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CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA  

EDITAL Nº 01/2019 

 

RETIFICAÇÃO Nº 02 
 

CONCURSO PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL DE JACUTINGA-MG 

 

O Município de Jacutinga e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP, 
RESOLVEM RETIFICAR o Edital nº 01/2019, de 06/02/2019, na forma abaixo especificada. 

 

EDITAL Nº 01/2019 - CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACUTINGA  

 

ONDE SE LÊ: 
4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. Disposições Gerais sobre as inscrições: 
 
4.1.1. A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do IBGP 

www.ibgpconcursos.com.br, por meio do link correspondente às inscrições do Edital nº 
01/2019 – MUNICÍPIO DE JACUTINGA, no período compreendido entre 09h00min 
do dia 10 de abril de 2019 e 15h59min do dia 10 de maio de 2019, considerando como 
horário oficial o de Brasília/DF, mediante o pagamento da respectiva taxa, por meio de 
boleto eletrônico, pagável em toda a rede bancária, observados os horários de atendimento 
e das transações financeiras de cada instituição bancária. 

 
LEIA-SE: 

4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. Disposições Gerais sobre as inscrições: 
 
4.1.1. A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do IBGP 

www.ibgpconcursos.com.br, por meio do link correspondente às inscrições do Edital nº 
01/2019 – MUNICÍPIO DE JACUTINGA, no período compreendido entre 09h00min 
do dia 22 de abril de 2019 e 15h59min do dia 21 de maio de 2019, considerando como 
horário oficial o de Brasília/DF, mediante o pagamento da respectiva taxa, por meio de 
boleto eletrônico, pagável em toda a rede bancária, observados os horários de atendimento 
e das transações financeiras de cada instituição bancária. 

 
ONDE SE LÊ: 

4.2. Dos Procedimentos para Inscrição: 
 
4.2.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas pela internet, no endereço 

eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, no período compreendido entre 
09h00min do dia 10/04/2019 às 15h59min do dia 10/05/2019, considerando como horário 
oficial o de Brasília/DF. 
 

4.2.2. Para inscrever-se neste Concurso Público, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br por meio do link correspondente às inscrições do Concurso 
Público do MUNICÍPIO DE JACUTINGA - Edital nº 01/2019 e durante o período das 
inscrições, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

a) Ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição; 

b) Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela internet, 
providenciando a impressão do Comprovante de Inscrição - CI; 
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c) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da inscrição correspondente, 
em qualquer banco do sistema de compensação bancária; 

d) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição descrita no subitem 4.2.3 deste 
Edital, até o dia do vencimento em qualquer agência bancária; 

e) Imprimir a 2ª via do boleto bancário caso não tenha efetuado o pagamento de sua inscrição, 
até a data de vencimento, somente até o dia 13/05/2019 até às 16h59min. Após esta data o 
candidato que não efetuar o pagamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar 
do Concurso Público. 

 
LEIA-SE: 

4.2. Dos Procedimentos para Inscrição: 
 
4.2.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas pela internet, no endereço 

eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, no período compreendido entre 
09h00min do dia 22/04/2019 às 15h59min do dia 21/05/2019, considerando como horário 
oficial o de Brasília/DF. 
 

4.2.2. Para inscrever-se neste Concurso Público, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br por meio do link correspondente às inscrições do Concurso 
Público do MUNICÍPIO DE JACUTINGA - Edital nº 01/2019 e durante o período das 
inscrições, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

f) Ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição; 

g) Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela internet, 
providenciando a impressão do Comprovante de Inscrição - CI; 

h) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da inscrição correspondente, 
em qualquer banco do sistema de compensação bancária; 

i) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição descrita no subitem 4.2.3 deste 
Edital, até o dia do vencimento em qualquer agência bancária; 

j) Imprimir a 2ª via do boleto bancário caso não tenha efetuado o pagamento de sua inscrição, 
até a data de vencimento, somente até o dia 22/05/2019 até às 16h59min. Após esta data o 
candidato que não efetuar o pagamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar 
do Concurso Público. 

 
ONDE SE LÊ: 

4.2.6. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição 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 de 13/05/2019, não 
sendo considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode 
não ser processado ante a eventual insuficiência de saldo ou outras situações que não 
permitam o pagamento efetivo do valor da inscrição. 

 
LEIA-SE: 

4.2.6. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição 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 de 22/05/2019, não 
sendo considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode 
não ser processado ante a eventual insuficiência de saldo ou outras situações que não 
permitam o pagamento efetivo do valor da inscrição. 
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ONDE SE LÊ: 
4.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 

após a data limite de 13/05/2019. 
 
LEIA-SE: 

4.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 
após a data limite de 22/05/2019. 

 
ONDE SE LÊ: 

4.2.14. As inscrições deferidas serão divulgadas no endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br, até a data de 16/05/2019.  

 
LEIA-SE: 

4.2.14. As inscrições deferidas serão divulgadas no endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br, até a data de 28/05/2019.  

 
ONDE SE LÊ: 

5. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO  
 
5.1. O candidato desempregado ou aquele que, em razão de limitações de ordem financeira, não 
possa arcar com o pagamento da inscrição, sob pena de comprometimento do sustento próprio e 
de sua família, poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição exclusivamente das 
09h00min do dia 10 de abril de 2019 às 15h59min ao dia 12 de abril de 2019, considerando 
como horário oficial o de Brasília/DF. 

 
LEIA-SE: 

5. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO  
 
5.1. O candidato desempregado ou aquele que, em razão de limitações de ordem financeira, não 
possa arcar com o pagamento da inscrição, sob pena de comprometimento do sustento próprio e 
de sua família, poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição exclusivamente das 
09h00min do dia 22 de abril de 2019 às 15h59min ao dia 24 de abril de 2019, considerando 
como horário oficial o de Brasília/DF. 

 
ONDE SE LÊ: 

5.3.4.1.A documentação comprobatória para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição poderá 
ser entregue até às 15h59min do dia 12/04/2019 pelos seguintes meios: 
Ø Pessoalmente pelo candidato, ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, nº 

1.298, sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, no horário das 09h00min às 
11h30min e das 13h30min às 16h00min entre os dias 10 a 12/04/2019; ou  

Ø Via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas 
Agências dos Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: 
Avenida do Contorno, nº 1.298, sala 08 - Bairro Floresta - Belo Horizonte/MG – CEP 
30.110-008 – Caixa Postal: 7380, com data de postagem com data de postagem, entre 
os dias 10 a 12/04/2019. 

 
LEIA-SE: 

5.3.4.1.A documentação comprobatória para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição poderá 
ser entregue até às 15h59min do dia 24/04/2019 pelos seguintes meios: 
Ø Pessoalmente pelo candidato, ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, nº 

1.298, sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, no horário das 09h00min às 
11h30min e das 13h30min às 16h00min entre os dias 22 a 24/04/2019; ou  

Ø Via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas 
Agências dos Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: 
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Avenida do Contorno, nº 1.298, sala 08 - Bairro Floresta - Belo Horizonte/MG – CEP 
30.110-008 – Caixa Postal: 7380, com data de postagem com data de postagem, entre 
os dias 22 a 24/04/2019. 

 
ONDE SE LÊ: 

5.10. O resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição será 
disponibilizado no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, até o dia 
18/04/2019. 

 
LEIA-SE: 

5.10. O resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição será 
disponibilizado no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, até o dia 
03/05/2019. 

 
ONDE SE LÊ: 

6.10. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas aos candidatos com 
deficiência e necessitar de atendimento especial deverá encaminhar ou entregar até o dia 
13/05/2019 os documentos a seguir: 

a) Cópia do comprovante de inscrição para identificação do candidato; 

b) Laudo Médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de 
Notas), expedido nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao 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, com a provável causa da 
deficiência em letra legível, conforme modelo constante no ANEXO VII. 

 
LEIA-SE: 

6.10. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas aos candidatos com 
deficiência e necessitar de atendimento especial deverá encaminhar ou entregar até o dia 
21/05/2019 os documentos a seguir: 

c) Cópia do comprovante de inscrição para identificação do candidato; 

d) Laudo Médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de 
Notas), expedido nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao 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, com a provável causa da 
deficiência em letra legível, conforme modelo constante no ANEXO VII. 

 
ONDE SE LÊ: 

6.11.1. A documentação comprobatória poderá ser entregue pelos seguintes meios: 
a) E-mail contato@ibgp.org.br, informando no assunto: NOME DO CERTAME, 

CARGO/FUNÇÃO, Nº DA INSCRIÇÃO – LAUDO MÉDICO entre as 09h00min do 
dia 10/04/2019 e 15h59min do dia 10/05/2019; ou 

b) Pessoalmente pelo candidato, ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, nº 1298 
–Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG entre as 09h00min do dia 10/04/2019 e 
16h00min do dia 10/05/2019 (exceto sábados, domingos e feriados); ou 

c) Via SEDEX ou CARTA, ambos com Aviso de Recebimento (AR), postado nas Agências 
dos Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: Avenida do 
Contorno, nº 1298 – Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.110-008 – Caixa 
Postal: 7380, com data de postagem entre os dias 10/04/2019 e 10/05/2019. 
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LEIA-SE: 
6.11.1. A documentação comprobatória poderá ser entregue pelos seguintes meios: 

d) E-mail contato@ibgp.org.br, informando no assunto: NOME DO CERTAME, 
CARGO/FUNÇÃO, Nº DA INSCRIÇÃO – LAUDO MÉDICO entre as 09h00min do 
dia 22/04/2019 e 15h59min do dia 21/05/2019; ou 

e) Pessoalmente pelo candidato, ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, nº 1298 
–Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG entre as 09h00min do dia 22/04/2019 e 
16h00min do dia 21/05/2019 (exceto sábados, domingos e feriados); ou 

f) Via SEDEX ou CARTA, ambos com Aviso de Recebimento (AR), postado nas Agências 
dos Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: Avenida do 
Contorno, nº 1298 – Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.110-008 – Caixa 
Postal: 7380, com data de postagem entre os dias 22/04/2019 e 21/05/2019. 

