site: www.martinhocampos.mg.gov.br. Maiores informações: (37) 
3524-1273.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG. Aviso 
de Licitação. Processo Licitatório nº 026/2018. Pregão Presencial nº 
018/2018. Objeto: Aquisição de Suplementos/Dietas Alimentares. Data 
da sessão: 20/06/2018 ás 9:00 horas. O edital e anexos estão dispo-
nível no site: www.martinhocampos.mg.gov.br. Maiores informações: 
(37) 3524-1273

8 cm -04 1103440 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG. 
O Município de Martinho Campos torna público a REABERTURA do 
Processo Licitatório nº 022/2018 Pregão Presencial RP nº 014/2018. 
Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Lixei-
ras. Data da sessão: 08/06/2018 ás 9:00 horas. Edital e anexo dispo-
nível no site www.martinhocampos.mg.gov.br. Maiores informações: 
(37)3524-1273

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG. O 
Município de Martinho Campos torna público a REABERTURA do 
Processo Licitatório nº 028/2018 Pregão Presencial RP nº 020/2018. 
Objeto: Aquisição de Medicamentos. Data da sessão: 11/06/2018 ás 
9:00 horas. Edital e anexo disponível no site www.martinhocampos.
mg.gov.br. Maiores informações: (37)3524-1273 

3 cm -04 1103392 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG: 
Termo de Homologação ao Processo Licitatório n° 023/2018 Pregão 
Presencial RP nº 015/2018 para Registro de Preços Para Aquisição de 
Equipamento de Informática Para a Secretaria Municipal de Adminis-
tração com a empresa vencedora do certame: MP INFORMÁTICA 
LTDA ME. José Hailton de Freitas � Prefeito Municipal.

2 cm -30 1103136 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG:
 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2017 referente ao Processo 
Licitatório!nº!030/2017!Pregão!Presencial!nº!019/2017,! rmado!com!a!
empresa MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SIS-
TEMAS LTDA. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por 
mais 12 (doze) meses a partir de 01 de Junho de 2018. José Hailton de 
Freitas � Prefeito Municipal.

2 cm -30 1103201 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG
Ata!de!Registro!de!Preços!nº!054/2018! rmada!com!a!empresa!PRECO-
MAC PREMOLDADOS DE CONCRETO E MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO LTDA ME no valor global de R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil 
reais), referente ao Processo Licitatório nº 020/2018 Pregão Presencial 
RP nº 013/2018. José Hailton de Freitas � Prefeito Municipal.

2 cm -30 1103075 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA VERDE/MG
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MATA VERDE/MG, nos termos da Lei Fede-
ral nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
AVISA aos interessados que os PREGÕES PRESENCIAIS 030/2018, 
031/2018 e 032/2018, com abertura prevista para o dia 01 de junho de 
2018 nos respectivos horários de 09h, 11h e 14h, FICAM ADIADOS 
com abertura prevista para o dia 05 de junho de 2018 nos mesmos horá-
rios, motivado pelo decreto de ponto facultativo municipal. Os interes-
sados poderão no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 18h00min, nos dias normais de expediente, obter demais informa-
ções, na Sede da Prefeitura Municipal, em, 28/05/2018 Paulo Richard-
son Batista Santos - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA VERDE/MG
PREGÃO PRESENCIAL 033/2018.Objeto: Prestação de serviços de 
lavageme higienização dos veículos da frota municipal. Abertura: 18 de 
junho de 2018, às 09:00h.
PREGÃO PRESENCIAL 034/2018.Objeto: Prestação de Serviços de 
Saúde na realização de exames laboratoriaisdiversos no Município de 
Mata Verde/MG. Abertura: 18 de junho de 2018, às 11:00h.
PREGÃO PRESENCIAL 035/2018.Objeto: Prestação de serviços para 
fornecimentode hospedagem e refeições para atender a demandade 
diversas secretarias. Abertura: 18 de junho de 2018, às 14:00h.
PREGÃO PRESENCIAL 036/2018. Objeto: Locação de veículos com 
motorista para complementação das rotas do transporte escolar da rede 
municipal de ensino. Abertura: 18 de junho de 2018, às 16:00h.
Editais disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Mata Verde na 
Praça José Caires de Lima, 41, Centro,das 8:00h às 12:00h, de 2ª a 
6ª feira, onde poderão ser consultados gratuitamente ou poderão ser 
adquiridos. Mata Verde/MG, em 29/05/2018 - PAULO RICHARDSON 
BATISTA SANTOS - Pregoeiro.

7 cm -04 1103309 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG �
 Processo Licitatório 52/PMM/2018, Tomada de Preço 01/PMM/2018, 
cujo objeto é: Aquisição de 01 Elevador, para passageiros, a ser insta-
lado no prédio da Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG, nas quanti-
dades e condições descritas no anexo I deste Instrumento Convocatório. 
Torna público, para conhecimento dos interessados que, considerando o 
esclarecimento apresentado pela empresa: Elevadores Atlas Schindler 
S/A e impugnação acostada ao Processo pela empresa: Thyssenkrupp 
Elevadores S.A, a Comissão Permanente de Licitação decide conhecer 
da impugnação e dar provimento parcial a mesma, nos termos da Ata 
de Julgamento e Despacho da Autoridade Superior. Na oportunidade a 
CPL informa que o mesmo está suspenso sine die. Ciente as empresas 
que a reabertura do Edital será publicada. Dr. Antonio Divino de Souza. 
Prefeito Municipal. Contato: (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG � Processo Lici-
tatório 124/PMM/2017, Pregão Presencial 90/PMM/2017, cujo objeto é 
a Aquisição de material de escritório, escolar e informática para atender 
as Diversas Secretarias Municipais do Município de Matozinhos/MG. 
Nos termos da Ata de Registro de Preços 46/PMM/2018, esta munici-
palidade torna público para conhecimento dos interessados, a aplicação 
da penalidade de multa de 5%, ou seja, R$ 7,02 (Sete reais e dois centa-
vos) sobre o valor da NAF 832, de 16/03/2018, à empresa Wtrade Inter-
mediação de Negócios Ltda � ME, CNPJ: 21.856.981/0001-43. E, em 
atenção ao artigo 109, I, �f�, da Lei 8666/93, informa sobre a abertura 
de prazo recursal a contar da data de publicação deste extrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG � Processo 
Licitatório 66/PMM/2018, Concorrência Pública 04/PMM/2018, torna 
público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é: Contra-
tação de empresa para execução da rede de gases da UPA, conforme 
especi cações!do!Presente!Edital,!Projeto,!Memorial!Descritivo,!Pla-
nilha de custos, Memória de Cálculo e anexos, com abertura para o dia 
05/07/2018 às 09:30h. O edital já esta disponível no site www.mato-
zinhos.mg.gov.br. Dr. Antonio Divino de Souza. Prefeito Municipal. 
Contato: (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG � Errata do 
Processo de chamamento Público 03/2018, cujo objeto é a Avaliação 
e!Seleção!de!Plano!de!Trabalho!de!OSC,!sem! ns!lucrativos,!regular-
mente! constituída,! interessada! em! rmar! com!o!Município!de!Mato-
zinhos, TERMO DE COLABORAÇÃO para o gerenciamento com-
partilhado da Unidade de Pronto Atendimento � UPA 24 horas deste 
Município, torna público, para conhecimento dos interessados, a 
seguinte!reti cação!ao!Edital!supracitado,!em!virtude!da!publicação!ter!
ocorrido somente na data de 30/05/2018- onde se lê: abertura � com 
prazo de entrega de proposta, para o dia 28/06/2018 até as 09:30 horas. 
Leia-se: com prazo de entrega de proposta, para o dia 02/07/2018 até as 
09:30 horas . Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem 
inalterados. Dr. Antonio Divino de Souza. Prefeito Municipal. Contato: 
(31) 3712-6774 ou (31) 3712-4512.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG � ERRATA 
Edital 001/2018 � Concurso Público publicado em 22/05/2018, nos 
seguintes!termos:!Item!2!�!Do!cargo;!Sub!item!2.1!�!Especi cações!do!
Cargo � Total de vagas ofertadas � Guarda Municipal Masculino serão 
ofertadas!15!vagas!e!Guarda!Municipal!Feminino,!07!vagas.!A!reti -
cação está disponível nos sites www.matozinhos.mg.gov.br e www.
fumarc.org.br

13 cm -04 1103758 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL.

 Processo Administrativo de Licitação n°. 25/2018, Pregão n°. 08/2018. 
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material 
de expediente, material escolar e material pedagógico para atender às 
secretarias integrantes da Administração Municipal. Tipo: Menor Preço 
Por Item. Abertura: 15/06/2018, às 09h00min. Adquirir Edital de 08:00 
às 16:00 hs, de segunda a sexta, via e-mail: licitacao@mendespimen-
tel.mg.gov.br. Maiores informações: Tel. (33) 3246-1280 � Ramal 222. 
Mendes Pimentel, 04 de junho de 2018. Bernardino Pereira Simões � 
Presidente da CPL.

3 cm -04 1104015 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS/MG 
� Torna público abertura Tomada de Preços nº. 008/2017. Objeto: 
Contratação de empresa para reforma das Quadras do bairro Santana 
e do bairro Becã, com recursos provenientes da Secretaria de Estado 
do Esporte-SEESP, Convênio 1236/2017. Abertura 21/06/2018 às 
09:00 h. Edital/infor.: (33)3764.2490. Aécio Guedes Soares. Prefeito 
Municipal.

2 cm -04 1103970 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG
Homologação Processo nº 059/2018 - Pregão nº 035/2018 � Objeto: 
Contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nas dire-
trizes da lei complementar nº 123/2.006, para prestação de serviço de 
reforma do prédio do núcleo de endemias e vigilância sanitária no 
Município de Mirabela, conforme projetos que integram o presente 
edital. Extrato de Contrato nº 073/2018, Detentora: Marko Construtora 
LTDA - ME, CNPJ/MF sob o nº 11.463.214/0001-40, Valor global: R$ 
19.385,38. Vigência de 02 meses. Mirabela, 30 de maio de 2018. Fer-
nando Henrique Rabelo Porto - Gerente Municipal de Obras

3 cm -04 1103283 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG� 
Pregão Presencial nº 047/2018 a realizar-se dia 15/06/18 as 09:00 hs 
� Objeto - Registro de preços, para futura e eventual contratação de 
empresas!para! confecção! e! fornecimento!de!material! grá co! (formu-
lários, adesivos, banners, outdoor, dentre outros impressos) e faixas, 
para atendimento das demandas das diversas gerências deste Muni-
cípio de Mirabela-MG. Edital disponível no site: www.mirabela.
mg.gov.br. Informações: (38)3239-1288 - Solange Mendes de Almeida 
� Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG� Pregão Presencial 
nº 049/2018 a realizar-se dia 18/06/18 as 09:00 hs � Objeto - Regis-
tro de preços exclusivo para ME/EPP/equiparadas nas diretrizes da 
lei complementar nº 123/2.006, para futuras e eventuais aquisições de 
materiais esportivos, para atendimento das demandas das gerências 
municipais de Educação e Assistência Social. Edital disponível no site: 
www.mirabela.mg.gov.br. Informações: (38)3239-1288 - Solange Men-
des de Almeida � Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG� Pregão Pre-
sencial nº 050/2018 a realizar-se dia 19/06/18 as 09:00 hs � Objeto 
- Registro de preços exclusivo para ME/EPP/equiparadas nas diretri-
zes da lei complementar nº 123/2.006, para futuras e eventuais aquisi-
ções de lixeiras, para atendimento das demandas da gerência municipal 
de Obras, Serviços Urbanos e Rurais. Edital disponível no site: www.
mirabela.mg.gov.br. Informações: (38)3239-1288 - Solange Mendes de 
Almeida � Pregoeira. 

6 cm -04 1103409 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO 
torna público Edital de Pregão Presencial 023/2018 � Registro de pre-
ços para eventual contratação de empresa para fornecimento de medi-
camentos. Abertura dia 14/06/2018, às 13:00 horas na Praça Santa Rita, 
288 � Miradouro/MG. Edital disponível no site da instituição www.
miradouro.mg.gov.br a partir do dia 05/06/2018. Informações (32) 
3753-1160 ou e-mail:premir2013@yahoo.com.br. 

2 cm -30 1103128 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ/MG
Publica ADIAMENTO da data de abertura da licitação na modali-
dade Pregão Presencial nº 024/2018 � Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA 
USINA DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS COM CAPACIDADE 
DE PRODUÇÃO MÍNIMA 40 TONELADAS, CONFORME TERMO 
DE CONVÊNIO Nº 1491001661/2017� Abertura da sessão de licita-
ção adiada para o dia 14/06/2018 às 08:30 horas, na Praça Raul Soares 
nº 126 � Bairro Centro Mirai/MG � maiores informações pelo telefone 
(32) 3426-1288 ou e-mail licitacao@mirai.mg.gov.br

2 cm -04 1103665 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
EDITAL Nº 01/2018

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO 
DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO 03
O Exmo. Sr. Alexandre Augusto Fernandes de Oliveira, DD. Prefeito 
do Município de Monte Azul, e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pes-
quisa!-!IBGP!tornam!pública!a!disponibilização!da!Reti cação!03,!refe-
rente!ao!Edital!nº!01/2018.!Informamos!que!a!Reti cação!03!será!publi-
cada, em sua íntegra, no Quadro de Avisos e Publicações da Prefeitura 
Municipal de Monte Azul e divulgado no endereço eletrônico www.
ibgpconcursos.com.br.

Monte Azul, 04 de junho de 2018.
Alexandre Augusto Fernandes de Oliveira

Prefeito do Município de Monte Azul

4 cm -04 1103585 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO - MG, 
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO. Processo nº 16/2018 � Cre-
denciamento Nº 01/2018. Objeto: Refere-se à Processo de Seleção e 
Credenciamento de Empresas Especializadas, para Prestação de Ser-
viços Médicos solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde, para 
atender as necessidades do Município de Monte Carmelo - MG. Vigên-
cia: até 31/12/2018. Partes: Município de Monte Carmelo � MG. A) 
Empresa Credenciada em 29/05/2018: Clinica Lins Ltda, CNPJ: 
26.994.519/0001-26. Item 02 � valor por hora trabalhada: R$ 84,60. 
Data: 29/05/2018. Paulo Rodrigues Rocha � Secretário Municipal de 
Fazenda. Aviso de Habilitação. O Presidente da CPL torna público o 
resultado da Habilitação do Processo nº 16/2018, modalidade Creden-
ciamento nº 01/2018. Empresa Habilitada: Clinica Lins Ltda. Data: 
29/05/2018. Iscleris Wagner Gonçalves Machado � Presidente da CPL.

3 cm -04 1103837 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO/MG
Aviso de Anulação de Licitação - Pregão nº 015/2018 - A Prefeitura 
Municipal de Monte Formoso/MG, por meio do Prefeito Municipal, 
torna público que o Processo Licitatório, PL 034/2018 Modalidade Pre-
gão nº 015/2018, foi anulado com base no art. 49 da Lei 8.666/1993, 
nos!termos!da!justi cativa!fundamentada!e!autuada!ao!processo.!Maio-
res informações; Telefone (33) 3745-8001, ou na sede da prefeitura. 
Monte Formoso, 28 de maio de 2018. José Gomes da Silva - Prefeito 
Municipal.

2 cm -04 1103328 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Aviso de Licitação

Processo Licitatório nº: 0100/2018 - 
Concorrência Pública nº: 009/2018

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, através da Comissão Per-
manente de Licitação e Julgamento, designada pelo Decreto Muni-
cipal nº 3.560 de 24 de agosto de 2017 e a Secretaria Municipal de 
Esportes e Juventude, TORNA PÚBLICO � NOVA DATA DA SES-
SÃO PÚBLICA referente ao edital de Concorrência Pública 009/2018, 
para a CONCESSÃO DE USO DE BAR/RESTAURANTE E ÁREA 
COBERTA NOS FUNDOS DO RESTAURANTE PARA INSTALA-
ÇÃO DE LANCHONETE DA PRAÇA DE ESPORTES DE MONTES 
CLAROS/MG. Data da sessão: 05/07/2018. Entrega de envelopes: até 
às 09h00min do dia 05/07/2018. Abertura dos envelopes: às 09h30min 
do dia 05/07/2018. Local: Sala Central da Comissão Permanente de 
Licitações e Julgamento, situada na Av. Cula Mangabeira 211-Bairro 
Centro � Montes Claros-MG. O Edital estará disponível no site da 
Prefeitura de Montes Claros no endereço http://www.montesclaros.
mg.gov.br/central_compras.

 Montes Claros, 04 de junho de 2018.
 Priscila Batista Almeida

 Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento

5 cm -04 1103884 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 0088/2018 - PROCESSO Nº. 0189/2018
OBJETO: Aquisição de equipamentos esportivos para estruturação dos 
espaços de práticas esportivas, para atender a demanda da Secretaria 
de Esportes e Juventude do Município de Montes Claros � MG. Dia 
da Licitação: 19/06/2018 - Horário: 16h00min. Local: Sala de Reunião 
nº 01 da CPLJ situada à Av. Cula Mangabeira, 211- B. Centro / Mon-
tes Claros-MG. O Edital está disponível no site www.montesclaros.
mg.gov.br/Central de Compras/Pregão PMMC.

 Montes Claros, 30 de maio de 2018.
 Glennda Santos Cardoso

 Pregoeira

3 cm -30 1103175 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
 Aviso de Licitação

 Pregão Eletrônico Nº 0101/2018 - Processo Nº. 0213/2018
 Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de CON-
CRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) para atender 
a necessidade da Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbano do 
Município de Montes Claros-MG. Encaminhamento/recebimento das 
propostas: As propostas deverão ser encaminhadas, exclusivamente por 
meio eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das 
propostas: Até às 08h00min do dia 19 de junho de 2018. Abertura das 
propostas: às 08h00min do dia 19 de junho de 2018. Início da disputa: 
às 09h00min do dia 19 de junho de 2018. O Edital Está disponível nos 
sítios http://www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/
pregao_eletronico.htm e www.licitacoes-e.com.br.