 
ONDE SE LÊ: 

6.22. O resultado da análise dos laudos médicos, no que refere ao aspecto formal e administrativo 
será divulgado através do endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br no dia 16/05/2019.  

 
LEIA-SE: 

6.22. O resultado da análise dos laudos médicos, no que refere ao aspecto formal e administrativo 
será divulgado através do endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br no dia 28/05/2019.  

 
ONDE SE LÊ: 

7.10. A solicitação de condições especiais para realização da prova deverá ser entregue em 
envelope formato ofício, fechado e identificado até a data do 10/05/2019, com os seguintes dados:  
 

SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG – EDITAL 

Nº 01/2019 
NOME DO CANDIDATO: 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
CARGO PÚBLICO PRETENDIDO: 
7.10.1. A solicitação de condições especiais para realização da prova deverá ser entregue, 

diretamente pelo candidato ou por terceiro, das seguintes formas: 
a) E-mail contato@ibgp.org.br, informando no assunto: NOME DO CERTAME, 

CARGO/FUNÇÃO, Nº DA INSCRIÇÃO – SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO 
ESPECIAL entre as 09h00min do dia 10/04/2019 e 15h59min do dia 10/05/2019; ou 

b) Pessoalmente pelo candidato, ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, nº 
1298 –Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG entre as 09h00min do dia 
10/04/2019 e 16h00min do dia 10/05/2019 (exceto sábados, domingos e feriados); ou 

c) Via SEDEX ou CARTA, ambos com Aviso de Recebimento (AR), postado nas 
Agências dos Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: 
Avenida do Contorno, nº 1298 – Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG – CEP: 
30.110-008 – Caixa Postal: 7380, com data de postagem entre os dias 10/04/2019 e 
10/05/2019. 

 
7.11. O candidato será comunicado do atendimento de sua solicitação por meio do endereço 
eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 16/05/2019. 
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LEIA-SE: 
7.10. A solicitação de condições especiais para realização da prova deverá ser entregue em 
envelope formato ofício, fechado e identificado até a data do 21/05/2019, com os seguintes dados:  
 

SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG – EDITAL 

Nº 01/2019 
NOME DO CANDIDATO: 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
CARGO PÚBLICO PRETENDIDO: 
7.10.1. A solicitação de condições especiais para realização da prova deverá ser entregue, 

diretamente pelo candidato ou por terceiro, das seguintes formas: 
d) E-mail contato@ibgp.org.br, informando no assunto: NOME DO CERTAME, 

CARGO/FUNÇÃO, Nº DA INSCRIÇÃO – SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO 
ESPECIAL entre as 09h00min do dia 22/04/2019 e 15h59min do dia 21/05/2019; ou 

e) Pessoalmente pelo candidato, ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, nº 
1298 –Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG entre as 09h00min do dia 
22/04/2019 e 16h00min do dia 21/05/2019 (exceto sábados, domingos e feriados); ou 

f) Via SEDEX ou CARTA, ambos com Aviso de Recebimento (AR), postado nas 
Agências dos Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: 
Avenida do Contorno, nº 1298 – Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG – CEP: 
30.110-008 – Caixa Postal: 7380, com data de postagem entre os dias 22/04/2019 e 
21/05/2019. 

 
7.11. O candidato será comunicado do atendimento de sua solicitação por meio do endereço 
eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 28/05/2019. 

 
ONDE SE LÊ: 

10.1.8. O Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) contendo o local, a sala e o horário de 
realização serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, a 
partir de 02/06/2019. 

 
LEIA-SE: 

10.1.8. O Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) contendo o local, a sala e o horário de 
realização serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, a 
partir de 04/06/2019. 

 

Os demais itens e anexos permanecem inalterados. 
 
 

Jacutinga, 10 de abril de 2019. 
 
 

MELQUIADES DE ARAUJO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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CONCURSO PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL DE JACUTINGA-MG 

O Município de Jacutinga-MG e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP tornam 
público e estabelecem normas para a realização de Concurso Público destinado a selecionar 
candidatos para o provimento do cargo de Guarda Municipal efetivos da Prefeitura Municipal de 
Jacutinga, observados os termos da: Lei Orgânica do Município de Jacutinga, revista e atualizada em 
17 de maio de 2016,  Lei Complementar nº 110/2014, de 03 de junho de 2014, “Dispõe sobre a 

criação da Guarda Municipal e dá outras providências.” e Lei Complementar nº 125/2016, de 02 de 
maio de 2016 e alterações posteriores, legislação complementar e demais normas contidas neste 
Edital. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos, avisos, atos complementares e 
eventuais retificações. 
 
1.2. O Concurso Público será realizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP, em 
todas as suas etapas, visando o preenchimento das vagas dispostas no ANEXO I, durante seu prazo de 
validade, de acordo com a necessidade e a conveniência do MUNICÍPIO DE JACUTINGA. 
 
1.3. A Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, instituída pela Portaria nº 3.508/2019 
publicada no quadro de avisos da PREFEITURA DE JACUTINGA, acompanhará toda a execução 
do certame. 
 
1.4. O Concurso Público constará das seguintes etapas: 

 
COMPOSTA DE ETAPAS ISOLADAS 

ETAPAS  TIPO DE AVALIAÇÃO 
CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
PELA 

REALIZAÇÃO 
DA ETAPA 

1ª ETAPA PROVA OBJETIVA  
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 
- 

INSTITUTO 
BRASILEIRO 

DE GESTÃO E 
PESQUISA - 

IBGP 

2ª ETAPA 
TESTE DE APTIDÃO 
FÍSICA  

ELIMINATÓRIO 

OBRIGATORIEDADE DE 
ATESTADO MÉDICO E 
AQUECIMENTO FÍSICO 

RESPONSABILIDADE DO 
CANDIDATO 

3ª ETAPA EXAME PSICOLÓGICO ELIMINATÓRIO 
REALIZAÇÃO INDIVIDUAL 

E/OU INDIVIDUAL E 
COLETIVA 

4ª ETAPA EXAMES MÉDICOS ELIMINATÓRIO 
APRESENTAÇÃO DE EXAMES 
ESTABELECIDOS NO EDITAL 

 
1.5. A legislação e as alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor após a 
data de publicação deste Edital, não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público. 
 
1.6. Este Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua 
homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do MUNICÍPIO DE 
JACUTINGA. 
 
 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA  

EDITAL Nº 01/2019 

Página 2 de 43 

 

 
1.7. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

 
ANEXO I – CARGO PÚBLICO, ESCOLARIDADE, REQUISITO PARA INGRESSO, 
JORNADA DE TRABALHO, VAGA E VENCIMENTO INICIAL. 
ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DO CARGO PÚBLICO - DESCRIÇÃO DO CARGO  
ANEXO III – NÚMERO DE QUESTÕES PESOS E CONTEÚDO POR CARGO PÚBLICO 
ANEXO IV – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
ANEXO VI – FORMULÁRIO PARA RECURSO IMPRESSO. 
ANEXO VII – MODELO DO ATESTADO MÉDICO PARA CANDIDATO COM 
DEFICIÊNCIA. 
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. 
ANEXO IX – MODELO DO ATESTADO MÉDICO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. 
ANEXO X – PROTOCOLO TÉCNICO DE EXAMES MÉDICOS DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO. 
ANEXO XI – FORMULÁRIO E DECLARAÇÃO SINDICÂNCIA SOCIAL. 
 

1.8. A participação do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das normas e das 
condições do Concurso Público tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais 
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas 
ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem 
transcritos e acerca dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
 
1.9. O candidato poderá obter o Edital regulador do Concurso Público e seus respectivos anexos nos 
endereços eletrônicos www.ibgpconcursos.com.br e www.jacutinga.mg.gov.br.  
 
1.10. Será disponibilizado, às pessoas que não tiverem acesso à internet, um computador e uma 
impressora com tinta e papel para que possam realizar inscrições, requerimentos, solicitações e/ou 
recursos para qualquer etapa deste Concurso Público, sendo de exclusiva responsabilidade do 
candidato realizar o respectivo procedimento nos termos deste Edital, na sede da PREFEITURA DE 
JACUTINGA, situado à Praça dos Andradas, s/n – Centro -  MG – CEP: 37.590-000 no horário das 
08:30 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 (exceto sábados, domingos, recessos e feriados). 
 
1.11. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial da cidade de 
Brasília/DF. 
 
2. DAS VAGAS 
 
2.1. Este Concurso Público oferta um total de 10 (dez) vagas, conforme ANEXO I deste Edital, bem 
como formação de cadastro de reserva para os classificados que excederem as vagas ofertadas, 
inclusive de pessoas com deficiência. 
 
2.2. Em atendimento ao Decreto Federal nº 3.298/1999, 5% (cinco por cento) do total de vagas 
oferecidas neste Concurso Público serão reservadas a candidatos com deficiência, de acordo com os 
critérios definidos pelo artigo 4º do referido dispositivo legal, observada a exigência de 
compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, totalizando 01 (uma) vaga.  

 

2.3. O percentual de 5% (cinco por cento) de reserva de que trata o item 2.2 deste Edital será aplicado 
sobre o número total de vagas disponibilizadas por cargo e por base, conforme disposto no ANEXO I 
deste Edital. 
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2.3.1. Caso a aplicação do percentual de que trata este item resulte em um número fracionado, este 

deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
 
2.3.2. O arredondamento descrito no subitem anterior não será aplicado caso o número resultante 

ultrapasse 20% (vinte por cento) do número de vagas prescritas, nesse caso o número 
fracionado deverá ser reduzido, restando apenas o número inteiro sem a fração. 

 
2.3.3. O primeiro candidato portador de necessidades especiais classificado no Concurso Público 

será convocado para ocupar a quinta vaga aberta, enquanto aos demais candidatos portadores 
de necessidades especiais aprovados, serão convocados para ocupar a 21º, 41º e a 61º vagas e 
assim sucessivamente, respeitando o intervalo de 20 (vinte) vagas e observada a ordem de 
classificação.  

 
2.3.4. Caso surjam novas vagas, durante o prazo de validade do Concurso Público, essas deverão ser 

somadas às vagas já existentes e, novamente, ser aplicado o disposto no item 2.3. 
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES 

 
3.1. As atribuições gerais da função constam do ANEXO I deste Edital. 

 
3.2. A escolaridade mínima exigida para ingresso no cargo está discriminada no ANEXO I deste 
Edital. 
 
3.3. A comprovação da escolaridade mínima exigida será feita por meio de diploma devidamente 
registrado e legalmente reconhecido, expedido por instituição de ensino credenciada no Conselho 
Estadual de Educação - CEE ou no Ministério da Educação - MEC, conforme aponta o ANEXO I 
deste Edital.  
 
3.3.1. Caso o candidato ainda não esteja de posse do diploma, este documento poderá ser substituído, 

num prazo de 180 (cento e oitenta) dias, por certidão de conclusão de curso acompanhada de 
histórico escolar, emitida nos últimos 30 (trinta) dias por instituição de ensino credenciada. 

 
3.4. A jornada de trabalho é definida pelo MUNICÍPIO DE JACUTINGA e também encontra-se 
prevista no ANEXO I, não se admitindo, da parte do candidato classificado, nenhuma alegação 
contrária aos atos normativos.  
 
3.5. O horário e o local de trabalho dos candidatos admitidos serão determinados pelo MUNICÍPIO 
DE JACUTINGA, à luz de seus interesses e necessidades. 
 
3.6. A Remuneração Inicial do cargo encontra-se discriminada no ANEXO I. 
 
3.7. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Estatutário, em conformidade 
com as normas estabelecidas na Lei Orgânica do Município de Jacutinga, e toda a legislação 
municipal e alterações posteriores. 
 
3.8. Os candidatos nomeados e empossados estarão subordinados ao Fundo de Seguridade Social do 
Município de Jacutinga. 
 
3.9. O exercício do cargo poderá implicar na necessidade de viagem do servidor, a critério do 
MUNICÍPIO DE JACUTINGA. 
 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA  

EDITAL Nº 01/2019 

Página 4 de 43 

 

4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. Disposições Gerais sobre as inscrições: 
 
4.1.1. A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do IBGP 

www.ibgpconcursos.com.br, por meio do link correspondente às inscrições do Edital nº 
01/2019 – MUNICÍPIO DE JACUTINGA, no período compreendido entre 09h00min do 
dia 10 de abril de 2019 e 15h59min do dia 10 de maio de 2019, considerando como horário 
oficial o de Brasília/DF, mediante o pagamento da respectiva taxa, por meio de boleto 
eletrônico, pagável em toda a rede bancária, observados os horários de atendimento e das 
transações financeiras de cada instituição bancária. 

 
4.1.2. A inscrição do candidato neste Concurso Público implicará no conhecimento e na tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento. 

 
4.1.3. Além das exigências contidas neste Edital, o candidato tem pleno conhecimento de que, 

depois de convocado e admitido: 

a) Não poderá mudar de cargo público sem outro Concurso Público;  

b) Deverá assumir a vaga escolhida, respeitada sua opção, quando de sua inscrição, de acordo 
com o constante no Quadro do ANEXO I.  

c) As vagas deverão ser preenchidas de acordo com a necessidade do MUNICÍPIO DE 
JACUTINGA durante o prazo de validade do Concurso Público, respeitada a ordem de 
classificação. 

d) Estará impedido de acumular cargos, empregos ou funções públicas nos termos da legislação 
vigente. 

 
4.1.4. Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de somente efetuar a 

inscrição e recolher o valor respectivo após tomar conhecimento do disposto neste Edital e 
seus anexos, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo de 
escolha. 
 

4.1.5. As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição e na Ficha Eletrônica de 
Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se o MUNICÍPIO DE 
JACUTINGA e o IBGP de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informação incorreta, 
endereço inexato ou incompleto ou opção incorreta referente ao cargo pretendido, fornecidos 
pelo candidato, sendo assegurado ao candidato o direito de recurso previsto no item 12 deste 
Edital. 
 

4.1.6. Declarações falsas ou inexatas constantes do Formulário Eletrônico de Inscrição determinarão 
o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer 
época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, sendo assegurado ao candidato o direito de 
recurso previsto no item 12 deste Edital. 

 
4.1.7. No ato da inscrição não se exigirá do candidato cópia de nenhum documento, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados no Formulário Eletrônico de 
Inscrição, sob as penas da lei. 

 
4.1.8. A inscrição e o valor de inscrição pago pelo candidato serão pessoais e intransferíveis. 
 
4.1.9. Não serão aceitas solicitações de inscrição que não atenderem ao estabelecido neste Edital. 
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4.1.9.1. Serão consideradas válidas e efetivadas as inscrições que tiverem sido realizadas e pagas de 

acordo com o disposto no item 4 deste edital ou isentas de acordo com o disposto no item 5. 
 

4.1.9.2. Quando do processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma 
inscrição para o mesmo cargo realizada e efetivada (por meio de pagamento ou isenção da 
taxa) por um mesmo candidato, será considerada válida aquela que tiver sido realizada por 
último. As demais inscrições do candidato nesta situação serão automaticamente canceladas, 
não cabendo reclamações posteriores. 

 
4.1.10. Depois de confirmados e transmitidos os dados cadastrados pelo candidato no Formulário 

Eletrônico de Inscrição e na Ficha Eletrônica de Isenção, não serão aceitos:  

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

b) Transferências de pagamentos de inscrição entre pessoas.  

c) Alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência para a 
condição de portador de deficiência.  

 
4.1.11. A não comprovação do pagamento do valor de inscrição ou o pagamento efetuado em 
quantia inferior determinará o cancelamento automático da inscrição. 
 
4.2. Dos Procedimentos para Inscrição: 
 
4.2.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas pela internet, no endereço 

eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, no período compreendido entre 09h00min 
do dia 10/04/2019 às 15h59min do dia 10/05/2019, considerando como horário oficial o de 
Brasília/DF. 
 

4.2.2. Para inscrever-se neste Concurso Público, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br por meio do link correspondente às inscrições do Concurso 
Público do MUNICÍPIO DE JACUTINGA - Edital nº 01/2019 e durante o período das 
inscrições, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

a) Ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição; 

b) Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela internet, 
providenciando a impressão do Comprovante de Inscrição - CI; 

c) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da inscrição correspondente, em 
qualquer banco do sistema de compensação bancária; 

d) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição descrita no subitem 4.2.3 deste 
Edital, até o dia do vencimento em qualquer agência bancária; 

e) Imprimir a 2ª via do boleto bancário caso não tenha efetuado o pagamento de sua inscrição, 
até a data de vencimento, somente até o dia 13/05/2019 até às 16h59min. Após esta data o 
candidato que não efetuar o pagamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar do 
Concurso Público. 

 

 
4.2.3. O valor da taxa de Inscrição a ser pago para participação neste Concurso Público será de: 

 
Escolaridade Valor Inscrição 
Ensino Médio 

Completo 
30,00 
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4.2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias, o boleto 

bancário poderá ser pago no 1º dia útil subsequente. 
 
4.2.5. Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição por meio de cheque, depósito em 

caixa eletrônico, pelos correios, transferência eletrônica direto para conta, DOC eletrônico, 
ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou por qualquer 
outro meio que não os especificados neste Edital. 

 
4.2.6. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição 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 de 13/05/2019, não sendo 
considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode não ser 
processado ante a eventual insuficiência de saldo ou outras situações que não permitam o 
pagamento efetivo do valor da inscrição. 
 

4.2.7. Após a geração do boleto, é necessário aguardar, no mínimo, 2h (duas horas) para efetuar 
o pagamento do mesmo. Conforme exigência da FEBRABAN, esse prazo é necessário para a 
validação do código de barras junto ao cedente. 

 
4.2.8. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão 

durante o período de inscrição determinado no item 4.2.1 deste Edital, ficando indisponível a 
partir das 16h59min do último dia de inscrição. 

 
4.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após 

a data limite de 13/05/2019. 
 
4.2.10. O MUNICÍPIO DE JACUTINGA e o IBGP não se responsabilizam, quando os motivos de 

ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições ou pedidos de isenção não recebidos 
por falhas de comunicação, 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 a impressão do 
boleto bancário. 

 
4.2.11. A impressão do boleto bancário ou da segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é de 

exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se o MUNICÍPIO DE JACUTINGA e o 
IBGP de eventuais dificuldades na leitura do código de barras e consequente impossibilidade 
de efetivação da inscrição. 
 