 Montes Claros, 30 de maio de 2018
 Glennda Santos Cardoso

 Pregoeira

4 cm -30 1103163 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. 
Aviso de ANULAÇÃO de Licitação. PRC 221/2018 Pregão Presen-
cial!PP!049/2018! ca!ANULADO!o!processo!de!licitação!por!apresen-
tar os vícios. Tel. (35) 3465-4793. JOSÉ POCAI JÚNIOR - Prefeito 
Municipal.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Aviso de Licita-
ção. Abertura de PP 089/2018, PRC 598/2017, tipo menor preço global, 
para a contratação de empresa especializada em realização de concurso 
e!processo! seletivo!público! simpli cado,!de!provas!e! títulos! (art.!37,!
II CF/88), para contratação de servidores para provimento de cargos 
e funções públicas da Prefeitura Municipal de Monte Sião, far-se-á no 
dia 18/06/2018, às 10 horas. O Edital em inteiro teor está à disposição 
dos!interessados!no!site!o cial!www.montesiao.mg.gov.br!ou!de!2ª.!a!
6ª. Feira, das 10 às 16 horas, na Rua Maurício Zucato, 111, Monte Sião, 
CEP 37580-000. Tel. (35) 3465-4793.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Aviso de Licita-
ção. Abertura de PP 085/2018, PRC 505/2018, tipo menor preço GLO-
BAL, para a contratação de locação de software, licença de uso e pres-
tação de serviços de Implantação, conversão de dados, capacitação de 
pessoal, assessoria técnica a distancia e in loco, suporte, teste e manu-
tenção de gestão publica, far-se-á no dia 19/06/2018, às 10 horas. O 
Edital!em! inteiro! teor!está!disponível!no! site!o cial!www.montesiao.
mg.gov.br ou de 2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 horas, na Rua Maurício 
Zucato, 111, Monte Sião, CEP 37580-000. Tel. (35) 3465-4793.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO/MG. Aviso de Licita-
ção. Abertura de TP 007/2018, PRC 246/2018, tipo menor preço global, 
para!aquisição!de!bomba,! ltro!e!areia!com!instalação!para!a!manuten-
ção da Piscina Pública para a Diretoria de Educação e Esportes, far-se-á 
no dia 25/06/2018, às 10 horas. O Edital em inteiro teor está disponível 
no!site!o cial!www.montesiao.mg.gov.br!ou!de!2ª.!a!6ª.!Feira,!das!10!às!
16 horas, na Rua Maurício Zucato, 111, Monte Sião, CEP 37580-000. 
Tel. (35) 3465-4793. JOSÉ POCAI JÚNIOR � Prefeito Municipal.

8 cm -01 1103255 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. 
Aviso de Licitação. Abertura de PP 088/2018, PRC 573/2018, tipo 
menor preço global, para a contratação de prestações de serviços para 
locação de painel de led para a Copa do Mundo para Diretoria de Indús-
tria, Comercio, Turismo e Cultura, far-se-á no dia 15/06/2018, às 10 
horas.!O!Edital!em!inteiro!teor!está!disponível!no!site!o cial!www.mon-
tesiao.mg.gov.br ou de 2ª. a 6ª. Feira, das 10 às 16 horas, na Rua Mau-
rício Zucato, 111, Monte Sião, CEP 37580-000. Tel. (35) 3465-4793. 
JOSÉ POCAI JÚNIOR - Prefeito Municipal. 

2 cm -30 1103177 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG.
 ATA de Registro de Preços - RP 001/2018, Processo Licitatório - PRC 
854/2017, Pregão Presencial - PP 003/2018, ÓRGÃO GERENCIADOR 
DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, 
de 21/03/2000 e Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e do edi-
tal do Pregão descrito Objeto: registro de preços para eventual e futura 
prestação de serviços para realização de exames laboratoriais conforme 
tabela SUS para a Diretoria de Saúde da Prefeitura do Município de 
Monte Sião. Preços Registrados: Empresa: LABORATORIO ITAPIRA 
- ANALISES CLINICAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.280.922/0002-19 com sede social a Rua Maranhão, 31 � Centro, 
ÁGUAS DE LINDÓIA/SP, CEP: 13.940-000, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por ROBERTA CRISTIANE 
CARMONA LOPES, portador do RG sob nº 30.261.224-5 SSP/SP, 
inscrito (a) no CPF n° 283.210.568-81, Percentual de desconto: ITEM 
01 DIADNOSTICO LABORATORIO CLINICO: 14,50% da Tabela 
SUS. ITEM 02 DIADNOSTICO ANATOMIA PATOLOGICA 14,50% 
da Tabela SUS. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 
20/03/2018. Valor estimado de contratação R$ 205.000,00 (duzentos e 
cinco mil reais). Dotação Orçamentaria 028011030200152104-339039 
� Ficha: 605.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Processo Lici-
tatório PRC 571/2018, Dispensa 013/2018, Contrato Administrativo 
092/2018. Contratada: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN Objeto: 
Fornecimento combustíveis líquidos � Etanol hidratado para as Direto-
rias de Administração e de Saúde da Prefeitura do Município de Monte 
Sião. Prazo: Até 04/02/2018. Valor: R$ 65.079,00. - Dotações Orça-
mentárias: 020020418100040034-339030, 0280110301000720218-
339030 e 028011030200062151-339039 � Fichas: 077, 498 e 576. 
Data:!28/05/2018.!Despacho:!�...rati co!o!presente!procedimento,!auto-
rizo a contratação como dispensa de licitação, nos moldes do inciso IV, 
do art. 24 da Lei nº. 8.666/93, observando-se os quantitativos previstos 
no!Procedimento!Licitatório,! e,!por! m,!determinando-se!aos! setores!
competentes que observem o disposto no art. 26, da Lei de Licitações, 
justi cando!a!escolha!do! fornecedor!e! realizando!cotação!de!preços�!
JOSÉ POCAI JÚNIOR � Prefeito Municipal

8 cm -30 1103157 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR/MG, 
TP nº 004-2018, torna público para conhecimento dos interessados a TP 
nº 004/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
execução de obra de construção de ponte no perímetro urbano do Muni-
cípio de Morro do Pilar, bem como para pavimentação em bloquetes 
hexagonal de concreto e com face superior plana, abertura 21/06/2018 
as 09:00. As informações poderão ser prestadas pelo telefone (31) 
38665162 ou através do e-mail licitacao@morrodopilar.mg.gov.br. Pre-
sidente da CPL. Heide Ferreira da Silva.

2 cm -04 1103319 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM-MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018

O Município de Mutum, Estado de Minas Gerais, pessoa jurí-
dica de direito público interno, com sede na Praça Benedito Valada-
res, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-000, inscrito no CNPJ sob o n. 
18.348.086/0001-03, torna público que realizará o Processo Licitatório 
n. 055/2018, Pregão Presencial n. 021/2018, com abertura prevista para 
14/06/2018, às 09:00 horas, destinado ao registro de preços para futuras 
e!eventuais!prestações!de!serviços!de!eletri cação,!com!fornecimento!
de materiais, mão-de-obra e elaboração de projetos para obras de eletri-
 cação!para!atender!o!Município!de!Mutum,!de!acordo!com!as!necessi-
dades!da!Administração!Municipal,!conforme!especi cações!constantes!
do Anexo I (Termo de Referência). Cópia do edital estará à disposição 
dos interessados na Secretaria Municipal de Administração, Depar-
tamento de Compras e Licitações, na Praça Benedito Valadares, 178, 
Mutum,!MG,!CEP!36.955-000!ou!no!site!o cial!da!Prefeitura!(www.
mutum.mg.gov.br). Esclarecimentos ou pedidos de informações podem 
ser feitos do através do fone/fax (33) 3312-1503 ou, ainda, através do 
e-mail: licitacao@mutum.mg.gov.br. Rosângela Lamarca de Oliveira 
Barcelos (Pregoeira).

5 cm -30 1103208 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM-MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018

O Município de Mutum, Estado de Minas Gerais, pessoa jurí-
dica de direito público interno, com sede na Praça Benedito Valada-
res, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-000, inscrito no CNPJ sob o n. 
18.348.086/0001-03, torna público que realizará o Processo Licitatório 
n. 057/2018, Pregão Presencial n. 022/2018, com abertura prevista para 
19/06/2018, às 09:00 horas, destinado ao registro de preços para futuras 
e eventuais prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de equipamentos de informática e câmeras, manutenção de redes, de 
internet, e-mail nos órgãos da prefeitura municipal, com fornecimento 
de peças e componentes eletrônicos, de acordo com as necessidades 
da!Administração!Municipal,! conforme! especi cações! constantes! do!
Anexo I (Termo de Referência). Cópia do edital estará à disposição dos 
interessados na Secretaria Municipal de Administração, Departamento 
de Compras e Licitações, na Praça Benedito Valadares, 178, Mutum, 
MG,!CEP! 36.955-000! ou! no! site! o cial! da! Prefeitura! (www.mutum.
mg.gov.br). Esclarecimentos ou pedidos de informações podem ser fei-
tos do através do fone/fax (33) 3312-1503 ou, ainda, através do e-mail: 
licitacao@mutum.mg.gov.br. Rosângela Lamarca de Oliveira Barcelos 
(Pregoeira).

5 cm -04 1103600 - 1
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De ordem do Exmo. Sr. Antônio Divino de Souza, Prefeito da Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG, torna 

público que estarão abertas, no período a seguir indicado, as inscrições para o Concurso Público para 

provimento do cargo público efetivo de GUARDA MUNICIPAL, nos termos da Lei Complementar nº 60, de 26 de 

junho de 2017 e demais legislações pertinentes e normas estabelecidas neste Edital. 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e seus eventuais aditamentos, bem como 

pelas instruções, comunicações e convocações dele decorrentes, obedecidas às legislações pertinentes, 
sendo que a execução da 1ª fase do concurso realizar-se-á sob a responsabilidade técnica e operacional da 
Fundação Mariana Resende Costa - FUMARC, com apoio da Prefeitura Municipal de Matozinhos, situada à 
Praça Bom Jesus, 99 – Centro - Matozinhos-MG - CEP: 35720-000. 

 
1.2. A seleção dos candidatos neste Concurso Público constará de 2 (duas) fases eliminatórias, sendo: 

 

1.2.1. 1ª fase - Provas e Títulos; 
 
1.2.2. 2ª fase - Curso de Formação Profissional para Guardas Municipais. 
 
1.2.2.1.  A 2ª fase do concurso observará o disposto na Lei Complementar 60/2017, art. 11, §2º e o Edital 

regulamentar será publicado quando da convocação dos aprovados na 1ª fase do concurso. 
 

1.2.3.  A 1ª fase constará de 5 (cinco) etapas:  
 

Etapa Eliminatória Classificatória 

1ª Prova Objetiva de Múltipla Escolha Sim Sim 

2ª Prova de Redação Sim Sim 

3ª Avaliação Médica Sim Não 

4ª Avaliação Física Sim Não 

5ª Avaliação Psicológica Sim Não 

 
1.3. A participação do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das instruções e das condições 

deste Concurso Público tais como se acham estabelecidas neste Edital e seus anexos e nas normas 
legais mencionadas e aplicadas à espécie, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, extensivo a 
eventuais aditamentos, comunicados, instruções e convocações relativas ao Concurso Público, que 
passarão a fazer parte deste Edital como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o 
candidato alegar desconhecimento. 

 

1.4. A publicidade deste Edital, bem como de suas retificações dar-se-á nos termos da Súmula 116/2011, do 
TCE/MG, sendo no mínimo e cumulativamente a publicação por meio da afixação no quadro de avisos de 
publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Matozinhos, disponibilização nos endereços 
eletrônicos da FUMARC <www.fumarc.com.br> e da Prefeitura Municipal de Matozinhos 
<matozinhos.mg.gov.br> e publicação no Órgão Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais e em 
jornal de grande circulação.  

 

1.4.1. Todas as demais publicações oficiais referentes a este Concurso Público, notadamente os atos decisórios 
serão divulgados em todos os meios previstos na Súmula nº116/2011 do TCE/MG. 
 

1.4.2. Aos candidatos cumpre o dever de acompanhar as referidas publicações e divulgações nos meios 
elencados nos itens 1.4 e 1.4.1. 

 
1.5. Todos os horários definidos neste edital e seus eventuais aditamentos e retificações, assim como nas 

comunicações e convocações dele decorrentes, têm como referência o horário oficial de Brasília-DF. 
 

http://www.fumarc.com.br/
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1.6. O regime jurídico adotado é o Estatutário e tem natureza de direito público, de acordo com a Lei Municipal nº 
083 de 14.05.1951 e Lei nº 2000 de 09.04.2007 e suas alterações.  

 

1.7. Local de Trabalho: Postos de Serviços especificados pelo Comando da Guarda Municipal da Prefeitura 
Municipal de Matozinhos. 

 

1.8. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, contados de sua homologação, prorrogável uma única 
vez por igual período. 

 

1.9. O candidato aprovado será convocado, em ordem de classificação, por meio de publicação no Órgão 
Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais e no quadro de avisos de publicação oficial dos atos da 
Prefeitura Municipal de Matozinhos, para comprovar os requisitos exigidos do cargo para o qual concorreu, 
de acordo com a necessidade e conveniência da Prefeitura Municipal de Matozinhos e critérios 
estabelecidos neste Edital.  

2 – DO CARGO 

 
2.1. Especificações dos Cargos: 

 

Cargo 
Total de 
Vagas 

Ofertadas 
Escolaridade e Pré Requisito Vencimento 

Jornada 
de 

Trabalho 

Guarda Municipal Masculino 16 

Ensino Médio Completo 

Possuir Carteira Nacional de 
Habilitação nas categorias A e B 

R$ 1.224,84 40 h 

Guarda Municipal Feminino 07 

Ensino Médio Completo 

Possuir Carteira Nacional de 
Habilitação nas categorias A e B 

R$ 1.224,84 40 h 

 
2.2. Não serão reservadas vagas para pessoas com deficiência, face a exigência estabelecida no inciso II do 

artigo 38 do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que determina que não se aplica a 
reserva de vagas para pessoas com deficiência nos casos de provimento de cargo público efetivo ou 
emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato. 

2.3. As vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade deste Concurso Público serão preenchidas 
observando a ordem de classificação final. 

2.3.1. Conforme disposto na Lei Complementar n° 60, de 26 de junho de 2017, do total de vagas ofertado neste 
concurso público deverá ser observado o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) das vagas para o 
sexo feminino. 

2.3.2. Não sendo completado o número de vagas oferecido para o Sexo Feminino ou Masculino, poderão ser 
completadas as vagas existentes com candidatos aprovados de acordo com a ordem de classificação. 

2.4. Resumo das Atribuições: Atuar de forma preventiva em espaços públicos ou em eventos de interesse 
público municipal, destinada à proteção do patrimônio, bens, serviços, equipamentos e instalações públicas 
municipais e do meio ambiente, e deverá atuar em colaboração com as instituições constitucionais de 
policiamento ostensivo e combate à criminalidade, tais como as policias militar e civil. 

 
2.4.1. Além das atribuições elencadas no item 2.4 caberá ainda a Guarda Municipal: 

 

I. Realizar patrulhamento comunitário preventivo e permanente nos espaços públicos municipais, orientado 
a solução de problemas, interagindo com as polícias militar e civil no Município, agindo junto à 
comunidade, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos;  
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II. Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra as pessoas, os bens, os serviços e as instalações 
municipais; 

III. Proteger o patrimônio coletivo, em especial os ecológicos, culturais, arquitetônicos e ambientais do 
Município, inclusive adotando medidas educativas; 

IV. Apoiar a Administração Municipal no exercício do poder de polícia administrativa; 

V. Prestar segurança em eventos e solenidades promovidas pela Prefeitura ou que tem interesse público 
Municipal; 

VI. Proteger os servidores no exercício regular de suas funções; 

VII. Exercer a atividade de orientação e proteção dos agentes públicos e dos usuários dos serviços públicos 
municipais; 

VIII. Prestar serviços de vigilância nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração 
Indireta do Município; 

IX. Auxiliar nas ações de Defesa Civil sempre que estiverem em risco o patrimônio, os bens, serviços e 
instalações públicas municipais, e em outras situações excepcionais quando o interesse público assim 
exigir; 

X. Auxiliar no exercício da fiscalização municipal sempre que solicitada; 

XI. Planejar, coordenar e executar, como medida de primeiro esforço, as atividades de prevenção e combate 
a incêndio nos prédios municipais, antecedendo a atuação do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas 
Gerais, sempre que possível; 

XII. Planejar, coordenar e executar ações de interação com os cidadãos; 

XIII. Promover a realização de cursos, treinamentos, seminários e outros eventos, visando o constante 
aperfeiçoamento e qualificação de seus integrantes; 

XIV. Manter seus planos e ordens permanentemente atualizados, de forma a garantir sempre a qualidade de 
seus serviços; 

XV. Assegurar que suas ações estejam sempre fundamentadas no respeito à dignidade humana, à 
cidadania, à justiça, à legalidade democrática e aos direitos humanos; 

XVI. Atuar de forma preventiva nas áreas de sua circunscrição, onde se presuma ser possível a quebra da 
situação de normalidade; 

XVII. Atuar com prudência, firmeza e efetividade na sua área de responsabilidade, visando o restabelecimento 
da situação, precedendo ao eventual emprego da força das polícias; 

XVIII. Manter relacionamento urbano e harmônico com as instituições que compõe o sistema de defesa social, 
inclusive das demais esferas do governo, promovendo o intercâmbio e a colaboração entre os entes; 

XIX. Promover a guarda das áreas de preservação do patrimônio natural e cultural do Município, bem como 
preservar os mananciais, a flora e a fauna; 

XX. Auxiliar na execução da fiscalização e do controle do tráfego e do trânsito de veículos no âmbito do 
território municipal, em especial: 

a) Na fiscalização do nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou 
pela sua carga, além de dar apoio às ações de órgãos ambientais; 

b) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, em parceria com os órgãos 
competentes; 

c) Na fiscalização, autuação e aplicação de medidas administrativas relativas a infrações de trânsito; 

d) Compor, quando autorizado pelo Chefe do Poder Executivo, a junta de recursos administrativos e 
recursos de trânsito; 

e) Na operação do sistema de sinalização, dos dispositivos e dos equipamentos de controle viário; 

f) Na orientação dos pedestres e do trânsito de veículos. 