4.2.12. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de 
identidade, na data de nascimento, sexo e CPF utilizados na inscrição, deverão, 
obrigatoriamente, ser atualizados pelo candidato no dia de realização das provas com o fiscal 
de sala em formulário específico. 

 
4.2.13. O candidato que não fizer ou solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do subitem 

4.2.11 deste Edital deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua 
omissão. 

 
4.2.14. As inscrições deferidas serão divulgadas no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, 

até a data de 16/05/2019.  
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RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE JACUTINGA – EDITAL Nº 01/2019 
 
NOME DO CANDIDATO:  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  
CARGO PÚBLICO PRETENDIDO: 

4.2.15. Nos casos em que o candidato tiver sua inscrição indeferida por inconsistência no pagamento 
do valor de inscrição, poderá se manifestar formalmente por meio de recursos administrativos 
previsto no item 12.1, alínea “b” deste Edital. 

 
4.3. Da devolução do valor de inscrição 
 
4.3.1. Não será admitida a restituição da importância paga para inscrição, com exceção das seguintes 

hipóteses: 
a) Cancelamento e suspensão do Concurso Público previstas na Lei Estadual nº 13.801/2000; 
b) Pagamento extemporâneo ou realizado em duplicidade pelo candidato; 
c) Exclusão de cargos oferecidos; 
d) Alteração da data da prova. 

 
4.3.2. Nas hipóteses previstas no subitem 4.3.1, o candidato deverá requerer a restituição da Taxa de 

Inscrição por meio do preenchimento, assinatura e entrega do formulário que será 
disponibilizado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, em até 05 (cinco) dias 
úteis após a data de publicação do ato que ensejou o cancelamento ou a não realização do 
certame. 
 

4.3.3. O formulário de solicitação de devolução do valor de inscrição ficará disponível no endereço 
eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, durante o prazo de 20 (vinte) dias úteis contados a 
partir da disponibilização do referido formulário. 

 
4.3.4. No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a restituição da taxa 

de inscrição: 

a) Nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato; 

b) Nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente, 
nome completo e CPF do titular da conta; 

c) Números de telefones, com código de área e e-mail para eventual contato.  

 
4.3.5. O formulário de restituição 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, em até 30 (trinta) dias após o 
ato que ensejou o cancelamento ou suspensão do certame, por uma das seguintes formas: 

a) Pessoalmente pelo candidato, ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, nº 1298, sala 
08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, no horário das 09h00min às 11h30min e das 
13h30min às 16h00min (exceto sábados, domingos e feriados); ou 

b) Via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências dos 
Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: Avenida do Contorno, nº 
1298, sala 08 - Bairro Floresta - Belo Horizonte, MG – Caixa Postal: 7380 com data de 
postagem conforme o prazo estabelecido no subitem 4.3.5. 

 
4.3.6. No envelope, na parte frontal, deverá constar: 
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4.3.7. A restituição da Taxa de Inscrição será processada no período dos 30 (trinta) dias úteis 
seguintes ao término do prazo fixado no subitem 4.3.5 por meio de depósito bancário na conta 
corrente indicada no respectivo formulário de restituição. 
 

4.3.8. O valor a ser restituído ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde a data do pagamento da inscrição até a data 
da efetiva restituição.  
 

4.3.9. Será devolvido ao candidato o valor de inscrição indeferida pago em duplicidade ou fora do 
prazo ou com valor em desconformidade com o do valor de inscrição, desde que requerido por 
escrito pelo candidato e mediante comprovação da extemporaneidade, da duplicidade do 
pagamento ou da desconformidade do valor pago.  

 
4.3.9.1.Nos casos elencados no item 4.3.9, o candidato arcará com os custos bancários do boleto para 

o processamento da devolução.  
 

4.3.9.2.No caso previsto no item 4.3.9 deste Edital, o candidato deverá requerer a restituição do valor 
de inscrição em até 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado dos recursos contra as 
inscrições indeferidas, por meio do envio do requerimento e da documentação comprobatória 
da duplicidade e extemporaneidade do pagamento, e encaminhar: 

a) Pessoalmente pelo candidato, ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, nº 1298, sala 
08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, no horário das 09h00min às 11h30min e das 
13h30min às 16h00min (exceto sábados, domingos e feriados); ou 

b) Via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências dos 
Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: Avenida do Contorno, nº 
1298, sala 08 - Bairro Floresta - Belo Horizonte, MG – Caixa Postal: 7380 com data de 
postagem conforme o prazo estabelecido no subitem 4.3.9.2. 

 
4.3.9.3.Para devolução do valor previsto no item 4.3.9 deste Edital, o requerimento e a documentação 

deverão ser entregues em envelope fechado e devidamente identificado.  
 
4.3.9.4.Para devolução de valor previsto no item 4.3.9 deste Edital, o candidato também deverá 

informar os seguintes dados:  

a) Nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato; 

b) Nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e 
CPF do titular da conta; 

c) Números de telefones, com código de área e e-mail para eventual contato.  

 
4.3.9.5.A devolução do valor de inscrição pago em duplicidade ou fora do prazo ou com quantia em 

desconformidade com o valor de inscrição estará sujeita à análise do requerimento e 
documentos comprobatórios e consequente aprovação do IBGP.  

 
4.3.9.6.O candidato que não requerer a restituição do valor de inscrição no prazo e nas formas 

estabelecidas no item 4.3.9.2 deste Edital não poderá requerê-la posteriormente. 
 

4.4. DA COMUNICAÇÃO DO CERTAME 
 

4.4.1. As comunicações com o candidato serão feitas pela página na internet, e-mail e ligações 
telefônicas e serão expedidas para o e-mail e/ou telefone que o candidato especificar em seu 
requerimento de inscrição. 
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 4.4.2. Toda comunicação, seja do IBGP para com o candidato, seja do candidato para como IBGP, 

deverá ser registrada por escrito através da área de contato do portal do certame pelo e-mail 
contato@ibgp.org.br. 

 
4.4.3. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de 

realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente o Edital e os comunicados 
via internet, nos canais de comunicação previstos nesse Edital. 

 
4.4.4. As redes sociais não são o canal oficial para esclarecimento de dúvidas, questionamentos, 

informações, recursos, encaminhamento de documentos ou mesmo reclamações. O IBGP 
utiliza-se da rede de relacionamento exclusivamente para divulgação de seus processos, sendo 
necessário que o candidato, que precise se dirigir a essa instituição para contato sobre o Edital 
do certame, o faça pelo canal oficial previsto nesse Edital contato@ibgp.org.br. 

 
4.4.5. As respostas aos e-mails encaminhados ocorrerão em um prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, contadas em período de dias úteis e não sendo considerados os finais de semana, 
os recessos e os feriados.  

 
4.4.6. Atualizações, publicações e divulgação de resultados serão sempre disponibilizadas no portal 

do certame, sendo de responsabilidade do candidato o seu acompanhando, não sendo, sob 
hipótese alguma, publicadas em redes sociais. 

 
4.4.7. As informações oficiais relativas ao Concurso Público, em todas as suas etapas, ocorrerão de 

forma documentada, inclusive o atendimento por e-mail, carta ou ofício. 
 
5. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO  
 
5.1. O candidato desempregado ou aquele que, em razão de limitações de ordem financeira, não possa 
arcar com o pagamento da inscrição, sob pena de comprometimento do sustento próprio e de sua 
família, poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição exclusivamente das 09h00min 
do dia 10 de abril de 2019 às 15h59min ao dia 12 de abril de 2019, considerando como horário 
oficial o de Brasília/DF. 
 
5.2. O requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição estará disponível para 
preenchimento no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br no período constante do item 5.1 
deste Edital, junto com o requerimento eletrônico de inscrição do Concurso quando de seu 
preenchimento. 
 
5.3. Para requerer a isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição, o candidato deverá 
comprovar uma das condições:  
 
5.3.1. A condição de desempregado, conforme Lei Estadual nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, 

que será caracterizada pelo atendimento das seguintes situações, concomitantemente:  

a) Não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), e  

b) Não possuir vínculo estatutário vigente com o poder público nos âmbitos municipal, estadual 
ou federal, e  

c) Não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos 
municipal, estadual ou federal, e  

d) Não exercer atividade legalmente reconhecida como autônoma.  
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5.3.1.1. Para comprovar a situação prevista no item 5.3.1 a deste Edital, o candidato deverá:  

a) Apresentar documento de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) emitido 
pelo Ministério do Trabalho com data de desligamento anterior ao período de isenção, na 
situação “fechado” e com carimbo do MTE ou cópia autenticada da Carteira de Trabalho, 
folhas de identificação, folha de registro do último vínculo empregatício e folha subsequente 
em branco sem registro de emprego; 

b) Apresentar declaração de que encontra-se como desempregado, não possui nenhum vínculo, 
não gozar de nenhum benefício previdenciário de prestação continuada, não auferir nenhum 
tipo de renda – exceto a proveniente de seguro-desemprego, se for o caso – e que sua situação 
econômico-financeira não lhe permite pagar o referido valor sem prejuízo (ANEXO VIII). 

c) A documentação comprobatória deve ser encaminhada dentro do prazo estabelecido. 
Transcorrido esse prazo, não será possível complementação de documentos, nem mesmo no 
período recursal. 

 
5.3.1.2. Para comprovar a situação prevista no item 5.3.1 “b”, “c” e “d” deste Edital o candidato 
deverá: 

a) Apresentar declaração de que encontra-se como desempregado, não possui nenhum vínculo 
estatutário vigente, não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público 
nos âmbitos municipal, estadual ou federal, não exercer atividade legalmente reconhecida 
como autônoma e que sua situação econômico-financeira não lhe permite pagar o referido 
valor sem prejuízo (ANEXO VIII). 

 
5.3.2. A condição de ser membro de família de baixa renda será caracterizada pelo registro de 

inscrição no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que 
se trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 
 

5.3.2.1.Para comprovar a situação prevista no item 5.3.2 deste Edital, o candidato deverá estar inscrito 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico e indicar seu 
Número de Identificação Social (NIS) válido, atribuído pelo CadÚnico, no requerimento 
eletrônico de inscrição quando de seu preenchimento.  
 

5.3.2.2.O IBGP consultará o órgão gestor do CadÚnico do Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome - MDS, que fornecerá a situação do Número de Identificação Social (NIS) e 
caracterizará ou não a isenção do candidato. 
 

5.3.3. A condição de insuficiência econômico-financeira, sendo caracterizada pela seguinte 
situação: 

a) Apresentar declaração legível de vulnerabilidade econômica, datada e assinada, na qual 
informará que não dispõe de condições financeiras para arcar com a despesa de inscrição nesse 
certame, atestando assim o atual estado de insuficiência, conforme ANEXO V desse Edital. 

 
5.3.4. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, os candidatos poderão utilizar-se 

de qualquer um dos seguintes procedimentos: 

a) Para a condição de membro de família de baixa renda caracterizada pelo registro de 
inscrição no CadÚnico, bastará o encaminhamento eletrônico do formulário preenchido com o 
Número de Identificação Social – NIS contido no espaço do candidato no site 
www.ibgpconcursos.com.br. 

b) Para a condição de desemprego bastará informar tal condição no formulário eletrônico, 
contido na Área do Candidato no site www.ibgpconcursos.com.br e anexar a cópia do 
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comprovante de inscrição à documentação exigida, nos termos estabelecidos nos itens 5.3.1 e 
5.3.2 deste Edital e seus subitens, em envelope formato ofício, fechado e identificado com os 
seguintes dados: 

 
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG – EDITAL Nº 
01/2019 

NOME DO CANDIDATO: 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  
CARGO PÚBLICO PRETENDIDO:  

c) Para a condição de insuficiência econômico-financeira informar tal condição no 
formulário eletrônico de inscrição, contido na Área do Candidato, no site 
www.ibgpconcursos.com.br, imprimir o comprovante de inscrição e juntar à 
documentação exigida para comprovação da condição informada, nos termos estabelecidos 
no item 5.3.3 deste Edital e seus subitens, em envelope formato ofício, fechado e 
identificado com os seguintes dados: 

 
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG – EDITAL Nº 
01/2019 

NOME DO CANDIDATO: 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  
CARGO PÚBLICO PRETENDIDO:  

5.3.4.1.A documentação comprobatória para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição poderá ser 
entregue até às 15h59min do dia 12/04/2019 pelos seguintes meios: 
� Pessoalmente pelo candidato, ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, nº 1.298, 

sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, no horário das 09h00min às 11h30min e 
das 13h30min às 16h00min entre os dias 10 a 12/04/2019; ou  

� Via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências 
dos Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: Avenida do 
Contorno, nº 1.298, sala 08 - Bairro Floresta - Belo Horizonte/MG – CEP 30.110-008 – 
Caixa Postal: 7380, com data de postagem com data de postagem, entre os dias 10 a 
12/04/2019. 

 
5.4. As informações prestadas na Declaração serão de inteira responsabilidade do candidato que 
responderá civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 

 
5.5. Não será concedida isenção do pagamento do valor de inscrição ao candidato que: 

a) Deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela internet. 

b) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas. 

c) Fraudar e/ou falsificar documento. 

d) Não informar o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo nas 
situações de inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa ou 
não o informar. 
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e) Não apresentar cópia autenticada ou original dos documentos previstos no item 5.3.1.1 deste 
Edital e seus subitens. 

f) Não observar prazos para postagem e entrega dos documentos. 

 
5.6. Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o envio 
de documentos de mais de um candidato no mesmo envelope. 

 
5.7. A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento do valor de inscrição 
determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer 
época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
5.8. Não será aceita solicitação de isenção do pagamento de valor de inscrição via fax, correio 
eletrônico (e-mail) ou qualquer outra forma que não seja prevista neste Edital. 
 
5.9. A comprovação da tempestividade do requerimento de isenção do pagamento do valor de 
inscrição será feita pelo registro da data de postagem. 
 
5.10. O resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição será disponibilizado 
no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, até o dia 18/04/2019. 
 
5.11. O pedido de isenção do pagamento do valor de inscrição que não atender a quaisquer das 
exigências determinadas neste Edital será indeferido, assegurado ao candidato o direito de recurso 
previsto no item 12 deste Edital. 
 
5.12. O candidato cuja solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição for indeferida, 
mesmo após interposição de recurso, nos termos do item 12, deverá efetuar sua inscrição no Concurso 
Público conforme procedimentos previstos no item 4 deste Edital. Caso assim não proceda, será 
automaticamente excluído do Concurso Público. 
 
5.13. O recurso apresentado pelo indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição não 
terá efeito suspensivo, sendo condição de validade da inscrição o pagamento da respectiva taxa pelo 
candidato, na forma prevista no subitem anterior. 
 
5.14. A segunda via do boleto bancário será disponibilizada no endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br durante todo o período de inscrição. 
 
5.15. O candidato cuja solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição for deferida estará 
automaticamente inscrito neste Concurso Público. 
 
5.16. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato como isento será 
automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
5.17. Poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo candidato. 
 
6. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
6.1. Para fins de reserva de vagas, considera-se PCD aquela que se enquadra nas categorias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto n° 3.298/1999 com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
5.296/2004; na situação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de 
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Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), e no enunciado da Súmula nº 
377 do STJ (“O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Processo Seletivo, às 

vagas reservadas aos deficientes” - 2009), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto nº 6.949/2009, e 
ainda a Lei nº 13.146/2015 e o Decreto nº 9.508/2018, assim definidas:  

a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho das funções. 

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5 
no melhor olho, com a melhor correção óptica; casos nos quais a somatória da medida do campo 
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º, ou ocorrência simultânea de quaisquer 
condições anteriores. Visão monocular.  

d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos 
recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho. 

e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

 
6.2. Estabelece-se nesse edital as deficiências contidas no artigo 4º do Decreto n° 3.298/1999, que 
serão consideradas conforme descreve-se, não sendo para tanto essa definição de caráter finito, 
somadas ainda para isso a Lei nº 13.146/2015, art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência que 
considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo 
analisada conforme laudo encaminhado. 
  
6.3. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
pela legislação, é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em concurso público ou 
processos seletivos, nos termos do item 2.2 deste Edital, devendo ser observada a compatibilidade das 
atribuições do cargo com a deficiência apresentada. 

 
6.4. As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou 
recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o 
cargo. 
 
6.5. O candidato com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com 
os demais candidatos, considerando as condições especiais previstas no Decreto Federal n° 3.298, de 
20 de dezembro de 1999, na Lei Federal n° 7.853, de 24 de outubro de 1989. 

 
6.6. Respeitada a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, o candidato com 
deficiência que pretenda concorrer às vagas reservadas por força de lei deverá declarar essa condição 
no Formulário Eletrônico de Inscrição ou na ficha eletrônica de isenção, observado o disposto no 
subitem 5.4 deste Edital. 
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6.7. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição 
ou da ficha eletrônica de isenção, além de observar o descrito no item 6 e seus subitens, deverá 
proceder da seguinte forma: 

a) Informar se possui deficiência; 

b) Selecionar o tipo de deficiência; 

c) Especificar a deficiência; 

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

e) Manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 

 
6.8. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Formulário Eletrônico 
de Inscrição ou da ficha eletrônica de isenção e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua 
inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa 
condição para reivindicar a prerrogativa legal. 
 
6.9. O candidato com deficiência que desejar concorrer somente às vagas destinadas à ampla 
concorrência poderá fazê-lo por escolha e responsabilidade pessoal, informando a referida opção no 
Formulário Eletrônico de Inscrição e na ficha eletrônica de isenção, não podendo, a partir de então, 
concorrer às vagas reservadas para os candidatos com deficiência, conforme disposição legal.  
 
6.10. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas aos candidatos com 
deficiência e necessitar de atendimento especial deverá encaminhar ou entregar até o dia 13/05/2019 
os documentos a seguir: 

a) Cópia do comprovante de inscrição para identificação do candidato; 

b) Laudo Médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de 
Notas), expedido nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao 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, com a provável causa da 
deficiência em letra legível, conforme modelo constante no ANEXO VII. 

 
6.11. Para comprovar a solicitação prevista no subitem 6.9, o candidato deverá entregar 
pessoalmente ou enviar por e-mail a documentação comprobatória com referência no envelope 
formato ofício, fechado e identificado na parte frontal com os seguintes dados: 
 

LAUDO MÉDICO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG – EDITAL Nº 01/2019 

NOME DO CANDIDATO: 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
CARGO PÚBLICO PRETENDIDO: 

6.11.1. A documentação comprobatória poderá ser entregue pelos seguintes meios: 
a) E-mail contato@ibgp.org.br, informando no assunto: NOME DO CERTAME, 

CARGO/FUNÇÃO, Nº DA INSCRIÇÃO – LAUDO MÉDICO entre as 09h00min do dia 
10/04/2019 e 15h59min do dia 10/05/2019; ou 

b) Pessoalmente pelo candidato, ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, nº 1298 –
Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG entre as 09h00min do dia 10/04/2019 e 
16h00min do dia 10/05/2019 (exceto sábados, domingos e feriados); ou 

c) Via SEDEX ou CARTA, ambos com Aviso de Recebimento (AR), postado nas Agências dos 
Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: Avenida do Contorno, nº 
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1298 – Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.110-008 – Caixa Postal: 7380, 
com data de postagem entre os dias 10/04/2019 e 10/05/2019. 