XXI. Controlar a entrada e saída de veículos e pessoas, bem como exercer a orientação ao público e 
segurança preventiva nos eventos e festividades realizados pelo Município; 
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XXII. Acionar os órgãos de segurança pública nos casos que excedam as suas atribuições; 

XXIII. Exercer atividades correlatas, respeitando os limites de suas atribuições. 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

3.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou português equiparado. 

3.2. O candidato deverá possuir Cadastro de Pessoa Física – CPF e cédula de identidade, com número de 
registro geral, emitida por órgão do Estado de origem, cujos números deverão ser informados em campos 
próprios constantes do Requerimento Eletrônico de Inscrição, sem os quais, a inscrição não poderá ser 
efetuada. 

3.3. Ter estatura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e 1,60m (um metro 
e sessenta centímetros) para mulher, e, para ambos, possuir peso compatível com a respectiva altura; 

3.4. Ter Ensino Médio Completo. 

 

4 – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

  
4.1. São requisitos para investidura no cargo: 

a) Ter sido aprovado e classificado em todas as etapas deste Concurso Público. 

b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português em condição de igualdade de direitos com os 
brasileiros; no caso de naturalizados, comprovar a naturalização na forma da Lei Federal nº 6.815, de 
19 de agosto de 1980; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pela reciprocidade de 
direitos advinda do Estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de 
direitos políticos, nos termos do § 1º, do Artigo 12, da Constituição Brasileira.  

c) Possuir idade mínima de18(dezoito) anos completos e no máximo 30 anos, na data da posse. 

d) Ter estatura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e 1,60m (um 
metro e sessenta centímetros) para mulheres, e, para ambos, possuir peso compatível com a respectiva 
altura; 

e) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 

f) Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

g) Apresentar Certificado de Conclusão do Ensino Médio, adquirido em instituição de ensino oficial ou 
legalmente reconhecida e ainda possuir o pré-requisito exigido para o provimento do cargo, na data de 
da posse. 

h) Apresentar aptidão física, mental e psicológica, estando em ótimo estado de saúde e com capacitação 
física que o cargo exige tudo comprovado através de laudos de avaliações médicas; 

i) Apresentar atestado de Boa Conduta e de Bons Antecedentes; 

j) Comprovar idoneidade moral através de investigação social e/ou por certidões cíveis e criminais 
expedidas pelo Poder Judiciário Estadual do domicílio do candidato e pela Justiça Federal. 

k) Apresentar Folha Corrida Criminal da Justiça Estadual do domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) 
anos; 

l) Não ter sido excluído ou exonerado disciplinarmente de qualquer órgão público; 

m) Possuir Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B; 

n) Apresentar o certificado de conclusão e aprovação no curso de formação para Guardas Municipais. 

o) Cumprir as determinações deste Edital e atender às demais exigências legais e regulamentares, 
específicas em razão das atribuições definidas para o cargo, constante na Lei Complementar 60 de 
26.06.2017. 

 

4.2. O candidato aprovado e classificado que, na data da posse, não reunir ou não comprovar os requisitos 
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elencados no item 4.1 acima, perderá o direito à investidura no cargo. 
 
 

5 – DAS INSCRIÇÕES 

 
5.1. Disposições gerais: 

5.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital e seus anexos. 

5.1.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento do valor da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar 
conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos. 

5.1.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das instruções e das condições 
deste Concurso Público tais como se acham estabelecidas neste Edital e seus anexos e nas normas 
legais mencionadas e aplicadas à espécie, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, extensivo a 
eventuais aditamentos, comunicados, instruções e convocações relativas ao Concurso Público, que 
passarão a fazer parte deste Edital como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o 
candidato alegar desconhecimento. 

5.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 

5.1.5. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro 
meio que não os estabelecidos neste Edital e seus anexos. 

5.1.6. A Isenção, a Inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis. 

5.1.7. O pagamento do valor da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se 
às etapas deste Concurso Público, devendo ser observados os demais procedimentos previstos neste 
Edital e seus anexos. 

5.1.8. Depois de confirmados e transmitidos os dados cadastrados pelo candidato no Requerimento Eletrônico 
de Inscrição ou isenção, não serão aceitos: 

 

a) Transferências de inscrições ou da isenção do valor da taxa de inscrição entre pessoas; 

b) Transferências de pagamentos de inscrição entre pessoas; 

5.1.9. Confirmados os dados, o candidato receberá por meio do e-mail cadastrado no ato da inscrição ou 
isenção, o “Número de Controle”, com o qual poderá acessar e acompanhar informações do seu 
cadastro, tais como, consultar dados, gerar boleto, gerar 2ª via do boleto, verificar se o pagamento da 
taxa de inscrição está confirmado ou se seu pedido de isenção foi deferido ou indeferido, e ainda 
consultar e imprimir o Cartão de Informação (CDI) com a data, o horário e o local de prova, etc. 

5.1.9.1. Ao imprimir o Cartão de Informação – CDI, o candidato receberá o “número definitivo de inscrição”, que 
juntamente com o nº do CPF, terá acesso, via internet, aos resultados neste Concurso Público. 

5.1.10. A não comprovação do pagamento do valor da taxa de inscrição ou o pagamento efetuado em quantia 
inferior determinará o cancelamento automático da inscrição. 

5.1.11. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou Isenção, fornecidas pelo 
candidato, são de inteira responsabilidade do mesmo, eximindo-se a Prefeitura Municipal de Matozinhos 
e a FUMARC de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou 
incompleto ou código incorreto referente ao cargo pretendido.  

5.1.11.1. Declarações falsas ou inexatas dos dados constantes no Requerimento Eletrônico de 
inscrição/Isenção ou falsidade de qualquer declaração, que comprometam a lisura do certame 
determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em 
qualquer época, sem prejuízo das sanções penais, sendo assegurado o contraditório e a ampla 
defesa do candidato. 



 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS 

CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL 
EDITAL 001/2018  

 

 

6 

 

5.1.12. Salvo com relação aos documentos constantes no item 5.4, seus subitens e seus anexos, não se exigirá 
do candidato cópia de nenhum documento no ato do preenchimento do Requerimento Eletrônico de 
Inscrição/Isenção, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados. 

5.1.13. A Prefeitura Municipal de Matozinhos e a FUMARC não se responsabilizam por inscrições não 
recebidas por falhas de comunicação; eventuais equívocos provocados por operadores das instituições 
bancárias, assim como no processamento do boleto bancário; congestionamento das linhas de 
comunicação; falhas de impressão; problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos 
candidatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e 
impressão do boleto bancário ou da 2ª (segunda) via do boleto bancário, ressalvado, para tanto, 
quando a responsabilidade for atribuível exclusivamente aos organizadores do concurso. 

5.1.14. A Prefeitura Municipal de Matozinhos disponibilizará na sua sede situada à Praça do Rosário, 50, 
Centro, Sala do Telecentro – Palácio da Cultura - Matozinhos, um computador e impressora com acesso à 
Internet para a realização dos Pedidos de Isenção, Inscrições, impressão do Cartão de Informação e 
Interposição de Recursos, àqueles que não possuem acesso à internet, nos dias úteis, dentro dos prazos 
previstos nos itens 5.2.2, 5.4.5, 7.3 e 14.2 deste Edital, no horário de das 12h00min às 17h00min,. 

5.1.15. O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no Requerimento Eletrônico de Inscrição e 
Isenção. 

5.2 – Procedimentos para inscrição e formas de pagamento:   
 

5.2.1. O valor da taxa de inscrição a ser pago para participação neste Concurso Público será de R$ 50,00 
(cinqüenta reais).  

 
5.2.2. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, acessando o endereço eletrônico da FUMARC 

<www.fumarc.com.br>, Concurso Público da Prefeitura Municipal de Matozinhos – Guarda Municipal, 
clicando em “Faça sua Inscrição”, das 9 (nove) horas do dia 23 de julho de 2018 às 23:59 (vinte e 
três horas e cinquenta e nove minutos) horas do dia 22 de agosto de 2018 , conforme os 
procedimentos estabelecidos a seguir: 

a) Ler atentamente o Edital e seus anexos, disponíveis no endereço eletrônico da FUMARC 
<www.fumarc.com.br>;  

b) Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando a opção do cargo para o qual concorrerá, dentre 
aqueles constantes do item 2.1; 

c) Confirmar os dados cadastrados e transmiti-los pela Internet; 

d) Gerar e imprimir o boleto bancário, que estará disponível para impressão durante o período de inscrição; 

e) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, integralmente, correspondente ao cargo pretendido, até o dia 
seguinte ao término das inscrições, 23 de agosto de 2018.   

 

5.2.2.1. A geração do boleto bancário somente estará disponível durante o período de inscrição determinado no 
item 5.2.2 deste Edital. 

5.2.2.2. A eventual impressão da 2ª via do boleto bancário, disponível até às 16 horas do dia 23 de agosto de 
2018, somente será possível caso o candidato conclua a inscrição, como determinado no item 5.2.2, 

alínea “c”. 

5.2.3. O boleto bancário ou 2ª via do boleto bancário será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso 
em impressora a laser ou jato de tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código 
de barras e ser pago até o dia 23 de agosto de 2018. 

5.2.4. O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição 
impresso no boleto bancário, obrigatoriamente, na rede bancária, observados os horários de 
atendimento e das transações financeiras de cada instituição até o dia 23 de agosto de 2018. 

5.2.5. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se 
encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, considerando o 1º dia útil que antecede o feriado. 

http://www.fumarc.com.br/
http://www.fumarc.com.br/
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5.2.6. A impressão do boleto bancário ou da segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é de 
exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a Prefeitura Municipal de Matozinhos e a 
FUMARC de eventuais dificuldades na leitura do código de barras e consequente impossibilidade de 
efetivação da inscrição. 

5.2.7. A inscrição somente será processada e efetivada após a confirmação à FUMARC, pela instituição 
bancária e pela Prefeitura de Matozinhos, do pagamento do valor da taxa de inscrição concernente ao 
candidato, sendo automaticamente cancelada a inscrição em que o pagamento não for comprovado, for 
feito a menor ou efetuado após a data estabelecida no item 5.2.2, alínea “e”, deste Edital e seus anexos. 

5.2.8. Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência 
ou depósito em conta corrente, DOC, TED, cheque, cartão de crédito, ordens de pagamento ou qualquer 
outra forma diferente daquela prevista neste Edital. 

5.2.9. Considera-se efetivada a inscrição do candidato que realizar o pagamento exato do valor da taxa até a 
data prevista no item 5.2.2, alínea “e”, deste Edital, bem como as inscrições deferidas através dos pedidos 
de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição. 

5.2.10. Em caso de multiplicidade de Inscrição ou de Isenção, prevalecerá a última inscrição ou isenção 
cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recentes. 

5.2.11. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição provisório do candidato 
neste Concurso Público. Para esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado do 
respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite do vencimento – até o dia 23 de 
agosto de 2018, não sendo considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que 
este pode não ser processado ante a eventual insuficiência de fundos ou outras situações que não 
permitam o pagamento efetivo do valor da taxa de inscrição. 

5.2.12. A Lista das Inscrições Deferidas será publicada no quadro de avisos de publicação oficial dos atos da 
Prefeitura Municipal de Matozinhos e divulgada nos endereços eletrônicos da FUMARC 
<www.fumarc.com.br> e da Prefeitura Municipal de Matozinhos <matozinhos.mg.gov.br>, até o dia 
30 de agosto de 2018. 

5.2.13. Nos casos em que o candidato tiver sua inscrição indeferida por inconsistência no pagamento do valor da 
taxa de inscrição, o mesmo poderá se manifestar formalmente por meio de recurso administrativo 
previsto no item 14.1, alínea “c”, deste Edital e seus anexos. 

5.3 – Da devolução do valor da taxa de inscrição: 

 
5.3.1. Não será admitida a devolução da importância paga com a inscrição, exceto nas seguintes hipóteses: 

 
a) Pagamento extemporâneo ou realizado em duplicidade pelo candidato ou com valor em 

desconformidade com o do valor da taxa de inscrição; 

b) Cancelamento ou suspensão do concurso, previstos na Lei Estadual 13.801, de 26/12/2000; 

c) Alteração da data prevista para as provas;  

d) Alteração ou extinção do cargo para o qual o candidato estiver inscrito. 

 
5.3.1.1. Nos casos elencados no item 5.3.1, alínea “a”, o valor somente será devolvido desde que requerido por 

escrito pelo candidato e estará sujeita à análise do requerimento e documentos comprobatórios e 
consequente aprovação da FUMARC, devendo o candidato arcar com os custos bancários do boleto para 
o processamento da devolução. 

 
5.3.1.1.1. Indeferida a devolução pela FUMARC, cabe ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

exercidos por recurso a ser encaminhado à FUMARC, no prazo e termos previstos no item 14.1 deste 
Edital. 

 
5.3.1.2. Nos casos de suspensão deste Concurso Público em que já tenha sido realizada a prova na data 

prevista, o candidato não terá direito à devolução do valor da taxa de inscrição, garantidos o 

http://www.fumarc.com.br/
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contraditório e a ampla defesa. 
 
5.3.1.3. Nos casos de cancelamento do processo seletivo, mesmo que já tenha sido realizada a prova, o 

candidato terá direito à devolução do valor da taxa de inscrição. 
 
5.3.2. Nas hipóteses previstas no item 5.3.1, o candidato deverá requerer a devolução da Taxa de Inscrição por 

meio do preenchimento e assinatura do Requerimento para Devolução da Taxa de Inscrição – Anexo II, 
disponível no endereço eletrônico <www.fumarc.com.br>, que deverá ser entregue: 

 
a) Em até 10 (cinco) dias úteis após o encerramento do período de inscrições, para os pedidos de 

devolução nos termos do item 5.3.1, alínea “a”, ou 
 
b) Em até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do Ato de cancelamento, suspensão do concurso ou 

divulgação da data das provas, para os pedidos de devolução nos termos do item 5.3.1, alíneas “b”, “c” 
e “d”. 

 

5.3.3. No Requerimento para Devolução da Taxa de Inscrição, o candidato deverá informar os seguintes dados 
para obter a devolução da taxa de inscrição: 

 
a) Motivação para solicitação da devolução, conforme previsões do item 5.3.1; 
b) Nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato; 
c) Nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e CPF do 

titular da conta; 
d) Números de telefones, com código de área, para eventual contato; 
e) Endereço completo, inclusive CEP. 

 
5.3.4. O Requerimento para Devolução da Taxa de Inscrição deverá ser entregue ou enviado, devidamente 

preenchido e assinado pelo candidato e acompanhado da cópia de seu documento de identidade e do 
comprovante de pagamento da inscrição, em envelope fechado, por uma das seguintes formas: 

 
a) Por protocolo, presencialmente ou terceiros, no endereço: Praça do Rosário, 50, Centro, Sala do Telecentro – 

Palácio da Cultura - Matozinhos, das 12h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira (exceto sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos); ou, 

 
b) Via Sedex ou por carta, ambos com Aviso de Recebimento (AR), à FUMARC – Concursos, Avenida Francisco 

Sales, nº 540 – Bairro Floresta – BH/MG, CEP:30150-220, com data de postagem conforme os prazos 
estabelecidos no item 5.3.2. 

 
5.3.4.1. Para validade da solicitação, na entrega ou envio do Requerimento de Devolução da Taxa de Inscrição o 

candidato deverá observar os prazos previstos no item 5.3.2, alíneas “a” e “b”. 
 
5.3.5. O envelope deverá conter a referência da forma que segue abaixo: 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS – Edital nº 001/2018 

REFERÊNCIA: PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO:  

NÚMERO DE CONTROLE: 

 
5.3.6. A devolução da Taxa de Inscrição será processada nos 30 (trinta) dias corridos seguintes ao término do 

prazo fixado no item 5.3.2, alíneas “a” e “b”, por meio de depósito bancário na conta corrente indicada no 
respectivo formulário de devolução. 

 
5.3.6.1. É de inteira responsabilidade do candidato a informação correta e completa de todos os dados 

requeridos para a eventual devolução do valor da taxa de inscrição, não se podendo atribuir à Prefeitura 
Municipal de Matozinhos ou à FUMARC a responsabilidade pela impossibilidade de devolução, caso 
os dados sejam insuficientes ou incorretos. 

 



 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS 

CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL 
EDITAL 001/2018  

 

 

9 

 

5.3.7. O depósito bancário não poderá ser realizado em conta salário ou conta poupança. 
 
5.3.8. Nos casos previstos no item 5.3.1, alíneas “b”, “c” e “d”, o valor a ser devolvido ao candidato será corrigido 

monetariamente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM ou por outro índice que vier 
a substituí-lo, desde a data do pagamento da inscrição até a data da efetiva devolução. 

 
5.3.9. O candidato que não requerer a devolução do valor da taxa de inscrição no prazo e nas formas 

estabelecidas no item 5.3 e seus subitens, deste Edital, não poderá requerê-la posteriormente. 
 
5.3.10. Qualquer dúvida quanto ao procedimento ou dificuldade na inscrição, o candidato deverá entrar em 

contato com a FUMARC no telefone (31) 3249-7455 para orientações. 
 
5.4 – Da Solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 

 

5.4.1. Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal/88, observado o disposto 
no item 5 e seus subitens deste Edital, é garantido o acesso à isenção da taxa de inscrição neste 
Concurso Público a todos os candidatos, desde que comprove quaisquer das condições descritas a seguir: 

a) Hipossuficiência Econômica Financeira, de acordo com o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 
2007, que trata sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico; ou 

b) Desempregado, de acordo com a Lei Estadual nº 13.392, de 07 de dezembro de 1999. 