 
6.12. O Laudo Médico citado no subitem 6.9 alínea “b” deverá expressar, obrigatoriamente, a 
categoria em que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Federal nº 
3.298/1999 e suas alterações, de acordo com as definições do subitem 6.1 deste Edital. 

 
6.13. O Laudo Médico será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, e de acordo com as definições das categorias 
discriminadas no Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com redação dada pelo 
Decreto Federal n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, bem como na Súmula nº 377 do Superior 
Tribunal de Justiça - STJ. 
 
6.14. O Laudo Médico mencionado terá validade somente para este Concurso Público e não será 
devolvido, ficando a sua guarda sob a responsabilidade do MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG. 
 
6.15. O candidato perderá o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, 
mesmo que declarada tal condição no Formulário Eletrônico de Inscrição ou na ficha eletrônica de 
isenção na falta do Laudo Médico ou por qualquer dos motivos listados abaixo: 

a) Não entregar o laudo médico ou entregá-lo em cópia não autenticada; 

b) Entregar Laudo Médico fora do prazo definido em Edital; 

c) Entregar Laudo Médico emitido com prazo superior ao determinado no subitem 6.9; ou 

d) Entregar Laudo Médico com ausência das informações indicadas no item 6 e seus subitens; 

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

f) Entregar Laudo Médico que não contenha a expressa referência do médico, sua especialidade e 
registro profissional. 

 
6.16. O MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG designará uma Equipe Multiprofissional que emitirá 
parecer, no momento da nomeação, observando: 

a) As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 

b) A natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; 

c) A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na 
execução das tarefas; 

d) A possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente 
utilize; 

e) O CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 

 
6.17. O candidato com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição ou no momento do pedido de 
isenção, atendimento especial para o dia de realização das provas, conforme procedimentos descritos 
no item 4, indicando as condições de que necessita, conforme previsto no art. 40, parágrafos 1º e 2º, 
do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações. 

 
6.17.1. A realização de provas em condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência será 

condicionada à legislação específica e a possibilidade técnica examinada pelo IBGP. 
 

6.17.2. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas 
deverá encaminhar por correio requerimento por escrito, datado acompanhado de parecer 
(laudo) original, emitido por especialista da área de sua deficiência, que justificará a 
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necessidade do tempo adicional solicitado pelo candidato, nos termos do §2º do art. 40, do 
Decreto Federal nº 3.298/1999, até o prazo estabelecido no subitem 6.9. 

 
6.18. O candidato inscrito como pessoa com deficiência, se classificado, além de figurar na lista geral 
de classificação, terá seu nome publicado em lista à parte, observada a respectiva ordem de 
classificação. 
 
6.19. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a 
ser destinada à pessoa com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 21ª vaga, a 3ª vaga será a 41ª 
vaga, a 4ª vaga será a 61ª vaga e assim sucessivamente. 
 
6.20. Para a admissão, os candidatos com deficiência serão convocados para se submeter à perícia 
médica oficial promovida pela Junta Médica Oficial da PREFEITURADE JACUTINGA/MG e 
análise de equipe multiprofissional designada pelo PREFEITURA DE JACUTINGA/MG que 
atestará sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência, nos termos do art. 43 do Decreto 
Federal nº 3.298/1999 e suas alterações decidindo de forma terminativa sobre a caracterização do 
candidato como pessoa com deficiência. 
 
6.20.1. Concluindo a avaliação pela inexistência de deficiência ou por ser ela insuficiente para 

habilitar o candidato a ser contratado nas vagas reservadas, o candidato será excluído da lista 
de classificação de candidatos com deficiência, mantendo a sua posição na lista geral de 
classificação, observados os critérios do contraditório e da ampla defesa. 
 

6.21. O candidato admitido como pessoa com deficiência será acompanhado por equipe 
multiprofissional designada pelo MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG que avaliará a 
compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo que emitirá parecer conclusivo com base 
no §1° do art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/1999. 
 
6.22. O resultado da análise dos laudos médicos, no que refere ao aspecto formal e administrativo 
será divulgado através do endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br no dia 16/05/2019.  
 
6.23. Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos 
mencionados no item 6 e subitens deste Edital, não concorrerão às vagas reservadas para pessoas com 
deficiência, sendo assegurado ao candidato o direito de recurso previsto no item 12.1 alínea “c” deste 
Edital. 

 

6.24. As vagas destinadas aos candidatos com deficiência que não forem providas por falta de 
candidatos, por reprovação no Concurso Público ou na perícia médica, serão preenchidas pelos 
candidatos aprovados na ampla concorrência, com estrita observância da ordem classificatória. 
 
6.25. Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão 
de aposentadoria. 

 

7. PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 
REALIZAÇÃO DE PROVAS 

 
7.1. Condições especiais de realização das provas poderão ser requeridas tanto para pessoas com 
deficiência quanto para pessoas que, em razão de alguma limitação temporária, tenha necessidade. 
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7.2. O candidato poderá requerer, no ato da inscrição ou no momento do pedido de isenção do valor 
de inscrição, atendimento especial para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita para a realização destas.  
 
7.3. 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, devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pelo IBGP.  
 
7.4. O IBGP assegurará aos candidatos com deficiência, locais de fácil acesso, sem barreiras 
arquitetônicas e, quando for o caso, pessoas, equipamentos e instrumentos para auxílio durante a 
realização das provas.  
 
7.5. O candidato com deficiência deverá requerer condições especiais (ledor, intérprete de Libras, 
prova ampliada, auxílio para transcrição ou sala de mais fácil acesso). Caso não o faça, sejam quais 
forem os motivos alegados, fica sob sua exclusiva responsabilidade a opção de realizar ou não a prova 
sem as condições especiais não solicitadas. 
  
7.6. O candidato que necessitar de condições especiais para escrever deverá indicar sua condição, 
informando, na solicitação, que necessita de auxílio para transcrição das respostas. Neste caso, o 
candidato terá o auxílio de um fiscal, não podendo o MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG e o IBGP 
serem responsabilizados, sob qualquer alegação por parte do candidato, por eventuais erros de 
transcrição cometidos pelo fiscal.  
 
7.7. O candidato que solicitar condições especiais para realização de prova deverá assinalar, na 
Ficha Eletrônica de Isenção ou no Requerimento Eletrônico de Inscrição, nos respectivos prazos, a 
condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver. 
 
7.8. A critério médico devidamente comprovado, através de laudo médico, o candidato que não 
estiver concorrendo às vagas reservadas a pessoas com deficiência e que por alguma razão necessitar 
de atendimento especial para a realização das provas deverá apresentar ao IBGP, em até 07 (sete) dias 
úteis anteriores à data da Prova, requerimento, datado e assinado, indicando as condições de que 
necessita para a realização das provas e as razões de sua solicitação. A concessão do atendimento 
especial fica condicionada à possibilidade técnica examinada pelo IBGP. 
 
7.9. O candidato que solicitar quaisquer condições especiais para realização da prova na forma 
estabelecida nos itens 7.5 ou 7.6 deste Edital deverá enviar cópia simples do CPF, bem como o 
original ou cópia autenticada em cartório do laudo médico com CRM, emitido nos últimos 12 (doze) 
meses, com parecer que ateste e justifique a necessidade do atendimento especial. 
  
7.10. A solicitação de condições especiais para realização da prova deverá ser entregue em envelope 
formato ofício, fechado e identificado até a data do 10/05/2019, com os seguintes dados:  
 

SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG – EDITAL Nº 

01/2019 
NOME DO CANDIDATO: 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
CARGO PÚBLICO PRETENDIDO: 
7.10.1. A solicitação de condições especiais para realização da prova deverá ser entregue, diretamente 

pelo candidato ou por terceiro, das seguintes formas: 
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a) E-mail contato@ibgp.org.br, informando no assunto: NOME DO CERTAME, 
CARGO/FUNÇÃO, Nº DA INSCRIÇÃO – SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO 
ESPECIAL entre as 09h00min do dia 10/04/2019 e 15h59min do dia 10/05/2019; ou 

b) Pessoalmente pelo candidato, ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, nº 1298 
–Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG entre as 09h00min do dia 10/04/2019 e 
16h00min do dia 10/05/2019 (exceto sábados, domingos e feriados); ou 

c) Via SEDEX ou CARTA, ambos com Aviso de Recebimento (AR), postado nas Agências 
dos Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: Avenida do 
Contorno, nº 1298 – Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.110-008 – 
Caixa Postal: 7380, com data de postagem entre os dias 10/04/2019 e 10/05/2019. 

 
7.11. O candidato será comunicado do atendimento de sua solicitação por meio do endereço 
eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 16/05/2019. 
 
7.12. Às pessoas com deficiência visual que solicitarem prova especial serão atendidas com prova em 
formato eletrônica ou com auxílio de um ledor.  
 
7.13. Às pessoas com deficiência visual que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas 
provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24.  
 