5.4.1.1. A Isenção da Taxa de Inscrição será concedida a todos aqueles candidatos que se enquadrarem nas 
situações dispostas neste Edital e, que em razão de limitação de ordem financeira, não possam arcar 
com o pagamento da taxa de inscrição, sob pena do comprometimento do sustento próprio e de sua 
família, independentemente de estarem desempregados ou não, podendo esta situação de 
hipossuficiência ser comprovada por qualquer meio legalmente admitido, com plena consciência do 
candidato das implicações civis, criminais e administrativas cabíveis em razão de declaração falsa ou 
parcialmente falsa, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

5.4.1.2. O candidato que se julgue enquadrar em outras situações e padrões de hipossuficiência, poderá pleitear 
a Isenção da Taxa de Inscrição, cabendo exclusivamente ao mesmo comprovar sua condição de forma 
suficiente e indubitável, valendo-se de qualquer meio plausível e legalmente admitido, que não dispõe de 
recursos para o pagamento da taxa de inscrição, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.  

5.4.2. No Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição que deverá ser impresso, assinado, entregue 
presencialmente ou enviado pelos correios, o candidato firmará declaração de que atende aos requisitos 
elencados no item 5.4.1 e seus subitens e que sua situação econômica financeira não lhe permite pagar o 
valor da taxa de inscrição deste Concurso Público sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 
respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração.  

 

5.4.3. A declaração falsa ou inexata dos dados no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, fornecidos 
pelo candidato, ou a apresentação de documentos falsos ou inexatos, que evidencie má fé, determinará o 
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, 
sujeitando-se o requerente às sanções civis, criminais e administrativas cabíveis, assegurados o direito ao 
contraditório e a ampla defesa. 

 

5.4.4. O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, se assinado por terceiro, deverá ser acompanhado por 
instrumento de procuração simples. 

 

5.4.5. O candidato para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição deverá acessar o endereço eletrônico 
<www.fumarc.com.br>, Concurso Público Prefeitura Municipal de Matozinhos – Guarda Municipal, das 9 
(nove) horas do dia 23 de julho de 2018 às 16 (dezesseis) horas do dia 27 de julho de 2018, e 
proceder da seguinte forma: 

a) Ler atentamente o Edital e seus anexos, disponíveis no endereço eletrônico da FUMARC; 

b) Clicar em “Faça sua Inscrição”, preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, informando todos dados 
exigidos; 

c) Após preenchimento, confirmar os dados e clicar em “Solicitar Isenção”;   

d) Imprimir o Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, assiná-lo e marcar a condição em que se 
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enquadra e instrui-lo com a documentação comprobatória pertinente. 

5.4.6. Para comprovar a condição de “Hipossuficiência Econômica Financeira”, que trata o item 5.4.1, alínea 
“a”, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
“https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/ “, gerar, imprimir e enviar o comprovante de 
registro de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico ou ser 

membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 

5.4.6.1. No Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição, após sua impressão e assinatura, o candidato 
deverá informar o Número de Identificação Social (NIS) válido atribuído pelo órgão gestor do CadÚnico, 
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e/ou junto a outros órgãos 
e entidade públicas. 

5.4.7. Para comprovar a condição de “Desempregado”, de que trata o item 5.4.1, alínea “b”, o candidato deverá 
comprovar cumulativamente, as seguintes situações: 

5.4.7.1. Apresentar documento de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados emitidos pelo Ministério do 
Trabalho – CAGED. 

5.4.7.2. Apresentar cópia da CTPS das páginas que contenha a foto; a qualificação civil; página do último 
vínculo, na qual deverá constar o registro de saída e cópia da primeira página subsequente em branco; e 
ainda páginas que contenham outras anotações pertinentes, quando houver;   

5.4.7.2.1. Caso o vínculo de trabalho do candidato tenha sido registrado em páginas de Anotações Gerais da 
CTPS, além da cópia dessa página e da posterior, seja qual for a informação o candidato deverá 
apresentar cópia da página da CTPS em que foi registrado o último Contrato de Trabalho ou outras 
informações pertinentes. 

5.4.7.2.2. Se na Carteira de Trabalho constar anotação de CTPS anteriores ou de recadastramento da CTPS, o 
candidato deverá apresentar também cópia destas CTPS, relativas às páginas que contenham foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho com a devida escrituração da data de saída do último 
emprego e página subsequente. 

5.4.7.3. Apresentar as declarações, de próprio punho, nos Modelos 1, 2, e 3 do Anexo III em que declarará que 
não tem vínculo estatutário vigente com o Poder Público Municipal, Estadual ou Federal, e; que não tem 
contrato de prestação de serviços vigente com o Poder Público nos âmbitos Municipal, Estadual ou 
Federal, e; que não exerce atualmente nenhuma atividade legalmente reconhecida como autônoma, não 
auferindo qualquer tipo de renda (exceto aquela proveniente de seguro desemprego). 

5.4.8. Para comprovar a condição de que nunca trabalhou, o candidato deverá comprovar cumulativamente, as 
seguintes situações: 

5.4.8.1. Apresentar cópia das páginas da CTPS que contenham foto, qualificação civil e as páginas de contrato 
de trabalho e anotações gerais em branco; 

5.4.8.2. Apresentar as declarações, de próprio punho, nos Modelos 4, 5, e 6 do Anexo III em que declarará que 
nunca teve vínculo estatutário com o Poder Público Municipal, Estadual ou Federal, e; que nunca teve 
contrato de prestação de serviços vigente com o Poder Público nos âmbitos Municipal, Estadual ou 
Federal, e; que nunca exerceu nenhuma atividade legalmente reconhecida como autônoma. 

5.4.9. O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição assinado e acompanhado da documentação 
comprobatória da situação econômica financeira do candidato, em que ele se enquadrar, conforme 
disposto nos itens 5.4.6, 5.4.7 e 5.4.8 e seus respectivos subitens, deverão ser entregues ou enviados em 
envelope fechado, no período de 23 a 27 de julho de 2018, por uma das seguintes formas:  

 

a) Por protocolo, presencialmente ou terceiros, no endereço: Praça do Rosário, 50, Centro, Sala do Telecentro – 
Palácio da Cultura - Matozinhos, das 12h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira (exceto sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos); ou, 

 
b) Via Sedex ou por carta, ambos com Aviso de Recebimento (AR), à FUMARC – Concursos, Avenida Francisco 

Sales, nº 540 – Bairro Floresta – BH/MG, CEP:30150-220, com data de postagem conforme os prazos 
estabelecidos no item 5.4.9. 

 

5.4.10. O envelope deverá conter em sua face frontal os seguintes dados: 
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5.4.11. A comprovação da tempestividade da Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição será feita pela data 
de postagem nos Correios ou pela data de protocolo de entrega do Requerimento de Isenção da Taxa 
de Inscrição e documentação comprobatória. 

5.4.12. É vedado o envio do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição e da documentação comprobatória 
de mais de um candidato no mesmo envelope.  

5.4.13. Qualquer documento apresentado conforme disposto neste Edital para requerer Isenção da Taxa de 
Inscrição, se assinado por terceiro, deverá ser acompanhado por instrumento de procuração simples. 

5.4.14. Não serão analisados os documentos encaminhados em desconformidade com o previsto neste Edital. 

5.4.15. O candidato poderá ser convocado para apresentar documentação original, bem como outros 
documentos complementares, não sendo admitido em hipótese alguma a apresentação ou inclusão, em 
grau de recurso, de novos documentos. 

5.4.16. A solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição que não atender a qualquer das exigências determinadas 
neste Edital será indeferida. 

5.4.17. Não serão consideradas as solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição encaminhadas via fax, correio 
eletrônico ou qualquer outra forma que não seja prevista neste Edital, assim como aquelas apresentadas 
fora do prazo determinado no item 5.4.9 deste Edital. 

5.4.18. As Solicitações de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição deste Concurso Público serão 
analisadas pela FUMARC. 

5.4.19. Não será concedida Isenção da Taxa de Inscrição ao candidato que: 

a) Deixar de solicitar a Isenção da Taxa de Inscrição dentro do período fixado ou por meio distinto do 
previsto neste edital; 

b) Não observar os prazos para entrega e postagem do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, 
da documentação comprobatória e das declarações previstas neste Edital; 

c) Não assinar e/ou não entregar o Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição; 

d) Não enviar o Comprovante de Registro de Inscrição do CadÚnico, a documentação comprobatória e 
declarações previstas neste Edital, de acordo com o seu enquadramento; 

e) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

f) Não enviar as declarações, de próprio punho, de acordo com o seu enquadramento, exigidas nos itens 
referentes ás situações de desempregado ou que nunca trabalhou. 

5.4.20. O resultado da análise da documentação apresentada para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 
será publicado no quadro de avisos de publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Matozinhos 
e divulgado nos endereços eletrônicos da FUMARC <www.fumarc.com.br> e da Prefeitura Municipal 
de Matozinhos <matozinhos.mg.gov.br>, até o dia 07 de agosto de 2018. 

5.4.21. O candidato poderá consultar o motivo do indeferimento da sua Solicitação de Isenção da Taxa de 
Inscrição, acessando o endereço eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br>, por meio de Consulta 
Individual. 

5.4.22. Caberá recurso quanto ao indeferimento da Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição deste Concurso 
Público, conforme previsto no item 14.1, alínea “b” deste Edital. 

5.4.23. O candidato que tiver sua Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição “Indeferida” após fase recursal, 
poderá efetuar sua inscrição, imprimindo o boleto bancário e efetuando o pagamento do valor da taxa de 
inscrição até o dia 23 de agosto de 2018. 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS – Edital nº 001/2018 

REFERÊNCIA: SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
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5.4.23.1. O candidato que não regularizar a inscrição por meio do pagamento do boleto bancário não terá sua 
inscrição efetivada. 

5.4.24. O candidato que tiver sua Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição “Deferida” estará 
automaticamente inscrito, devendo consultar e imprimir o seu Cartão de Informação – CDI, conforme 
disposto no item 7 e seus subitens. 

5.4.25. Constatada a irregularidade no deferimento da isenção, em qualquer época, a inscrição do candidato 
será automaticamente cancelada, sendo considerados nulos todos os atos dela decorrentes, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

5.5 – Dos Procedimentos para Solicitação de Condições Especiais para Realização das provas: 

5.5.1. Não serão reservadas vagas neste Concurso Público, para as pessoas com deficiência, face a exigência 
estabelecida no inciso II do artigo 38 do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que 
determina que não se aplica a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos casos de provimento 
de cargo público efetivo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato, 
porém o candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas, conforme 
previsto no Artigo 40, §1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, poderá requerê-lo, 
durante o período de inscrições, desde que atenda as especificações do item 5.5 e seus subitens. 

5.5.2. O candidato, para ter as condições especiais atendidas, além de observar os procedimentos descritos no 
item 5.5 e seus subitens, deverá durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou 
Isenção proceder da seguinte forma: 

 

a) Informar se possui deficiência; 

b) Selecionar o tipo de deficiência; 

c) Informar se necessita de condições especiais para a realização das provas; 

d) Entregar ou enviar Laudo Médico, original ou em cópia autenticada em serviço notarial e de registros 
(Cartório de Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, o 
qual deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID-10), com a provável causa da 
deficiência ou Certificado de Homologação de Readaptação ou Habilitação Profissional emitido pelo 
INSS, para assegurar previsão de adaptação da sua prova. 

5.5.2.1. O Laudo Médico deve conter todas as informações necessárias que permitam caracterizar a deficiência 
e nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal n° 3298, de 20 de dezembro de 1999, 
combinado com o enunciado da Súmula nº 377, do STJ, de 22 de abril de 2009 e, em especial, a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. 

5.5.2.2. O laudo médico somente será considerado para assegurar previsão de adaptação da prova do 
candidato. 

5.5.2.3. O Laudo Médico deverá ser entregue ou enviado durante o prazo de inscrições estabelecido no item 
5.2.2, das seguintes formas:   

a) Por protocolo, presencialmente ou terceiros, no endereço: Praça do Rosário, 50, Centro, Sala do 
Telecentro – Palácio da Cultura - Matozinhos, das 12h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira 
(exceto sábados, domingos, feriados e pontos facultativos); ou, 

 
b) Via Sedex ou por carta, ambos com Aviso de Recebimento (AR), à FUMARC – Concursos, Avenida 

Francisco Sales, nº 540 – Bairro Floresta – BH/MG, CEP:30150-220, com data de postagem conforme os 
prazos estabelecidos no item 5.2.2. 

 

5.5.2.4. O Laudo Médico deverá ser entregue em envelope fechado, contendo na parte externa e frontal do 
envelope os seguintes dados: 
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5.5.3. Para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 5.2.2 deste 
Edital. 

5.5.4. A Prefeitura Municipal de Matozinhos e a FUMARC não se responsabilizam pelo extravio ou atraso 
impeça a chegada do laudo médico a seu destino, quando enviado via correios. 

5.5.5. O laudo médico terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido, ficando a sua 
guarda sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Matozinhos. 

5.5.6. As condições especiais para realização das provas poderão ser requeridas tanto por pessoas com 
deficiência quanto por pessoas que, em razão de alguma limitação temporária, tenham necessidade. 

5.5.7. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato, assim consideradas 
aquelas que possibilitam a prestação do exame respectivo, será condicionada à solicitação do candidato e 
à legislação específica. 

5.5.8. A FUMARC assegurará aos candidatos que solicitaram atendimento especial, locais de fácil acesso e, 
quando for o caso, pessoas, equipamentos e instrumentos para auxílio durante a realização das provas. 

5.5.8.1. Caso o candidato solicite auxílio de um fiscal para transcrever a prova, a Prefeitura Municipal de 
Matozinhos e a FUMARC não poderão ser responsabilizados, sob qualquer alegação por parte do 
candidato, por eventuais erros de transcrição cometidos pelo fiscal. 

5.5.9. O candidato que que necessitar de Tempo Adicional para a realização das provas, além de indicar essa 
necessidade no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou de Isenção, deverá enviar ou entregar o Laudo 
Médico, conforme especificado no item 5.5.2 e subitens, acompanhado de parecer emitido por especialista 
da área de sua deficiência, que justificará a necessidade do tempo adicional solicitado para o candidato, 
nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto Federal n.º 3.298/1999. 

5.5.9.1. A concessão de tempo adicional para a realização das provas somente será deferida caso tal 
recomendação seja decorrente de orientação médica específica contida no laudo médico enviado pelo 
candidato ou em parecer emitido por profissional de saúde. 

5.5.10. O candidato que não indicar no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou de Isenção, a condição especial 
de que necessita, poderá fazê-lo, ainda, até o último dia do prazo de inscrição, 22 de agosto de 2018, 
por meio de requerimento de próprio punho, datado e assinado, enviando-o à FUMARC, acompanhado 
do laudo médico, conforme disposto neste edital no item 5.5.2 e seus subitens.  

5.5.10.1. A concessão do atendimento especial fica condicionada à análise da viabilidade e possibilidade técnica 
do pedido. 

5.5.11. Não terá atendida a condição especial para realização das provas, mesmo que indicada a condição 
especial no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou Isenção, o candidato que: 

 

a) Não entregar o laudo médico; 

b) Entregar o Laudo Médico fora do prazo estabelecido no item 5.2.2 deste Edital; 

c) Entregar o Laudo Médico sem data de expedição ou com data de expedição superior ao prazo máximo 
de 90 (noventa) dias antes da data do término das inscrições; 

d) Entregar Laudo Médico que não contenha a expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID; 

5.5.12. O candidato que não requerer as condições especiais no prazo e forma previstas neste Edital, sejam 
quais forem os motivos alegados, será de sua exclusiva responsabilidade a opção de realizar ou não a 
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prova sem as condições especiais não solicitadas. 

5.5.13. A relação dos candidatos que solicitaram condições especiais será publicada no quadro de avisos de 
publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Matozinhos e divulgada nos endereços 
eletrônicos da FUMARC <www.fumarc.com.br> e da Prefeitura Municipal de Matozinhos 
<matozinhos.mg.gov.br>, até o dia 30 de agosto de 2018, com Deferimento ou Indeferimento. 

6 – DA CANDIDATA LACTANTE  

6.1. Fica assegurado as lactantes o direito de participarem do Concurso, nos critérios e condições estabelecidos 
pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Federal n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei Federal n.º 10.048/2000. 

6.2. A candidata que seja mãe lactante deverá requerer, por meio de requerimento de próprio punho, datado e 
assinado, especificando esta condição e deverá ser encaminhado à FUMARC, nas formas previstas no item 
5.5.2.3 deste Edital, até o encerramento das inscrições, para a adoção das providências necessárias. 

6.2.1. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo e nas formas estabelecidas neste Edital, seja qual 
for o motivo alegado, poderá não ter a solicitação atendida por questões de não adequação das 
instalações físicas do local de realização das provas. 

6.3. Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala em que 
estarão sendo realizadas as provas, para atendimento ao seu bebê, em sala especial a ser reservada pela 
Coordenação. 

6.4. Será assegurada à candidata lactante a compensação do tempo efetivamente despendido no momento da 
amamentação quando da realização das provas. 

6.5. Para a amamentação o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela Coordenação. 

6.6. A criança deverá estar acompanhada somente de um maior de 18 (dezoito) anos, capaz, responsável por 
sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em 
local apropriado, será autorizada pela Coordenação deste concurso público. 

6.7. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma “fiscal” da FUMARC, sem a 
presença do responsável pela guarda da criança, que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os 
termos e condições deste Edital. 

6.8. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas. 

6.9. A FUMARC não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. 

7 – CARTÃO DE INFORMAÇÃO – CDI / LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVA 

7.1. Não será enviado, via Correios, o Cartão de Informação de realização das provas. 

7.2. O Cartão de Informação (CDI) contendo a data, o horário e o local da realização das Provas será 
disponibilizado, para consulta e impressão pelo próprio candidato, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data 
provável de aplicação das provas no endereço eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br>. 

7.3. Caso o candidato não consiga obter o CDI, após ser disponibilizado conforme item 7.2, deverá entrar em 
contato com a FUMARC,  até o dia 28 de setembro de 2018, pelo telefone (31) 3249-7455 ou comparecer 
no endereço: Praça do Rosário, 50, Centro, Sala do Telecentro – Palácio da Cultura - Matozinhos, dentro do 
horário de funcionamento do local (das 12h00min às 17h00min, em dias úteis, de segunda a sexta-feira), 
munido do boleto bancário, juntamente com o comprovante de pagamento devidamente quitado, para 
orientações. 

http://www.fumarc.com.br/
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7.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato que tiver sua inscrição deferida, consultar e imprimir no 
endereço eletrônico <www.fumarc.com.br> Cartão de Informação - CDI, onde constarão a data, horário e 
local de realização das provas. 