7.14. Às pessoas com deficiência auditiva que solicitarem condições especiais serão oferecidos 
intérpretes de libras somente para tradução das informações e/ou orientações para realização da prova.  
 
7.15. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, 
desde que assim o requeira conforme o disposto no item 7.10 deste Edital.  
 
7.15.1. A candidata lactante que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido no item 7.10 deste 

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.  

 
7.15.2. Na hipótese de não cumprimento do prazo estipulado no item 7.10 deste Edital, o atendimento 

às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido pelo 
IBGP. 

 
7.15.3. É facultado a candidata apresentar previamente o pedido para realização em condição especial 

para amamentação, havendo a compensação do tempo de amamentação a seu favor.  
 
7.15.4. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela 

coordenação local deste Concurso Público.  
 
7.15.5. A criança deverá estar acompanhada somente de um adulto 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. 

 
7.15.6. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um Fiscal, do sexo 

feminino, do IBGP que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições 
deste Edital.  

 
7.15.7. Nos momentos necessários da amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 

temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal. 
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7.15.8. A amamentação dar-se-á nos momentos em que se fizerem necessários e na sala reservada 
para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a 
permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de 
amizade com a candidata.  
 

7.15.9. O IBGP não disponibilizará acompanhante para guarda de criança, devendo a candidata 
lactante levar acompanhante para tanto, sob pena de não poder realizar as provas. 

 
8. DA COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
 
8.1. Não será enviado, via Correios, Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI). A data, o horário 
e o local da realização das Provas serão disponibilizados em até 05 (cinco) dias uteis antes da data 
provável de aplicação das provas no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br.  
 
8.1.1. Para visualizar o CDI o candidato deverá acessar o site www.ibgpconcursos.com.br, inserir o 

CPF e senha na “Área do Candidato” e clicar em “Entrar”. O candidato deverá também clicar 
em “Meus Concursos”, na respectiva inscrição para o cargo a qual concorre e depois em “CDI”, 
para visualizar os dados do local das provas. 
 

8.1.2. Caso o candidato não visualize seu Comprovante Definitivo de Inscrição no site 
www.ibgpconcursos.com.br dentro do período previsto no item 8.1, deverá entrar em contato 
com a Gerência de Concursos do IBGP, no endereço: Avenida do Contorno, 1298 – Sala 08 – 
Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, no horário das 09h00min às 11h30min e das 13h30min 
às 16h00min (exceto sábados, domingos e feriados) ou pelo e-mail contato@ibgp.org.br. 
 

8.2. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização 
das provas, para fins de justificativa de sua ausência.  
 
8.3. 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. 
 
8.4. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato.  
 
8.5. O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará na desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação deste Concurso Público.  
 
8.5.1. O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na Convocação para as 

Provas Objetivas de Múltipla Escolha, mas que apresente o respectivo comprovante de 
pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, poderá participar do Concurso 
Público, devendo preencher e assinar, no dia da prova, formulário específico de 
condicionalidade. 
  

8.5.2. A inclusão de que trata o subitem 8.5.1 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior 
verificação quanto à regularidade da referida inscrição.  

 
8.5.3. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 

cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.  
 
8.5.4. 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. 
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8.5.5. 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 aplicador de provas no dia, no 
horário e no local de realização da prova objetiva e constarão no “Relatório de Ocorrências”. 

 
8.5.6. O candidato que não solicitar a correção da data de nascimento, até o dia da realização das 

provas, não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.  
 
8.5.7. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados, 

confirmados e transmitidos pelo candidato no Requerimento de Isenção ou no Formulário 
Eletrônico de Inscrição, relativos ao cargo, bem como à condição em que concorre (vagas de 
ampla concorrência ou reservadas a pessoas com deficiência), excetuando as previstas no 
subitem 4.2.12. 
 

9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
 
9.1. O Concurso Público terá quatro etapas: 

I. Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter classificatório e eliminatório, para o cargo de 
Guarda Municipal do Concurso Público; 

II. Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Municipal do 
Concurso Público; 

III. Exame Psicológico, de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Municipal do Concurso 
Público; 

IV. Exames Médicos, de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Municipal do Concurso 
Público; 

 
9.2.  O cartão de convocação para as etapas será disponibilizado no endereço eletrônico do 

www.ibgpconcursos.com.br.  
 
9.3.  É de responsabilidade do candidato acompanhar as divulgações no endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br. 
 

9.4. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes para 
realização de provas o MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG e o IBGP reservam-se o direito de 
alocá-los em cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao 
transporte e alojamento desses candidatos.  
 
9.5. Os candidatos deverão comparecer aos locais determinados 60 (sessenta) minutos antes do 
horário das provas, munidos do documento original de identidade oficial com foto, de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta com estrutura transparente e comprovante de convocação para as 
provas. 
 
9.6.  Será eliminado deste Concurso Público o candidato que se apresentar após o horário de 
fechamento dos portões conforme item 10.1.7.1 deste Edital ou não se apresentar para a realização das 
provas no dia, horário e local para os quais foi convocado, munido de documento de identificação.  
 
9.7. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos ou destes 
com outras pessoas além da Comissão Examinadora do Concurso Público.  
 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA  

EDITAL Nº 01/2019 

Página 21 de 43 

 

9.8. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), 
Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CRC, CRM, CRP, CRA, etc.), Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, Carteira de Motorista com foto e Passaporte válido. A não 
apresentação de qualquer desses documentos não dará direito ao candidato de fazer a prova.  
 
9.8.1. O documento de identificação deverá estar em perfeita condição, a fim de permitir, com 

clareza, a identificação do candidato.  
 

9.8.2. 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 nº 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.  
 

9.8.3. O comprovante de inscrição e cartão de convocação para as provas não terão validade como 
documento de identidade.  
 

9.8.4. Não será permitido ao candidato realizar provas fora da data estabelecida, do horário ou da 
cidade/espaço físico determinado pelo IBGP. 

 
9.8.5. O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante 

do seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica.  
 
9.9. Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar o local de realização das 
provas (sala) mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da 
equipe de aplicação de provas.  
 
9.10. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de lápis, borracha, lápis-
borracha, lapiseira, óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, fazer uso ou portar, mesmo que 
desligados, telefone celular, relógio, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, 

palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens 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 suas respostas (copiar gabarito) 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 a eliminação do candidato. 
 
9.11. Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de 
prova, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser 
indicado pelos fiscais de sala de prova. 
 
9.12. 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 será eliminado do Concurso Público. 
 
9.13. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qualquer um dos 
objetos especificados no subitem 9.11, incluindo os aparelhos eletrônicos citados, mesmo que 
desligados, será automaticamente eliminado do Concurso Público. Não podendo alegar 
desconhecimento que não poderia portar tais objetos. 
 
9.14. É vedado o ingresso de candidato na sala ou local de prova portando arma de fogo ou objetos 
similares, mesmo que possua o respectivo porte. 
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9.15. Demais pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos fiscais durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local da prova, não se responsabilizando o IBGP nem o 
MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG por perdas, extravios ou danos que eventualmente ocorrerem. 
 
9.16. O IBGP recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identidade, 
comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta com estrutura transparente, para a 
realização das provas. 
 
9.17. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as 
orelhas à mostra.  
 
9.18. Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as condições previstas 
no Edital de Convocação. 

 
9.19. Não será permitida, nos locais de realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas 
não autorizadas pelo IBGP, salvo o previsto no item 7.16.1 deste Edital. 
 
9.20. O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização das provas. 
 
9.21. Poderá ser eliminado o candidato que: 

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

b) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

c) Não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 9.8 deste Edital; 

d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo mínimo de 
permanência estabelecido no subitem 10.1.20 deste Edital; 

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

f) Não acatar a determinação contida no item 9.13 deste Edital; 

g) Não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas conforme o subitem 10.1.20 
deste Edital; 

h) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios 
permitidos; 

i) Ausentar-se da sala de provas, portando a Folha de Respostas e/ou Caderno de Questões; 

j) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões das Provas e na Folha de 
Respostas; 

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

l) Não permitir a coleta de sua assinatura; 

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

n) Fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações acerca do 
local da prova, da prova e de seus participantes; 

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

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

q) Tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; 
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r) Recusar-se a seguir as instruções dadas por membro da Comissão, da Banca Examinadora, da 
equipe de aplicação e apoio às provas ou qualquer outra autoridade presente no local do 
certame; 

s) Deixar de atender as orientações/instruções constantes neste Edital e/ou expedidas pelo IBGP. 

 
10. DA PROVA 

 
10.1. DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA: 

 
10.1.1. Este Concurso Público será constituído de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e 

classificatório. 
 

10.1.2. Os conteúdos programáticos e bibliografias referentes à Prova Objetiva de Múltipla Escolha 
são os constantes do ANEXO IV deste Edital, que servirão como direcionamento de estudos e 
referência exclusiva a ser utilizada para elaboração das questões. 

 
10.1.3. A aplicação da Prova Objetiva ocorrerá na data provável de 09/06/2019 em turno único, no 

período da manhã. 
 
10.1.4. Prova Objetiva será realizada no Estado de Minas Gerais, na cidade de Jacutinga/MG. 

 
10.1.4.1. Na hipótese do número de inscritos ser maior que a capacidade dos locais e espaços 

disponíveis na cidade de realização das provas, os organizadores se reservam no direito de 
indicar e alocar candidatos em estabelecimentos de cidades próximas à cidade escolhida pelo 
candidato, para suprir a demanda. 
 

10.1.5. Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em domingos ou feriados. 
 