7.5. No CDI estarão expressos o nome completo do candidato, o número do documento de identidade, a data de 
nascimento, as datas, os horários, os locais de realização das provas (escola/prédio/sala) e outras 
orientações úteis ao candidato. 

7.6. É obrigação do candidato conferir no CDI seu nome, o número do documento utilizado na inscrição, a sigla 
do órgão expedidor, bem como a data de nascimento. 

7.7. Os eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, na sua data de nascimento, no número do 
documento de identidade utilizado na inscrição, ou na sigla do órgão expedidor, constantes do CDI deverão 
ser comunicados pelo candidato ao Fiscal de provas no dia, no horário e no local de realização da prova 
objetiva, mediante apresentação do documento de identificação original e válido, que fará anotação dos 
dados corretos na Ata de Ocorrências da sala. 

7.7.1. Caso o candidato não comunique o erro de digitação referente a sua data de nascimento em até 48 horas 
após a aplicação das provas arcará com o prejuízo advindo de tal erro. 

7.8. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados ou confirmados 
pelo candidato no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou Isenção, relativo ao cargo indicado no ato da 
inscrição ou do pedido de isenção, bem como à condição em que concorre. 

7.9. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas, 
para fins de justificativa de sua ausência. 

7.10. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das 
provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização 
das provas com antecedência. 

7.11. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato. 

7.12. O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará a desistência do candidato e 
resultará em sua eliminação deste Concurso Público. 

7.13. O candidato que, por qualquer motivo, não visualizar o seu Cartão de Informação (CDI), mas que 
apresente o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, poderá 
participar deste Concurso Público. 

7.13.1. Para ser incluído, o candidato deverá entrar em contato com a FUMARC imediatamente após a 
disponibilização do CDI, de que trata o item 7.2, pelo telefone (31)3249-7455, para ser informado do 
local onde realizará as provas, onde deverá ser preenchido e assinado, no dia da prova, formulário 
específico. 

7.13.2. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação 
quanto à regularidade da referida inscrição. 

7.13.3. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

8 – DAS PROVAS 

8.1. Das Provas Objetivas: 

8.1.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos 
serão constituídas conforme o Quadro de Composição das Provas abaixo:  

http://www.fumarc.com.br/
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8.1.2. Os Conteúdos Programáticos e Sugestões Bibliográficas referentes às Provas Objetivas de Múltipla 
Escolha são os constantes do Anexo I deste Edital. 

8.1.3. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão distribuídas pelas disciplinas em conformidade com o 
Quadro de Composição das Provas constante no item 8.1.1, sendo que cada questão conterá 4 (quatro) 
alternativas com uma única resposta correta. 

8.1.4. A cada questão da prova objetiva de múltipla escolha será atribuído 2,0 (dois) pontos. 

8.1.5. As Provas Objetivas serão avaliadas e apuradas por meio de leitura ótica, sendo atribuídos os valores 
constantes no Quadro de Composição das Provas do item 8.1.1. 

8.1.6. Será considerado aprovado nas Provas Objetivas, o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) do total de pontos da Prova Objetiva, e que não receber nota 0 (zero) em qualquer uma das 

disciplinas das provas objetivas. 

8.1.6.1. Será excluído deste Concurso Público, o candidato que não obtiver o mínimo de percentual de acertos 
exigidos para a aprovação nos termos do item 8.1.6 deste Edital. 

8.1.7. Não será permitida a consulta a livros, manuais, impressos e anotações na sala de realização das Provas 
Objetivas. 

8.2. Da Prova de REDAÇÃO: 

8.2.1. A segunda etapa deste será realizada por meio de Prova de Redação, de caráter eliminatório e 
classificatório, na forma de desenvolvimento de um texto dissertativo sobre tema contemporâneo.  

8.2.2. A Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada no mesmo dia e horário das 
provas objetivas. 

8.2.3. Não será permitida a consulta a livros, manuais, impressos e anotações na realização da Prova de Redação. 

8.2.4. Somente serão corrigidas as Redações dos candidatos aprovados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, 
observadas as exigências do item 8.1.6, classificados conforme quadro abaixo, respeitado os candidatos 
empatados na última posição, ficando os demais candidatos reprovados e eliminados do concurso para 
todos os efeitos: 

CARGO CLASSIFICADOS ATÉ 

Guarda Municipal Masculino 240ª 

Guarda Municipal Feminino 90ª 

Cargo Escolaridade Disciplina 
Nº de 

Questões  

Valor de 
cada 

questão 

Pontuação mínima 
para aprovação 

Em cada 
conteúdo 

50% da 
prova 

Guarda 
Municipal 

Ensino Médio 
Completo 

Língua Portuguesa 

Raciocínio Lógico 

Legislação 

Conhec. Específicos 

10 

10 

10 

20 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

50 
pontos 

 

TOTAL 
50 

questões 
100,00  
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8.2.5. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato fazer a Prova de Redação fora da data, cidade e 
horários estabelecidos ou do espaço físico determinado pela FUMARC, bem como, sob nenhum pretexto 
ou motivo, haverá segunda chamada para a realização da Prova de Redação. 

8.2.6. A prova de Redação deverá conter o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas. 

8.2.7.  Será penalizado o candidato que não obedecer aos limites de número de linhas definidos no item 8.2.6 
deste Edital, de acordo com os seguintes critérios:  

a) desconto de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por linha aquém do mínimo estipulado;  

b) desconto de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por linha que exceda o máximo estipulado. 

8.2.7.1. Será eliminado do Concurso Público o candidato que não obtiver o mínimo de 60% (sessenta por 
cento) do total dos pontos distribuídos na Prova de Redação. 

8.2.7.2. A Prova de Redação será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos: 

8.2.8. A Prova de Redação será corrigida de acordo com os itens de avaliação abaixo: 

Aspectos Avaliados 
Total de 
Pontos 

Critérios de Avaliação 

Argumentação e informatividade dentro do tema 
proposto – AI – (originalidade, suficiência, correção, 
relevância e propriedade das informações) 

15 

De 0 a 4 – Ruim 

De 5 a 8 – Regular 

De 9 a 12 – Bom 

De 13 a 15 – Muito Bom 

Coerência e Coesão - CC (organização adequada de 
parágrafos, continuidade e progressão de ideias, uso 
apropriado de articuladores) 

15 

De 0 a 4 – Ruim 

De 5 a 8 – Regular 

De 9 a 12 – Bom 

De 13 a 15 – Muito Bom 

Morfossintaxe – M – (emprego de pronomes, relação 
entre as palavras, concordância verbal e nominal, 
organização e estruturação dos períodos e orações, 
emprego dos tempos e modos verbais e colocação de 
pronome) 

10 Desconto de 1 ponto por erro 

Pontuação, acentuação e ortografia – PO 10 Desconto de 1 ponto por erro 

Valor total da Prova 50 pontos 

8.2.8.1. Na Folha de Resposta da Prova de Redação não será permitido qualquer identificação do candidato, 
pela comissão de correção, na parte destinada ao tema proposto, garantindo assim o sigilo do autor da 
Prova de Redação. 

8.2.8.2. Será adotado processo que impeça a identificação do candidato por parte da banca examinadora, 
garantindo-se o sigilo do julgamento. 

8.2.9. Na Prova de Redação, o candidato somente poderá registrar seu nome, número de inscrição ou 
assinatura em lugar/campo especificamente indicado, sob pena de anulação da sua prova e 
consequente eliminação do candidato deste concurso público. 

8.2.10. Será atribuída nota 0 (zero) à prova que apresentar sinais, expressões, marcas ou convenções que 
possibilitem a identificação do candidato. 

8.2.11. A Folha para rascunho, constante do caderno de prova, será de preenchimento facultativo e em 
nenhuma hipótese o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção e deverá ser 
devolvido pelo candidato ao final da prova. 

8.2.12. Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Prova de Redação, devendo o 
candidato limitar-se a uma única Folha padrão recebida. 

8.2.13. A Prova de Redação deverá ser manuscrita, em letra LEGÍVEL, com caneta esferográfica de tinta preta 
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ou azul, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de 
candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o 
candidato será acompanhado por fiscal da FUMARC devidamente treinado, para o qual deverá ditar os 
textos, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

8.2.14. Não será permitido o uso de corretivo de texto. 

8.2.15. Será atribuída nota zero à Prova de Redação: 

a) No caso de não haver texto; 

b) Cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;  

c) Que fuja da tipologia, tema e proposta da Prova de Redação;  

d) Considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento 
excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa 
escrita, ou em idioma diverso do Português;  

e) Que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta;  

f) Cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor;  

g) Que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato. 

9 – DA AVALIAÇÃO MÉDICA  

9.1. Será realizada Avaliação Médica, de caráter eliminatória, nos termos do Protocolo Técnico de Exames 
Médicos definidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura de Matozinhos. 

9.2. Somente participarão da etapa de Avaliação Médica os candidatos aprovados na Prova de Redação, 
observadas as exigências do item 8.2.7.1, classificados conforme quadro abaixo, respeitados os candidatos 
empatados na última posição, ficando os demais candidatos eliminados do concurso para todos os efeitos: 

 

CARGO CLASSIFICADOS ATÉ 

Guarda Municipal Masculino 48ª 

Guarda Municipal Feminino 18ª 

9.3. Os exames médicos objetivarão aferir se os candidatos gozam de boa saúde física e mental, se não são 
portadores de deficiências, doenças, sinais ou sintomas que os incapacitem para o cargo público efetivo de 
Guarda Municipal. 

9.4. A Avaliação Médica será realizada no município de Belo Horizonte, em data, local e horário a ser 
comunicados mediante convocação do candidato, por meio de publicação no quadro de avisos de 
publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Matozinhos e divulgação nos endereços eletrônicos 
da FUMARC <www.fumarc.com.br> e da Prefeitura Municipal de Matozinhos <matozinhos.mg.gov.br>.  

9.5. Para submeter-se aos exames médicos, o candidato deverá comparecer na data, horário e local 
designados, munido de documento único de identidade original de valor legal, que contenha, no mínimo, 
fotografia, assinatura e filiação, de preferência o apresentado no ato da inscrição e o CDI. 

9.6. Após o exame clínico do candidato e a análise dos exames laboratoriais e complementares, emitirá Laudo 
Médico da aptidão ou inaptidão de cada candidato. 

9.7. Será considerado aprovado, nesta etapa, o candidato que obtiver o resultado de APTO para o cargo. 

9.8. O candidato INAPTO será eliminado e ficará impedido de prosseguir no concurso. 

9.9. O candidato que deixar de comparecer à realização dos exames médicos, sob qualquer motivo, será 
eliminado do Concurso Público. 
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9.10. Protocolos Técnicos para os Exames Médicos  
 
9.10.1. Os critérios para a avaliação de candidatos nos exames médicos dos processos seletivos destinados ao 

provimento do cargo público efetivo de Guarda Municipal serão os estabelecidos neste instrumento, 
observado o disposto na Resolução Federal nº 1488, de 11 de fevereiro de 1998, do Conselho Federal 
de Medicina, publicada no Diário Oficial da União de 06 de março de 1998 e Portaria 3214 - Norma 
Regulamentadora nº 7/1978 do Ministério do Trabalho. 

 
9.10.2. A avaliação médica do candidato ao cargo público de Guarda Municipal consistirá na realização dos 

seguintes exames, sem prejuízo de outros que venham a ser solicitados pelo órgão municipal 
competente:  

 

a) Avaliação clínica oftalmológica com acuidade visual com e sem correção, biomicroscopia, tonoscopia 
e conclusão diagnóstica; 

b) Eletrocardiograma com laudo emitido por profissional competente; 
c) Exames laboratoriais: glicemia de jejum, hemograma completo, urina rotina, Gama GT, parasitológico 

de fezes, urina: rotina, teste para detecção de metabólicos de THC, teste para detecção de 
metabólicos de cocaína; 

d) Eletroencefalograma com laudo emitido por Médico Neurologista; 
e) Exame audiométrico: tonal e vocal com parecer emitido pelo profissional competente; 
f) Avaliação clínica com Médico do Trabalho que concluirá pela aptidão ou inaptidão do candidato, 

conforme os protocolos estabelecidos neste instrumento. 
 
9.10.3. Os protocolos específicos são os seguintes: 
 
9.10.3.1. Protocolo de Oftalmologia: 
 

a) Será considerado apto o candidato que apresente acuidade visual igual ou superior a 0,8 em cada 
olho em separado, com ou sem correção; o candidato portador ou referindo história de estrabismo 
corrigido cirurgicamente, para ser considerado apto deverá apresentar, além da acuidade visual em 
ambos os olhos igual ou acima de 0,8 em cada olho em separado, com ou sem correção, visão 
binocular e fusão, comprovados em teste ortóptico;  

 
b) Será considerado inapto o candidato que apresente acuidade visual menor que 0,8 em cada olho em 

separado, com ou sem correção, e/ou que apresente ambliopia, catarata, glaucoma, ceratocone, 
renitopatia ou outras patologias evolutivas. 

 
9.10.3.2. Protocolo de Cardiopatias e Hipertensão Arterial Sistêmica 
 

a) O candidato que no momento de o exame apresentar hipertensão arterial sem controle adequado 
e/ou lesões em órgãos alvo, com sinais de cardiopatia, será encaminhado para avaliação cardiológica 
e para a realização exames específicos necessários à confirmação diagnóstica e estabelecimento do 
grau de risco relacionado à atividade laborativa, para definição de aptidão ou inaptidão. 

 
9.10.3.3. Protocolo do Sistema Musculoesquelético 
 

a) Será considerado inapto o candidato que apresente doenças e anormalidades dos ossos e 
articulações congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas. 

 
9.10.3.4. Protocolo do Sistema Nervoso 
 

a) Será considerado inapto o candidato que apresente doenças e anormalidades do sistema nervoso 
central e periférico, congênitas ou adquiridas. 

 
9.10.3.5. Protocolo para Varizes dos Membros Inferiores 
 

a) Será considerado apto o candidato que, no momento do exame apresente varizes primárias de Grau I 
ou II (veias com calibre até 0,5 mm), sem quadro agudo e sem sinais de insuficiência venosa crônica. 
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b) Será considerado inapto o candidato que, no momento do exame apresente varizes primárias de 
Grau III e Grau IV (veias de calibre superiores a 0,5 mm), mesmo sem quadro agudo e sem sinais de 
insuficiência venosa, e o candidato que no momento do exame apresente varizes primárias graus I, II 
e III, com sinais de insuficiência venosa. 

 
9.10.3.6. Protocolo dos Distúrbios Mentais e Comportamentais 
 

a) O candidato que no momento do exame apresentar sinais e/ou sintomas de transtornos mentais e/ou 
comportamentais, história clínica pregressa de transtorno mental, internação ou tratamento 
psiquiátrico e/ou antecedentes de licenças psiquiátricas, história familiar positiva para transtornos 
mentais graves, será encaminhado para avaliação com psiquiatras.  

 
b) Será considerado INAPTO o candidato com diagnóstico de quadro psicopatológico atual ou 

pregresso, incluindo quadros de dependência química. 
 
9.10.3.7. Protocolo de Diabetes Mellitus 
 

a) Será considerado apto o candidato que no momento do exame apresentar valores de glicemia de 
jejum entre 60 a 99 mg/dl, com exames de função renal e fundo de olho normais. Candidatos com 
exames de função renal e/ou fundo de olho alterados, serão encaminhados para avaliação com 
endocrinologista. 

 
b) O candidato que no momento do exame apresentar valores de glicemia acima de 99 mg/dl, será 

avaliado por endocrinologista e considerado APTO ou INAPTO, a depender do tipo e nível de 
alteração e da presença de fatores de risco associados, devendo ser analisados os níveis de 
proteinúria, albuminúria e o clearence de creatinina,glicohemoglobina, avaliação neurológica e exame 
de fundo de olho. 

 
c) Será considerado inapto o candidato que for insulino-dependente, devido às características das 

funções de Guarda Municipal. 
 
9.10.3.7.1. Ao exame de fundo de olho será considerado: 

a) Retinopatia não proliferativa: 

a.1) Leve e moderada = APTO 

a.2) Avançada = INAPTO 

b) Retinopatia proliferativa e Maculopatia diabética = INAPTO 

9.10.3.7.2. Ao exame neurológico: 

a) O candidato que apresentar neuropatia sensitivo-motora e autonômica em grau leve, moderado ou 
grave = INAPTO. 

9.10.3.8. Protocolo para Ingresso de Candidatos com Alterações Auditivas 

a) Perdas Auditivas Condutivas ou Mistas Transitórias: serão aptos exceto casos cirúrgicos uni ou 
bilaterais que comprometam as frequências de 500,1000 e 2000 Hertz acima de 45 dB; Definitivas: 
serão aptos os casos de sequela de otite média crônica, uni ou bilateral, de caráter moderado (até 40 
dB) que não comprometam as frequências de 500, 1000 e 2000 Hertz. 

b) Perdas Auditivas Neurossensoriais:  

b.1) Serão Considerados Aptos: 

b.1.1) Candidatos com perdas auditivas neurossensoriais uni ou bilaterais, de caráter estável, que 
não atinjam as frequências de 500, 1000 e 2000 Hertz. 
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b.1.2) Candidatos com perdas auditivas neurossensoriais uni ou bilaterais, de caráter estável, nas 

demais frequências, não superior ao limite de 45 dB. 
 

b.2) Serão Considerados Inaptos: 
 

b.2.1) Candidatos que, no momento do exame apresentarem perda auditiva condutiva, mista ou 
neurossensorial, uni ou bilateral, que acometam frequências de 500, 1.000 e 2.000 Hertz igual 
ou superior a 30 dB. 

 
b.2.2) Candidatos que, no momento do exame apresentarem perda auditiva condutiva, mista ou 

neurossensorial, uni ou bilateral, que acometam frequências de 3.000 e 4.000 Hertz igual ou 
superior a 45 dB. 

b.2.3) Anacusias unilaterais, mesmo se o ouvido contralateral possuir um nível de audibilidade 
normal (ouvido único). 

10 – DA AVALIAÇÃO FÍSICA 

10.1. A Avaliação Física, de caráter eliminatória avaliará a capacidade do candidato para suportar, física e 
organicamente as exigências práticas de atividades físicas e demais exigências próprias do cargo. 

10.2. Somente serão convocados para Avaliação Física os candidatos aptos na Avaliação Médica.  

10.3. A Avaliação Física será realizada no município de Belo Horizonte, em data, local e horário a ser 
comunicados mediante Convocação, que será publicada no quadro de avisos de publicação oficial dos 
atos da Prefeitura Municipal de Matozinhos e divulgada nos endereços eletrônicos da FUMARC 
<www.fumarc.com.br> e da Prefeitura Municipal de Matozinhos <matozinhos.mg.gov.br>.  

10.4. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato fazer a Avaliação Física fora da data, da cidade, do 
horário estabelecido ou do espaço físico determinado pela FUMARC, bem como, sob nenhum pretexto ou 
motivo, haverá segunda chamada para a realização da Avaliação Física, sendo eliminado, o candidato 
ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 

10.5. A identificação correta do local de aplicação da Avaliação Física e o comparecimento no horário 
determinado serão de inteira responsabilidade do candidato. 

10.6. O candidato convocado para a Avaliação Física deverá:  

a) apresentar documento único de identidade original de valor legal, que contenha, no mínimo, fotografia, 
assinatura e filiação, de preferência o apresentado no ato da inscrição;  

b) apresentar, obrigatoriamente no modelo indicado no Anexo IV o Atestado Médico emitido por médico, 
podendo ser datado, no máximo, com 20 (vinte) dias que antecederem a data de realização da 
Avaliação Física, devendo especificar que o candidato “ESTÁ EM PLENO GOZO DE SAÚDE FÍSICA E 
MENTAL, ESTANDO APTO A REALIZAR OS ESFORÇOS FÍSICOS PREVISTOS NO EDITAL DO 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS”. Conter nome completo, 
número do RG do candidato e a data de emissão do atestado, bem como conter obrigatoriamente 
nome legível, carimbo, assinatura e número do CRM do médico responsável pela emissão do atestado.  

c) comparecer ao local designado com trajes adequados: camiseta, calção de ginástica ou malha e tênis.  

10.6.1. A não apresentação do atestado médico, estritamente condizente com o aprazado no item 10.6, 
acarretará na impossibilidade de realização da Avaliação Física, ficando o candidato eliminado do 
Concurso Público.  

10.6.2. Não será aceita entrega de atestado médico em outro momento que a marcada para esse fim. 

10.6.3. Caberá à banca examinadora, responsável pela aplicação dos testes da Avaliação Física, a verificação e 
aceitação dos atestados médicos, bem como dos trajes usados pelos candidatos. 
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10.6.4. Será eliminado do concurso o candidato que não atender aos itens 10.6 e 10.6.1. 

10.7. Os testes de Avaliação Física serão aplicados por profissionais de Educação Física.  

10.8. A FUMARC manterá no local da Avaliação Física, pessoa especializada para prestação de primeiros 
socorros, se necessário. 

10.9. Os candidatos convocados deverão comparecer com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos 
do horário marcado, munidos de documento de identidade original com foto, do Atestado Médico e com 
trajes adequados. 

10.10. Somente será submetido à Avaliação Física, o candidato que portar os documentos relacionados no item 
10.6, bem como se estiver com os trajes adequados, de acordo com a banca examinadora.  

10.11. A Avaliação Física consistirá na realização de testes físicos, conforme detalhamento abaixo, sendo todos 
os testes de caráter eliminatório.  

10.11.1. TESTE DE CORRIDA em 12 (doze) minutos - (masculino e feminino) avaliará o condicionamento físico 
do candidato. O objetivo é medir se o candidato possui, no momento do concurso, uma capacidade de 
resistência mínima para o desempenho do cargo. Esta classificação se relaciona ao nível de não 
sedentarismo. 

10.11.1.1. A execução deste teste consistirá em:  

a) Percorrer no tempo de 12 (doze) minutos, o percurso mínimo exigido, de 1.800 (hum mil e     
oitocentos) metros para o Sexo Masculino e de 1.300 (hum mil e trezentos) metros para o Sexo 
Feminino, sendo permitido andar durante a sua realização;  

b) Faltando 2 (dois) minutos para o encerramento do teste, será emitido um sinal sonoro (com um 
apito) avisando os candidatos sobre o tempo já decorrido;  

c) Após 12 (doze) minutos será dado um novo sinal sonoro finalizando o teste; 

d) O candidato deverá parar no lugar em que estiver e ficar em pé, andando transversalmente na 
pista onde aguardará a anotação do seu percurso e nota obtida pelo fiscal do teste.   

10.11.1.2. Mínimo de aprovação neste teste: 

a) Será considerado apto o candidato que percorrer nos 12 (doze) minutos, a distância mínima de 
1.800 (hum mil e oitocentos) metros para o Sexo Masculino e de 1.300 (hum mil e trezentos) 
metros para o Sexo Feminino.   

10.11.1.3. Não será permitido ao candidato: 

a) depois de iniciado o Teste de Corrida, abandonar o circuito antes da liberação do examinador; 

b) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física; 

c) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, finalizados os 12 (doze) 
minutos, sem liberação da banca.  

10.11.1.4. Caberá para execução do Teste de Corrida somente uma tentativa. 

10.11.2. TESTE DE DINAMOMETRIA – Força Muscular (masculino e feminino) tem como objetivo verificar, 
através de equipamentos e mecanismos específicos se o candidato possui um nível mínimo de força 
nos músculos que o possibilite realizar as funções exigidas pelo cargo. Este teste será realizado antes 
do teste de corrida.   

10.11.2.1. Este teste constará de exames com a seguinte aparelhagem:  

a) Manual: capacidade de carga = 50 Kgf  

b) Dorsal: capacidade de carga = 200 Kgf  

c) Escapular: capacidade de carga = 50 Kgf  
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10.11.2.2. Preparação e execução do Teste de Dinamometria Manual:  

a) O candidato deverá posicionar-se em pé, com afastamento lateral das pernas, os braços ao longo 
do corpo, o punho e antebraço em posição de pronação, segurando o dinamômetro na linha do 
antebraço;  

b) Na posição indicada, o candidato deverá realizar a maior tensão possível de flexão dos dedos, com 
a preensão da barra móvel do dinamômetro entre os dedos e a base do polegar;  

c) Não será permitida nenhuma movimentação do cotovelo e punho.  

d) O candidato terá 3 (três) tentativas, com descanso de 5 (cinco) minutos entre as execuções, sendo 
estas de contração máxima e que devem ser realizadas de forma alternada, em cada uma das 
mãos, tendo como resultado a soma de ambas as mãos.  

10.11.2.3. Preparação e execução do Teste de Dinamometria Dorsal:  

a) O candidato posicionar-se-á em pé sobre a plataforma do dinamômetro, deixando os joelhos 
completamente estendidos, o tronco levemente flexionado à frente formando um ângulo de 
aproximadamente 120 graus e a cabeça acompanhando o prolongamento do tronco com o olhar 
fixo à frente.  

b) A posição das mãos, quando segurar na alavanca do dinamômetro, deverá ser uma palmar e a 
outra dorsal. 

c) Quando o candidato atingir esta posição, o avaliador solicitará que ele aplique a maior força 
muscular possível nos músculos da região lombar, deixando-a ereta.   

d) Não é permitido ao candidato inclinar-se para trás ou realizar qualquer movimento adicional com as 
pernas e com os braços, como flexão dos joelhos e/ou dos cotovelos, durante a realização das 
ações musculares de tração lombar.  

e) O candidato terá três tentativas com descanso de 5 (cinco) minutos entre as execuções.  

10.11.2.4. Preparação e execução do Teste de Dinamometria Escapular: 

a) O candidato posicionar-se-á em pé, com os pés afastados, tronco em posição anatômica, cabeça 
direcionada para frente, fixando o dinamômetro com as duas mãos ao mesmo tempo e os ombros 
abduzidos formando um ângulo de 90 graus. Ao segurar o dinamômetro, apoiar com todos os 
dedos, inclusive o polegar.  

b) Quando o candidato atingir essa posição será solicitado que execute o movimento em explosão.  

 c) Não será permitido movimentar o corpo tirando os pés da posição inicial ou deixar cair os ombros 
saindo do ângulo de 90 graus. Esses movimentos dificultam a execução do teste.  

d) O candidato terá três tentativas com descanso de 5 (cinco) minutos entre as execuções  

10.11.2.5. O teste de Dinamometria obedecerá aos seguintes critérios de avaliação:  

a) Dinamometria Manual: desempenho mínimo para aprovação: 35 Kgf 

b) Dinamometria Dorsal: desempenho mínimo para aprovação: 90 Kgf 

c) Dinamometria Escapular: desempenho mínimo para aprovação: 30 Kgf  
 

10.11.2.6. O resultado a ser considerado será aquele de maior valor e o candidato será considerado APTO ou 
INAPTO. 

  
10.12. Na execução dos testes não será permitida a presença de nenhuma pessoa alheia ao processo. 

10.13. Recomenda-se que o candidato, para realização dos testes, tenha feito uma refeição com uma 
antecedência mínima de 2 (duas) horas. 

10.14. Ficará a cargo do candidato o aquecimento ou preparação inicial para a realização dos testes. 
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10.15. Não será admitido o uso de qualquer substância química capaz de alterar o desenvolvimento natural do 
candidato, ficando a critério da Comissão Examinadora a escolha aleatória de qualquer concorrente para 
sujeição a exames laboratoriais.  

10.15.1. Será eliminado o candidato que se negar a fornecer o material para exame, bem como aquele cujo 
resultado for positivo. 

10.16. Os casos de alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, mesmo que temporárias (gravidez, estados 
menstruais, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas, etc), que impossibilitem a realização 
da Avaliação Física, na data e horários marcados, ou diminuam ou limitem a capacidade física do 
candidato, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado 
ou adiamento da Avaliação Física. 

10.17. O candidato que estiver impossibilitado de realizar a Avaliação Física, por motivos médicos ou por 
qualquer outro fator impeditivo, não poderá realizá-la em outra data e horário, estando, portanto, 
eliminado do Concurso Público. 

10.18. O candidato que vier a acidentar-se, sofrer mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos testes da 
Avaliação Física e não tiver condições de continuar os testes, estará automaticamente reprovado no 
Concurso Público, não cabendo nenhum recurso contra esta decisão, porém a FUMARC observará o 
disposto no item 10.8 deste Edital. 

10.19. O resultado de cada teste da Avaliação Física será registrado pelo examinador na Ficha de Avaliação do 
candidato, ao término da aplicação dos mesmos. 

10.20. O candidato que não concluir, com aproveitamento, qualquer um dos testes da Avaliação Física estará 
automaticamente eliminado do Concurso. 

10.21. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem às circunstâncias alegadas, 
tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados 
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, 
diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá 
realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento previamente efetuado pela Fumarc, o qual 
será realizado de forma aleatória. 

10.22. Será eliminado do concurso, o candidato que: 

a) Retirar-se do recinto da Avaliação Física durante sua realização sem a devida autorização ou que não 
estiver no local de realização no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo 
automaticamente desclassificado; 

b) Não apresentar a documentação exigida; 

c) Não obtiver o mínimo para aprovação, conforme previstos nos itens 10.11.1.2 e 10.11.2.5;  

d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades 
presentes e/ou candidatos; 

e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentando usar de 
meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova; e 

f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

10.23. O resultado dos candidatos aptos na Avaliação Física será publicado no quadro de avisos de publicação 
oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Matozinhos e divulgado no endereço eletrônico da FUMARC 
<www.fumarc.com.br>. 

10.24. Não será divulgada a relação dos candidatos inaptos, podendo o candidato, neste caso, acessar seu 
resultado através de Consulta Individual. 

 

11 – DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 



 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS 

CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL 
EDITAL 001/2018  

 

 

25 

 

11.1. A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatória, tem por finalidade avaliar a dinâmica da personalidade do 
candidato para verificar se o mesmo apresenta características psicológicas compatíveis com o exercício 
do cargo e participarão desta etapa os candidatos aptos na Avaliação Física. 

11.2. A Avaliação Psicológica será realizada por meio de técnicas e instrumentos psicológicos que consistirão 
na aplicação individual (um psicólogo aplicando instrumentos de avaliação em apenas um candidato) e/ou 
coletiva de bateria de testes psicológicos (um psicólogo aplicando instrumentos de avaliação em um grupo 
de candidatos), nas áreas: cognitiva, de aptidão e de personalidade, mediante o uso de instrumentos de 
avaliação psicológica, capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos dos 
candidatos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.  

 
11.3. A Avaliação Psicológica será realizada em conformidade com os processos técnico-científicos aprovados 

pelo Conselho Federal de Psicologia, por profissionais habilitados, inscritos e regulares no Conselho 
Regional de Psicologia - Minas Gerais. 

 

11.4. A Avaliação Psicológica será realizada no município de Belo Horizonte por clínicas de psicologia 
credenciadas e supervisionadas pela FUMARC, e o valor da prestação dos serviços será custeado pelo 
candidato, pago diretamente à clínica credenciada.      

11.5. A lista de convocados para Avaliação Psicológica, bem como data, local e horários serão publicados 
juntamente com o Resultado Final, após recursos contra o Resultado da Avaliação Física, no quadro de 
avisos de publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Matozinhos e divulgados no endereço 
eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br> e da Prefeitura Municipal de Matozinhos 
<matozinhos.mg.gov.br>. 

11.6. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato fazer a Avaliação Psicológica fora da data, da cidade, 
do horário estabelecido ou do espaço físico determinado pela FUMARC, bem como, sob nenhum pretexto 
ou motivo, haverá segunda chamada para a realização da Avaliação Física, sendo eliminado, o candidato 
ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 

11.7. A identificação correta do local de aplicação da Avaliação Psicológica e o comparecimento na data, horário 
e o local de realização determinados serão de inteira responsabilidade do candidato. 

11.8. A Avaliação resultará em laudo psicológico descritivo e conclusivo, baseado nas técnicas e instrumentos 
utilizados. 
 

11.9. Na Avaliação Psicológica não será atribuída nota, o candidato será considerado Apto ou Inapto. 

11.10. O resultado da Avaliação Psicológica será publicado no quadro de avisos de publicação oficial dos atos da 
Prefeitura Municipal de Matozinhos e divulgado nos endereços eletrônicos da FUMARC 
<www.fumarc.com.br> e da Prefeitura Municipal de Matozinhos <matozinhos.mg.gov.br>.   

 

11.11. O resultado da Avaliação Psicológica será feito por meio de relação nominal, constando somente os 
candidatos Aptos. 

11.12. Não será publicada a relação dos candidatos considerados inaptos, podendo o candidato, neste caso, 
acessar seu resultado através de Consulta Individual. 

 

11.13. O candidato considerado inapto na Avaliação Psicológica será eliminado do Concurso.  

11.14. Será facultado ao candidato Inapto na Avaliação Psicológica, e somente a este, saber o motivo de sua 
inaptidão por meio de entrevista com o Psicólogo. 

11.14.1. O pedido de entrevista deverá ser encaminhado ou entregue à FUMARC - Concursos, até dois úteis 
após a publicação do Resultado da Avaliação Psicológica, das seguintes formas: 

a) pessoalmente ou por terceiros, na Avenida Francisco Sales, 540 – Floresta – Belo Horizonte/MG, no 
horário das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00 (exceto sábados, domingos e feriados); 
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b) enviado via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), endereçado à FUMARC, 
Avenida Francisco Sales, 540 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG – CEP: 30150-220, com os 
custos correspondentes por conta do candidato.  

11.14.2. A FUMARC fará o agendamento da data, hora e local para que o candidato compareça à entrevista 
devolutiva. 

11.14.3. O candidato que não entregar ou encaminhar o pedido de entrevista no prazo e nas formas estipuladas 
no item 11.14.1, não terá seu pedido de entrevista atendido. 

11.14.4. Não será admitida a remoção dos testes do candidato do seu local de arquivamento. 

 

12 – DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

12.1. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha e a Prova de Redação serão aplicadas no dia 30 de setembro de 
2018, no município de Matozinhos/MG, em horário e local indicados no Cartão de Informação-CDI. 

12.1.1. Caso o Município de Matozinhos não disponha de condições de alocar todos os candidatos em sua sede, 
esses poderão ser alocados em cidade ou distrito próximo para a realização das provas. 

12.2. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar quaisquer provas fora da data, da cidade, do 
horário estabelecido ou do espaço físico determinado pela FUMARC. 

12.3. Não haverá segunda chamada para quaisquer das provas, seja qual for o motivo alegado para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato. A ausência por qualquer motivo, inclusive doença ou atraso, implicará na 
sua eliminação do Concurso Público. 

12.4. A duração de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e a Prova de Redação será de no mínimo 01 
(uma) hora e no máximo de 04:30 (quatro horas e trinta minutos).  

12.4.1. O tempo de duração das provas abrange a assinatura das Folhas de Respostas, transcrição das 
respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas oficial, bem como para 
o desenvolvimento e transcrição da Redação para Folha de Resposta oficial. 

12.5. A Prefeitura Municipal de Matozinhos e a FUMARC não assumem qualquer responsabilidade quanto ao 
transporte, alojamento e alimentação dos candidatos residentes ou domiciliados em Matozinhos ou em outro 
município. 

12.6. O candidato somente poderá realizar as provas na data, local e horário definidos no Cartão de Informação 
– CDI. 

12.7. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização de quaisquer 
das provas, para fins de justificativa de sua ausência. 

12.8. Não haverá prorrogação do tempo de duração de quaisquer das provas, salvo na hipótese prevista nos 
itens 5.5.9 e 6.4 deste Edital. 

12.9. Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de realização das provas, decorrida 1 (uma) hora 
do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança. 

12.9.1. O candidato que, por qualquer motivo se recusar a permanecer em sala durante o período mínimo 
estabelecido no item 12.9 terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso 
Público. 

12.10. A inviolabilidade dos malotes das provas será comprovada no momento do rompimento de seus lacres, 
mediante termo formal, na presença de, no mínimo, três candidatos convidados aleatoriamente nos 
locais de realização das provas. 

12.11. A inviolabilidade dos pacotes das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos 
pacotes, na presença de todos os candidatos, nas salas de realização das provas. 

12.12. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim 
como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros 
meios. 
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12.13. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas em 
quaisquer outros meios que não os permitidos nesse Edital e seus anexos, especificados na capa 
da prova. 

12.14. Não será permitida, nos locais de realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não 
autorizadas pela FUMARC, salvo o previsto no item 6.6 deste Edital. 

12.15. Não será permitida a entrada de candidato no estabelecimento onde serão aplicadas as provas após o 
fechamento dos portões e, nessa hipótese, o candidato será automaticamente eliminado desse 
Concurso Público. 

12.16. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) minutos do horário previsto para início de realização das provas, munido do original de 
documento de identidade oficial com foto, que tenha sido indicado no Requerimento Eletrônico de 
Inscrição ou de Isenção, de caneta esferográfica ponta grossa (tinta preta ou azul), fabricada em material 
transparente, borracha e lápis, e, preferencialmente, do Cartão de Informação-CDI ou do boleto original 
quitado com comprovante de pagamento. 

12.16.1. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lapiseira, corretivos ou lápis-borracha 
ou outro material distinto do constante no item 12.16 deste Edital. 

12.17. O ingresso do candidato na sala para a realização das provas somente será permitido dentro do horário 
estabelecido pela FUMARC, informado no Cartão de Informação ou divulgado na forma prevista neste 
Edital e seus anexos. 

12.18. Somente será admitido no local de realização das provas, o candidato que estiver previamente inscrito e 
munido de seu documento de identidade, sendo exigida a apresentação do documento original e válido, 
não sendo aceita cópia, mesmo que autenticada. 

12.19. Será obrigatória a apresentação de documento de identidade original e válido, no dia e no local das 
provas. No caso de perda, roubo ou na falta do documento de identificação com o qual se inscreveu 
neste Concurso Público, o candidato poderá apresentar outro documento de identificação equivalente, 
conforme disposto no item 12.21 deste Edital. 

12.20. O comprovante de pagamento de inscrição e o Cartão de Informação (CDI), por si só, não será aceito 
para a identificação do candidato. 

12.21. São considerados documentos de identidade, válidos: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, 
etc); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais 
expedidas pelo órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira 
nacional de habilitação com fotografia. 

12.22. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, Boletim de Ocorrência, 
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei 
Federal n.º 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou 
privada, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não 
constantes deste Edital. 

12.23. O documento de identificação deverá estar em perfeita condição a fim de permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data de nascimento e 
assinatura. 

12.24. Não serão aceitos documentos de identificação com prazos de validade vencidos, ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados. 

12.25. O candidato que não apresentar documento de identidade oficial e válido, conforme disposto nos itens 
12.18 e 12.21 deste Edital, não poderá fazer as provas. 

12.26. Depois de identificado e acomodado na sala das provas, o candidato não poderá manusear nenhum dos 
equipamentos eletrônicos proibidos pelo Edital, bem como consultar ou manusear qualquer material de 
estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário de início da prova, bem como somente poderá deixar a 
sala/local de realização das provas, mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob 
fiscalização da equipe de aplicação de provas. 



 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS 

CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL 
EDITAL 001/2018  

 

 

28 

 

12.27. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, 
gorro, lenço, abafadores auriculares, tampões e/ou similares, fazer uso ou portar, mesmo que 
desligados, telefone celular, relógios de qualquer tipo, agenda eletrônica, calculadora, notebook, ipod, 
tablet, gravador, transmissor/receptor de dados, mensagens ou imagens de qualquer tipo ou qualquer 
outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou 
entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido anotação de 
informações relativas às questões das provas e suas respostas (copiar gabarito e/ou redação) fora dos 
meios permitidos, uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou 
qualquer outro material literário ou visual. O descumprimento desta instrução implicará na eliminação do 
candidato. 

12.28. Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de provas, 
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado 
pelos fiscais de sala de prova. 

12.29. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível a retirada da bateria, os 
mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de 
prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato poderá ser eliminado do Concurso 
Público. 

12.30. O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado portando qualquer um dos objetos 
especificados nos itens 12.26, 12.27, 12.28 e 12.31 incluindo os aparelhos eletrônicos citados, mesmo 
que desligados, terá a ocorrência registrada na Ata de Ocorrência da Sala, que será avaliada pela 
Comissão do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Matozinhos, podendo ser eliminado do 
Concurso Público. 

12.31. É vedado o ingresso de candidato na sala de provas portando arma branca, arma de fogo ou similares, 
mesmo que possua a respectiva autorização de porte. 

12.32. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à 
mostra. 

12.33. A FUMARC recomenda que o candidato leve apenas os objetos citados no item 12.16 deste Edital. Caso 
assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos fiscais durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local da prova, não se responsabilizando a FUMARC nem a 
Prefeitura Municipal de Matozinhos por perdas, extravios ou danos que eventualmente ocorrerem. 

12.34. Os objetos ou documentos perdidos durante a realização das provas, que porventura venham a ser 
entregues à FUMARC, serão guardados pelo prazo de 30 (trinta) dias e encaminhados posteriormente à 
seção de achados e perdidos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT. 

12.35. Para garantir a segurança do Concurso Público, o candidato poderá ser submetido a detector de metais 
durante a realização das provas. 

12.36. Após sinal sonoro, iniciam-se os procedimentos operacionais relativos à aplicação das provas, quando 
serão observadas as condições abaixo: 

12.36.1. As instruções constantes nos Cadernos de Provas e nas Folhas de Respostas bem como as 
orientações e instruções expedidas pela FUMARC durante a realização das provas complementam 
este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. 

12.36.2. O candidato deverá apor sua assinatura na Lista de Presença e nas Folhas de Respostas de acordo 
com aquela constante no seu documento de identidade. 

12.36.3. Somente serão permitidos assinalamentos nas Folhas de Respostas feitos pelo próprio candidato, com 
caneta esferográfica ponta grossa (tinta preta ou azul), fabricada em material transparente, sendo 
vedada qualquer participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas as 
pessoas com deficiência. 

12.36.4. Não haverá substituição das Folhas de Respostas por erro do candidato. 

12.36.5. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar suas Folhas 
de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de suas correções. 

12.36.6. Serão consideradas nulas as Folhas de Respostas que estiverem marcadas ou escritas, 
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respectivamente, a lápis, bem como contendo qualquer forma de identificação do candidato fora do 
lugar especificamente indicado para tal finalidade. 

12.36.7. Ao terminar o tempo máximo determinado neste Edital para a realização da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha e Redação, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o Caderno de Provas e 
as Folhas de Respostas, devidamente preenchidas e assinadas.  

12.37. Na correção das Folhas de Respostas da Prova Objetiva, será atribuída nota zero à questão sem opção 
assinalada, com rasuras ou com mais de uma opção assinalada. 

12.38. Ao terminar as provas, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem 
mesmo a utilização dos banheiros. 

12.39. Os 3 (três) últimos candidatos em sala somente poderão deixar a sala de realização das provas, juntos, 
após procederem com os Fiscais a conferência e o correto armazenamento das Folhas de Respostas, 
além de assinarem o Termo de Fechamento do envelope de Folhas de Respostas, atestando a 
idoneidade da aplicação das provas. 

12.39.1. O candidato que não cumprir o disposto no item 12.39, insistindo em sair da sala de realização das 
provas objetivas sem cumprir o determinado no item anterior, deverá assinar termo constando os 
motivos do descumprimento. O Termo será enviado à Comissão do Concurso Público para 
providências e o candidato poderá ser eliminado do concurso Público. Caso o candidato se negue a 
assinar o referido Termo, este será assinado e testemunhado por 2 (dois) outros candidatos, pelos 
fiscais e pelo Coordenador de Prédio local.  

12.40. No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios 
de avaliação/classificação. 

12.41. Poderá ser eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais determinados; 

b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

c) Não apresentar o documento de identidade exigido no item 12.18 ou quaisquer dos documentos 
oficiais equiparados conforme previstos no item 12.21 deste Edital; 

d) Estabelecer comunicação, por qualquer meio, com outros candidatos ou com pessoas estranhas a 
este Concurso Público; 

e) Portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença 
para o respectivo porte; 

f)  Ausentar-se da sala/local de provas sem o acompanhamento do fiscal ou deixar o local de provas 
antes de decorrida 1 (uma) hora de seu início.  

g) Fizer uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro 
material literário ou visual, salvo se expressamente admitido no Edital;  

h) For surpreendido usando e/ou portando algum dos objetos indicados nos itens 12.26, 12.27, 12.28 e 
12.31 do Edital; 

i) Não prender os cabelos longos deixando à mostra as orelhas; 

j) Não entregar o Caderno de Prova e as Folhas de Respostas ao terminar a duração de realização das 
provas; 

k)   Fizer anotação de informações relativas às questões das provas e suas respostas (copiar gabarito 
ou redação) fora dos meios permitidos; 

l) Ausentar-se da sala de prova, portando as Folhas de Respostas e/ou Caderno de Prova; 

m) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, 
em qualquer fase do Concurso Público; 

n) Não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) Recusar a submeter-se ao sistema de detecção de metal;  

p) Recusar-se a cumprir o previsto nos itens 12.9, 12.39 e 12.39.1; 
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q) Fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações acerca dos locais 
das provas, das provas e de seus participantes; 

r) Desrespeitar, ofender, agredir ou, de qualquer outra forma, tentar prejudicar outro candidato; 

s) Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos durante a preparação ou realização das provas; 

t) Tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

u) Recusar-se a seguir as instruções dadas por membro da Comissão Organizadora, da Banca 
Examinadora, da equipe de aplicação e apoio às provas ou qualquer outra autoridade presente no 
local do certame; 

v) Deixar de atender as normas contidas no Caderno de Prova e na Folha de Respostas e demais 
orientações/instruções expedidas pela FUMARC. 

12.41.1. Caso ocorra alguma das situações previstas no item 12.41 deste Edital, a FUMARC lavrará ocorrência 
e, em seguida, encaminhará o referido documento para a Comissão do Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Matozinhos, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.  

13 – DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

13.1. Será considerado aprovado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a classificação 
mínima exigida na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, na Prova de Redação e for apto nas etapas de 
Avaliações Médica, Física e Psicológica previstas neste edital.  

13.1.1. O Resultado Final deste Concurso Público será aferido pelo somatório das notas obtidas em cada um 
dos conteúdos da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Redação e aptidão nas Avaliações.  

13.2. Havendo empate quanto ao número de pontos obtidos para fins de classificação, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato com: 

a) Maior pontuação no conteúdo de Conhecimentos Específicos; 

b) Maior pontuação no conteúdo de Língua Portuguesa; 

c) Maior pontuação no conteúdo de Legislação; 

d) Maior pontuação na Raciocínio Lógico; 

e) Maior pontuação na Prova de Redação; 

f) Maior idade, considerando ano, mês e dia de nascimento e desconsiderando hora de nascimento; 

g) Permanecendo o empate, sorteio público a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Matozinhos. 

 
13.2.1. O sorteio público a ser realizado como critério de desempate entre candidatos deverá ser previamente 

comunicado aos candidatos envolvidos por telegrama com aviso de recebimento, informando a hora e o 
local de sua realização e marcado com prazo não inferior a 15 (quinze) dias corridos, contados da 
expedição do comunicado pela Prefeitura Municipal de Matozinhos. 

13.2.2. O sorteio público ocorrerá nas dependências da Prefeitura Municipal de Matozinhos realizado pelos 
membros da Comissão Especial de Realização do Concurso Público, sob a fiscalização da Assessoria 
Executiva da Câmara. 

13.2.3. Ao sorteio público será conferida a ampla publicidade pelos mesmos instrumentos de divulgação 
deste Edital e seus anexos. 

13.3. Os candidatos aprovados neste concurso público serão classificados em ordem decrescente de nota final. 

13.4. O resultado final deste concurso público será publicado no Órgão Oficial dos Poderes do Estado de Minas 
Gerais e afixado no quadro de avisos de publicação no quadro de avisos de publicação oficial dos atos da 
Prefeitura Municipal de Matozinhos e divulgação nos endereços eletrônicos da FUMARC 
<www.fumarc.com.br> e da Prefeitura Municipal de Matozinhos <matozinhos.mg.gov.br>.   
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13.5. Não haverá divulgação da relação de candidatos reprovados. 

13.5.1. O candidato reprovado será excluído do Concurso Público e não constará da lista de classificação, 
podendo obter a informação sobre a sua situação neste Concurso Público através de Consulta 
Individual no endereço eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br> após a publicação dos 
resultados no Órgão Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais e afixado no quadro de avisos de 
publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Matozinhos. 

14 – DOS RECURSOS 

14.1. Caberá recurso fundamentado, dirigido em única e última instância à Comissão de Concurso contra todas 
as decisões proferidas no âmbito desse Concurso Público, que tenham repercussão na esfera de direitos 
dos candidatos, tais como:  

a) Anulação e cancelamento da inscrição, de que trata o item 5.1.11.1; 

b) Indeferimento de isenção do valor da taxa de inscrição; 

c) Indeferimento da inscrição; 

d) Indeferimento do pedido de Atendimento Especial; 

e) Questões da prova objetiva de múltipla escolha e gabaritos preliminares; 

f) Totalização dos pontos obtidos na prova objetiva de múltipla escolha, desde que se refira a erro de 
cálculo das notas; 

g) Resultado da Prova de Redação e classificação preliminar; 

h) Resultado da Avaliação Médica; 

i) Resultado da Avaliação Física; 

j) Resultado da Avaliação Psicológica; 

k) Decisões proferidas durante o concurso que tenham repercussão na esfera de direitos dos 
candidatos. 

14.2. O prazo para interposição de recursos a que se refere o item 14.1 será de 05 (cinco) dias úteis, contados 
do primeiro dia útil subsequente à data de publicação oficial do objeto do recurso. 

14.3. Para interposição de recursos o candidato deverá acessar no endereço eletrônico da FUMARC 
<www.fumarc.com.br>, no link correspondente ao objeto do recurso, que será disponibilizado no prazo 
previsto no item 14.2, e inserir as informações solicitadas.  

14.4. No caso de recurso previsto no item 14.1 – alínea “c”, contra indeferimento de inscrição por problemas 
ocasionados no pagamento da taxa de inscrição, o recurso deverá estar acompanhado, obrigatoriamente, 
da cópia legível do comprovante de pagamento do valor da taxa de inscrição, bem como de toda a 
documentação e informações que o candidato julgar necessárias à comprovação da regularidade do 
pagamento. 

14.5. No caso do recurso previsto no item 14.1 – alínea “e”, a FUMARC divulgará as questões e o gabarito da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha no endereço eletrônico <www.fumarc.com.br>, no 2º (segundo) dia útil 
subsequente à realização da prova. 

14.6. No caso do recurso previsto no item 14.1 – alínea “f” e ”g”, a FUMARC disponibilizará a imagem 
digitalizada da Folha de Resposta da Prova Objetiva e Redação para consulta individual no endereço 
eletrônico <www.fumarc.com.br>, na mesma data da divulgação das notas, e apenas durante o prazo 
recursal. 

14.7. No caso de recurso contra a totalização de pontos o candidato deverá registrar o total de pontos obtidos e 
o total de pontos publicados. Deverá ainda indicar a possível falha na computação de acordo com o 
disposto neste edital. 

14.8. Os recursos deverão obedecer às seguintes especificações: 

http://www.fumarc.com.br/
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a) Não conter qualquer identificação do candidato no corpo do texto de argumentação lógica do recurso; 

b) Ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescido da indicação bibliográfica pesquisada 
pelo candidato para fundamentar seus questionamentos, no caso de recurso contra questão de prova. 

c) Apresentar a fundamentação referente apenas à questão previamente selecionada para recurso.  

14.9. Cada candidato poderá interpor apenas um recurso por questão/objeto, devidamente fundamentado. 

14.10. Serão indeferidos os recursos que: 

a) Não estiverem devidamente fundamentados; 

b) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 

c) Estiverem em desacordo com as especificações contidas no item 14.8 deste Edital; 

d) Fora do prazo estabelecido; 

e) Apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso; 

f) Apresentarem contra terceiros; 

g) Interpostos coletivamente; 

h) Cujo teor desrespeite a banca examinadora; 

i) Cópia idêntica de outro (s) recurso (s). 

14.11. Não serão conhecidos os recursos ilegíveis. 

14.12. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros 
instrumentos similares cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 14.1 deste Edital. 

14.13. A decisão sobre o deferimento ou indeferimento do recurso será publicada conforme previsto neste 
Edital e disponibilizada no endereço eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br>. 

14.13.1. A decisão de que trata o item 14.13 terá caráter terminativo e não será objeto de reexame. 

14.14. A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão recursos adicionais. 

14.15. A fundamentação da decisão relativa ao recurso, cuja a etapa seja de responsabilidade da FUMARC,  
estará disponível para consulta individual pelo candidato no endereço eletrônico da FUMARC 
<www.fumarc.com.br>, após a publicação de que trata o item 14.13. 

14.16. Se, do exame do recurso, resultar anulação da questão de múltipla escolha, os pontos a ela 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos, independe de interposição de recursos 
administrativos ou de decisão judicial. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões 
anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais. 

14.17. Se houver alteração do gabarito oficial, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão 
corrigidas de acordo com o gabarito revisado. 

14.18. Sendo a argumentação apresentada no recurso considerada procedente, poderá haver alteração da nota 
inicial obtida para uma nota superior ou inferior ou ainda a desclassificação do candidato. 

14.19. Na ocorrência dos dispostos nos itens 14.16, 14.17 e 14.18 deste Edital, poderá haver alteração da 
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida. 

15 – DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

15.1. O resultado final do Concurso Público será homologado pela Prefeitura Municipal de Matozinhos. 

15.2. O ato de homologação do resultado final do Concurso Público será publicado por meio da afixação no 
quadro de avisos de publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Matozinhos, bem como no 
Órgão Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais e com a publicação de extratos em jornal de grande 

http://www.fumarc.com.br/
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circulação, e ainda divulgado no endereço eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br> e da Prefeitura 
Municipal de Matozinhos <matozinhos.mg.gov.br>. 

16 – DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS  

16.1. Das disposições gerais: 

16.1.1. Todos os candidatos nomeados em decorrência de aprovação neste Concurso Público deverão se 
submeter aos exames médicos pré-admissionais, sob a responsabilidade de profissional médico 
designado pela Prefeitura Municipal de Matozinhos. O profissional médico concluirá quanto à aptidão 
física e mental do candidato para a posse e o exercício do cargo. 

16.1.2. O candidato, aprovado dentro do quantitativo de vagas previsto para cada cargo será convocado através 
de telegrama com aviso de recebimento, no qual constará a data da publicação da Portaria de 
nomeação para o cargo, no endereço indicado no preenchimento da inscrição. O candidato deverá se 
apresentar no prazo de 5 (cinco) dias corridos da data de publicação da Portaria de nomeação, na 
Prefeitura Municipal de Matozinhos, localizada na Rua Bom Jesus, Nº 99 - Centro – Matozinhos/MG - 
CEP, para que seja encaminhado para a realização do exame pré-admissional com profissional médico 
designado pela Prefeitura Municipal de Matozinhos, oportunidade em que deverá apresentar os 
exames, conforme relacionados a seguir: 

a) Hemograma completo; 

b) Colesterol (HDL);  

c) Colesterol (LDL);  

d) Colesterol Total; 

e) Creatina; 

f) Fosfatase Alcalina; 

g) Glicemia; 

h) Grupo Sanguíneo + Fator RH; 

i) Parasitológico de Fezes; 

j) Raio X de tórax PA; 

k) Sumário de Urina; 

l) TGO; 

m) TGP; 

n) Triglicerídios; 

o) Uréia; 

p) VDRL. 

q) Exame toxicológico de detecção de uso de drogas ilícitas que causem dependência química ou 
psíquica de qualquer natureza, com resultado negativo; 

 

16.1.3. Os exames serão realizados às expensas do candidato. 

16.1.4. Os exames descritos no item 16.1.2 deste Edital poderão ser realizados em laboratórios de livre escolha 
do candidato e somente terão validade se realizados dentro de 30 (trinta) dias anteriores à data de 
marcação do exame de aptidão física e mental, que deverá ser feito por médico profissional designado 
pela Prefeitura Municipal de Matozinhos. 

16.1.5. O exame toxicológico de que trata a alínea “q” do Item 16.1.2 deverá ser do tipo de larga janela de 
detecção e ser realizado em laboratório especializado, a partir de amostras de materiais biológicos 
(pelos, cabelos) doados pelos candidatos, conforme procedimentos padronizados de coleta (cadeia 
de custódia), sob supervisão do laboratório indicado. 

16.1.5.1. Em caso de resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas, o candidato deverá 
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ser eliminado do concurso e aconselhado a procurar ajuda na rede de saúde pública ou privada; 

16.1.5.2. Fica garantido o sigilo absoluto do resultado do exame para a detecção do uso de drogas ilícitas, com 
resultado restrito à Comissão específica. 

16.1.5.3. Deverá estar anexo, ao resultado do exame toxicológico, uma declaração do doador autorizando a 
coleta de fios de cabelo ou pelos, na presença de duas testemunhas para que produza os devidos 
efeitos legais, cujo impresso será fornecido pelo laboratório autorizado. 

16.1.6.   Os resultados dos exames descritos em todas as alíneas do item 16.1.2 deste Edital e seus anexos, 
deverão constar o nome do candidato e a identificação dos profissionais (Assinatura e carimbo do CRM) que 
os realizaram. 

16.1.7. Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela Internet sem assinatura digital, fotocopiados ou 
por fac-símile (fax). 

16.1.8. No exame de aptidão física e mental todos os candidatos deverão responder ao questionário de 
antecedentes clínicos. 

16.1.9. O candidato que for considerado inapto nos exames médicos pré-admissionais, poderá recorrer da 
decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que se der ciência do resultado 
da inaptidão ao candidato. 

16.1.10. Decorrido o prazo para interposição do recurso de que trata o item 16.1.9 deste Edital, sem que o 
candidato se manifeste e sendo considerado inapto em quaisquer dos exames médicos pré-
admissionais, o mesmo estará impedido de tomar posse e terá seu ato de nomeação tornado sem 
efeito. 

16.1.11.  O recurso referido no item 16.1.9 deste Edital suspende o prazo legal para a posse do candidato. 

17 – DO PROVIMENTO DO CARGO – NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO  

17.1. Concluído o concurso público e homologado o resultado final, a nomeação dos candidatos aprovados 
dentro do número de vagas ofertadas neste Edital obedecerá à estrita ordem de classificação, ao prazo 
de validade do Concurso Público e ao cumprimento das disposições legais pertinentes. 

17.2. A nomeação será direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas neste 
Edital, no prazo de validade do Concurso Público. 

17.3. O candidato nomeado deverá se apresentar para posse, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Matozinhos, localizada Praça Bom Jesus, 99 – Centro - Matozinhos-MG - CEP: 35720-000, 
as suas expensas, no prazo de 15 dias, contados da publicação do ato de provimento, sob pena de ter 
seu ato de nomeação tornado sem efeito. 

17.4. O candidato nomeado deverá apresentar obrigatoriamente, no ato da convocação para posse: 

a) Fotocópia e original da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

b) Fotocópia e original de comprovação de escolaridade exigida para o cargo, feita por meio de diploma 
devidamente registrado e legalmente reconhecido, expedido por instituição de ensino credenciada 
no CEE ou no MEC e registro profissional ativo no órgão competente, quando for o caso; 

c) Fotocópia e original do Título de Eleitor (com o comprovante de votação na última eleição); 

d) Fotocópia e original do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (situação regular), se do 
sexo masculino; 

e) Fotocópia e original da Carteira de identidade; 

f) Fotocópia e original da Certidão de nascimento dos dependentes (filhos menores de 21 anos, solteiros), se 
for o caso; 

g) Fotocópia e original   do comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou declaração de que nunca fez 
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cadastro; 

h) Fotocópia e original (frente e verso) da folha constando o número da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social - CTPS; 

i)   Fotocópia e original do comprovante da atual residência; 

j)   Fotocópia e original do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

k) Duas fotos 3x4 recentes; 

l)    Laudo Médico favorável, fornecido por médico designado pela Prefeitura Municipal de Matozinhos, 
atestando a capacidade física e mental do candidato para o exercício do cargo; 

m) Todos exames laboratoriais e de imagem solicitados neste Edital e seus anexos, conforme item 16.1.2; 

n) Declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública nos âmbitos federal, estadual e/ou 
municipal, conforme art. 37, inciso XVI da Constituição Federal; 

o) Declaração de bens e valores atualizada até a data da posse; 

p) Declaração de que não é aposentado por invalidez. 

q) Conta corrente individual ou conta poupança na Caixa Econômica Federal; 

r) Certidão Cível Negativa emitida pelo Tribunal de Justiça; 

s) Certidão de distribuição para fins gerais emitidas pelo tribunal Regional Federal; 

t) Certidão de ações criminais emitidas pelo Tribunal de Justiça Militar; 

u) Certidão de ações criminais emitidas pela Justiça Militar da União; 

v) Fotocópia autenticada da carteira nacional de habilitação; 

w) Atestado de Antecedentes da Polícia Civil de Minas Gerais. 

17.5. O Candidato nomeado será responsabilizado administrativamente por quaisquer informações inverídicas que 
vier a prestar, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

17.6. Deverão ser aceitos os protocolos de requerimento de Certidões quando se verificar que, solicitadas a tempo, 
ainda não foram expedidas no prazo Legal de 15 (quinze) dias, contados dos registros nos órgãos expedidores. 

17.7. Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos documentos 
especificados no item 17.3 deste Edital e seus anexos. 

17.8. Após tomar posse, o candidato passará à condição de servidor público e deverá entrar em exercício no 
prazo de 15 dias, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 083 de 14.05.1951. 

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A Prefeitura Municipal de Matozinhos e a FUMARC eximem-se das despesas com viagens e estadia dos 
candidatos para prestar quaisquer etapas deste concurso público. 

18.2. Até a data da homologação, as informações e orientações a respeito deste Concurso Público, poderão ser 
obtidas na FUMARC, Avenida Francisco Sales, 540 – Bairro Floresta – BH/MG, no horário das 09h00 às 
11h30 e das 13h30 às 17h00 (exceto sábados, domingos e feriados), ou pelo telefone (31) 3429-7455 ou 
no endereço eletrônico <www.fumarc.com.br>. 

18.3. Após a data de homologação do concurso, os candidatos deverão consultar informações e avisos 
sobre as nomeações dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecido pelo endereço 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Matozinhos <matozinhos.mg.gov.br>. 

18.4. Não serão prestadas por telefone ou e-mail informações relativas ao resultado, nota ou classificação deste 
concurso público. 

18.5. A eventual disponibilização de atos no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Matozinhos e no 
endereço eletrônico da FUMARC não isenta o candidato da obrigação de acompanhar as publicações 
oficiais sobre este concurso público, conforme disposto nos itens 1.4 e 1.4.1 deste Edital. 
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18.6. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer atos complementares, avisos, 
comunicados e convocações, relativos a este Concurso Público, que vierem a ser publicados no quadro 
de avisos de publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Matozinhos e divulgados no 
endereço eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br>. 

18.7. A FUMARC e Prefeitura Municipal de Matozinhos não emitirão certificado de aprovação neste concurso, 
valendo também, como tal, as publicações oficiais. 

18.7.1. O resultado final do presente Concurso Público, publicado no Órgão Oficial dos Poderes do Estado de 
Minas Gerais, será o documento válido para comprovar aprovação, classificação e notas neste Concurso 
Público. 

18.8. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não 
havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de quaisquer recursos, laudos 
médicos, pedidos de isenção, títulos e de quaisquer outros documentos após as datas e nas formas 
estabelecidas neste Edital. 

18.9. Para contagem dos prazos de interposição de recursos, deverá ser observado o disposto no item 14.2 
deste Edital e seus anexos. 

18.10. A análise dos recursos será de responsabilidade da FUMARC. 

18.11. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros 
instrumentos similares, cujo teor seja objeto de recurso apontado neste Edital. 

18.12. Para contagem do prazo de interposição de recursos e entrega pedidos de isenção, laudos médicos e/ou 
outros documentos, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o último dia do prazo estabelecido 
neste Edital, desde que coincida com dia de funcionamento normal da FUMARC e da Prefeitura 
Municipal de Matozinhos. Em caso contrário, ou seja, se não houver expediente normal na FUMARC e 
Prefeitura Municipal de Matozinhos, o período previsto será prorrogado para o primeiro dia subsequente 
de funcionamento normal. 

18.13. A comprovação da tempestividade dos pedidos de isenção, laudos médicos e/ou outros documentos 
será feita, quando encaminhados por sedex ou carta com AR, pela data de postagem constante no 
envelope e, quando entregues pessoalmente, por protocolo de recebimento atestando exclusivamente a 
entrega do envelope. No protocolo, constarão o nome do candidato, a inscrição, o nome e o código do 
cargo/processo para o qual concorre e a data de entrega do envelope. O conteúdo do envelope entregue 
pessoalmente ou encaminhado, via correios é de exclusiva responsabilidade do candidato. 

18.14. Não serão considerados laudos médicos, pedidos de isenção ou outros documentos encaminhados via 
fax, internet ou qualquer outra forma que não esteja prevista neste Edital, assim como aqueles 
apresentados fora dos prazos determinados neste Edital. 

18.15. Não será admitida a complementação, suplementação, inclusão e/ou substituição de documentos, tais 
como recursos, pedidos de isenção, laudos médicos  e de quaisquer outros documentos durante ou após 
os períodos estabelecidos neste Edital. 

18.16. Não serão disponibilizadas ao candidato cópias e/ou devolução de laudos médicos, recursos, pedidos de 
isenção e/ou de quaisquer outros documentos entregues, ficando a documentação sob a 
responsabilidade da FUMARC até o encerramento do Concurso Público, quando então serão entregues 
definitivamente à Prefeitura Municipal de Matozinhos, para guarda desse material. 

18.17. A FUMARC não fornecerá nenhum exemplar ou cópia de provas relativos a Concursos Públicos 
anteriores para candidatos, autoridades ou instituições de direitos público ou privado. 

18.18. A Prefeitura Municipal de Matozinhos e FUMARC não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Concurso Público ou por 
quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste Edital. 

18.19. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, 
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em todos os atos relacionados a este concurso público, quando constatada a omissão ou declaração 
falsa de dados ou condições, irregularidade de documentos, ou ainda, irregularidade na realização das 
provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

18.19.1. Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 18.19 deste Edital, o candidato estará 
sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o art. 299 do Código Penal. 

18.20. É de inteira responsabilidade do candidato manter seu cadastro (endereço e telefone) atualizado, até a 
publicação do Resultado Final junto à FUMARC e após homologação e validade do Concurso Público, 
junto à Prefeitura Municipal de Matozinhos, através de correspondência endereçada à Prefeitura 
Municipal de Matozinhos por meio de correspondência registrada, as expensas do candidato, 
endereçada à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Matozinhos, localizada Praça 
Bom Jesus, 105 – Centro - Matozinhos-MG - CEP: 35720-000, visando a eventuais convocações, não 
lhe cabendo qualquer reclamação, caso não seja possível convocá-lo. 

18.20.1. A Prefeitura Municipal de Matozinhos e FUMARC não se responsabilizam por eventuais falhas no 
recebimento das correspondências a ele enviadas em decorrência de: 

a) Insuficiência, falta de atualização, equívoco ou alterações dos dados e endereço por ele fornecidos. 

b) Correspondência devolvida pelos Correios por razões diversas de fornecimento e/ou endereço 
errado do candidato; 

c) Correspondência recebida por terceiros. 

18.20.2. A atualização de dados pessoais junto à   Prefeitura Municipal de Matozinhos e à FUMARC não 
desobriga o candidato de acompanhar as publicações oficiais do concurso, não cabendo a este alegar 
perda de prazo por ausência de recebimento de correspondência. 

18.21. Será excluído do Concurso Público, o candidato que: 

a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) Agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação 
das provas; 

c) Incorrer nas situações previstas no item 12.41; 

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 Público; 

f) Não devolver, integralmente, o material recebido no dia de realização das provas; 

g) Efetuar o pedido de inscrição fora do prazo estabelecido neste Edital; e 

h) Não atender às determinações regulamentares da FUMARC, pertinentes ao Concurso Público. 

18.22. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, probabilístico, estatístico, visual, grafológico ou 
por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito para obter aprovação própria ou de 
terceiros, sua prova será anulada e o candidato será, automaticamente, eliminado do concurso. 

18.23. Após o término do certame, a FUMARC encaminhará toda documentação referente a este Concurso 
Público à Prefeitura Municipal de Matozinhos, para arquivamento. 

18.24. A Prefeitura Municipal de Matozinhos procederá à guarda de documentos relativos ao Concurso Público, 
observada a legislação específica pelo prazo de 06 (seis) anos. 

18.25. Será admitida a impugnação do Edital normativo do concurso interposta impreterivelmente, formalmente 
escrita, até o quinto dia corrido à data de publicação do Edital e será julgada pela Prefeitura Municipal de 
Matozinhos, ouvida a FUMARC, no que couber. 

18.25.1. A impugnação deverá ser dirigida a Comissão do Concurso por uma das seguintes formas: 
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a) Presencialmente no endereço: Avenida Francisco Sales, 540 – B. Floresta – BH/MG, no horário das 
09h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, (exceto sábados, domingos e feriados);   

b) Via Sedex ou por carta, ambos com Aviso de Recebimento (AR), à FUMARC – Concursos, Avenida 
Francisco Sales, nº 540 – B. Floresta – BH/MG, CEP:30150-220, com custo por conta do candidato.  

 
18.25.2. A data de entrega ou postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 18.25 deste Edital. 

18.26. Ocorrendo fato ou situação não prevista, que dificulte ou impossibilite a realização das provas no dia, 
local e horário estabelecidos, a Prefeitura Municipal de Matozinhos reserva-se o direito de adiar o 
evento, efetuando a comunicação dessa decisão através de publicação no quadro de avisos de 
publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Matozinhos e divulgação no endereço eletrônico 
da FUMARC, <www.fumarc.com.br>. 

18.27. Quaisquer casos de alterações orgânicas permanentes ou temporárias, tais como estados menstruais, 
indisposições, trabalhos de parto ou outros que impossibilitem o candidato de submeter-se às quaisquer 
etapas ou diminuam ou limitem sua capacidade física, mental e/ou orgânica não serão aceitos para fins 
de tratamento diferenciado por parte da coordenação na aplicação das provas. 

18.28. A Prefeitura Municipal de Matozinhos e a FUMARC eximem-se das despesas e reembolso com 
deslocamento dos candidatos nos dias de realização das provas, exames, avaliações, contratação de 
qualquer natureza relativa à participação dos candidatos neste Concurso, ressalvada a única exceção 
prevista no item 5.3. 

18.29. A Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em 
dispositivos de lei e atos normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas 
do concurso. 

18.30. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será comunicada em 
ato complementar ao Edital ou aviso a ser publicado na forma prevista neste Edital. 

18.31. Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital 
serão resolvidos pela Comissão de acompanhamento do Concurso Público constituída pela Prefeitura 
Municipal de Matozinhos e pela FUMARC, no que a cada uma couber. 

18.32. Integram este Edital os seguintes Anexos: 

a) Anexo I – Conteúdos Programáticos e Bibliografias Sugeridas;  
b) Anexo II – Requerimento de Devolução da Taxa de Inscrição; 
c) Anexo III – Modelos de Declarações para Solicitação de Isenção; 
d) Anexo IV – Modelo de Atestado Médico para Avaliação Física. 

 
Matozinhos, 21 de maio de 2018. 

 
 

      
Antônio Divino de Souza 

Prefeito da Prefeitura Municipal de Matozinhos 

http://www.fumarc.com.br/