10.1.6. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta pelo número de questões previsto no 
ANEXO III, sendo que cada questão conterá 4 (quatro) alternativas com 1 (uma) única 
resposta correta. 

 
10.1.7. A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos), incluído a distribuição da 

prova o tempo para leitura das instruções e preenchimento da folha de respostas da prova, 
sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido. 

 
10.1.7.1. No turno matutino, os portões serão abertos a partir das 07h30min e fechados, 

impreterivelmente, às 8h15min00seg horas. As provas serão realizadas no horário de 
08h30min às 12h00min (horário oficial de Brasília/DF). 
 

10.1.7.2. O candidato que chegar após o fechamento dos portões não poderá entrar, ficando, 
automaticamente, eliminado do concurso. 

 
10.1.8. O Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) contendo o local, a sala e o horário de 

realização serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, a 
partir de 02/06/2019. 
 

10.1.9. Será fornecido ao candidato o Caderno de Questões, e a Folha de Respostas personalizadas 
com os dados do candidato, para aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das 
respostas. 
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10.1.10. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas, em 
especial seu nome, data de nascimento e número do documento de identidade. 

 
10.1.11. Somente será permitida a transcrição das respostas na Folha de Respostas das Provas feitas 

com caneta esferográfica de tinta azul ou preta com estrutura transparente, que será o único 
documento válido para a correção, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros, 
respeitadas as condições solicitadas e concedidas aos candidatos que necessitarem de 
condições especiais para a realização das provas, conforme item 7. 

 
10.1.12. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a 

Folha de Respostas da Prova, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 
impossibilidade de sua correção.  

 
10.1.13. Não haverá substituição da Folha de Respostas das Provas por erro do candidato. 
 
10.1.14. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham mais de uma resposta 

(mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 
 
10.1.15. Serão consideradas nulas as Folhas de Respostas das Provas que estiverem marcadas ou 

escritas, respectivamente, a lápis, bem como contendo qualquer forma de identificação ou 
sinal distintivo (nome, pseudônimo, símbolo, data, local, desenhos ou formas) produzido 
pelo candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade. 

 
10.1.16. O preenchimento da Folha de Respostas das provas será de inteira responsabilidade do 

candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas 
neste Edital e na capa do Caderno de Questões. 

 
10.1.17. As instruções que constam no Caderno de Questões das Provas e na Folha de Respostas, bem 

como as orientações e instruções expedidas pelo IBGP durante a realização das provas 
complementam este Edital e deverão ser observadas e seguidas pelo candidato. 

 
10.1.18. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após 

transcorrido o tempo de 1 (uma) hora de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua 
Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados, ao 
fiscal de sala. 

 
10.1.19. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período 

mínimo estabelecido no subitem 10.1.18, terá o fato consignado em ata e será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

10.1.20. Os candidatos poderão ausentar-se da sala de aula, para utilização de sanitários ou para beber 
água, após transcorrido o tempo de 1 (uma) hora de seu início até o prazo de 15 (quinze) 
minutos antes do seu término. 

10.1.21. Ao terminarem as Provas, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo 
possível nem mesmo a utilização dos banheiros, sendo que os três últimos candidatos 
presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. 

 
10.1.22. Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado 

o período de sigilo. 
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10.1.23. 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. 

 
10.1.24.  Será considerado aprovado na Prova Objetiva deste Concurso Público, os candidatos que 

perfizerem o mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos atribuídos na Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha, com equivalência de 01 (um) ponto para cada acerto das 
questões de conhecimentos básicos e 02 (dois) pontos para cada acerto das questões de 
legislação. 

 
10.1.25. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha de todos os candidatos serão corrigidas por meio 

eletrônico (digital). 
 
10.1.26. Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão disponibilizados no 

endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 09/06/2019, a partir das 20hs.  
 
10.1.27. O Caderno de Questões das provas será divulgado no endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br, na mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas durante o 
prazo recursal. 

 
10.1.28. O espelho da Folha de Respostas do candidato será divulgado no endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br, na mesma data da divulgação das notas, e apenas durante o 
prazo recursal. 

 
10.2. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 
10.2.1. A 2ª Etapa será composta de Teste de Aptidão Física (TAF). 
 
10.2.2.  A convocação dos candidatos que realizarão o Teste de Aptidão Física, com a confirmação 

do(s) local(is), data e horário de realização será divulgada no endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br. 

 
10.2.2.1. O Teste de Aptidão Física terá sua realização em data divulgada na convocação e poderá 

ser realizada em horários diversos. 
 
10.2.2.2.  Não haverá aplicação do teste fora dos locais estabelecidos na Convocação. 
 
10.2.3. Respeitada a classificação alcançada na Prova Objetiva realizada em ordem crescente, serão 

convocados para realizarem o Teste de Aptidão Física, desde que aprovados na Prova 
Objetiva, todos os candidatos do sexo masculino e do sexo feminino. 

 
10.2.4. Os candidatos deverão apresentar-se para o Teste de Aptidão Física munidos de: 

a) 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 
Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI ou Termo de Convocação; 

b) Atestado médico original, em papel timbrado, com o carimbo em que constem o nome e o 
CRM do médico, expedido em data, no máximo, retroativa a 30 (trinta) dias da realização 
da prova de Capacidade Física, comprovando estar o candidato em pleno gozo de saúde 
física e mental, apto, portanto, para ser submetido à prova de Capacidade Física, conforme 
modelo de atestado disposto no ANEXO IX deste Edital. 
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10.2.4.1. A apresentação do atestado médico ocorrerá no dia e local que o candidato realizará o 
teste. 

 
10.2.4.2. O candidato assinará termo de responsabilidade, declarando-se responsável pela sua plena 

capacidade física para a participação na prova. 
 
10.2.4.2.1. A assinatura da declaração não isenta o candidato da entrega do Atestado Médico. 
 
10.2.5. Será eliminado do Concurso o candidato que não atender ao item 9.21. 
 
10.2.6. Para a realização do Teste de Aptidão Física, recomenda-se ao candidato que faça sua refeição 

com antecedência de 02 (duas) horas e 02 (duas) horas depois dos testes.  
 
10.2.7. O aquecimento físico e a preparação para o Teste de Aptidão Física são de responsabilidade 

do próprio candidato, não podendo interferir no andamento do Concurso. 
 

10.2.8. O candidato deverá estar trajando vestimenta adequada para a prática desportiva, ou seja, 
basicamente calção e camiseta, ou agasalhos, e calçando tênis e meia soquete.  
 

10.2.9. Se, por razões decorrentes das condições climáticas, os testes forem cancelados ou 
interrompidos, a prova será adiada para nova data a ser divulgada, devendo o candidato 
realizar todos os testes desde o início, desprezando-se os resultados até então obtidos.  

 
10.2.10. A Teste de Aptidão Física será aplicada por Banca Examinadora presidida por profissionais 

devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física – CREF, com habilitação 
plena em Educação Física. 

 
10.2.11. O IBGP manterá no local do Teste de Aptidão Física equipe especializada para prestação de 

primeiros socorros, se necessário. 
 
10.2.12. O exame será filmado e deverá ser mantido até a finalização da respectiva etapa, após 

esgotados os prazos recursais. 
 
10.2.13. 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. Será eliminado o candidato que se 
negar a fornecer o material para exame, bem como aquele cujo resultado for positivo. 

 
10.2.14. O(a) candidato(a) convocado(a) para prestar o Teste de Aptidão Física que apresentar 

condição física, psíquica ou orgânica (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, 
etc.), mesmo que temporária que o impossibilite de realizá-la integralmente na data 
estipulada, será eliminado do Concurso. 

 
10.2.15. Na aplicação do Teste de Aptidão Física, poderá haver repetição da execução dos exercícios, 

caso haja ocorrência(s) de fatores de ordem técnica ou de força maior não provocados pelo 
candidato, e que tenham prejudicado o seu desempenho. 

 
10.2.16. O MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG e o IBGP não se responsabilizam por acidentes que 

possam ocorrer com o candidato durante a execução das avaliações do Teste de Aptidão 
Física. 

 
10.2.17. O Teste de Aptidão Física será dividido nas seguintes modalidades:  
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a) Flexão em barra fixa; 

b) Flexão abdominal; 

c) Corrida.  

 
10.2.18. DO TESTE DE FLEXÃO EM BARRA FIXA  
 
10.2.18.1. DO TESTE MASCULINO  

a) A metodologia de preparação e execução do teste de flexão em barra fixa para os 

candidatos do sexo masculino obedecerá aos seguintes critérios:  

b) Posição inicial: o candidato deverá dependurar-se na barra, com pegada pronada (dorsos 

das mãos voltados para o corpo do executante), mantendo os cotovelos estendidos, 

podendo receber ajuda para atingir essa posição, devendo manter o corpo na vertical, sem 

contato com o solo e com as barras de sustentação lateral; e  

c) Execução: iniciar o movimento com a flexão dos cotovelos até que o queixo ultrapasse a 

parte superior da barra, estendendo novamente o braço e voltando à posição inicial, sendo 

assim considerado um movimento completo (uma flexão).  

d) O movimento de execução só será considerado completo com a total extensão dos 

cotovelos. 

e) A não extensão total dos cotovelos antes do início de nova execução é considerado um 

movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato.  

f) Não será permitido ao candidato do sexo masculino, quando da realização do teste de 

flexão em barra fixa:  

I. Tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início 

das execuções, sendo permitida a flexão de joelho para evitar o toque no solo;  

II. Após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;  

III. Utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; ou 

IV. Apoiar o queixo na barra.  

g) Quando da realização do teste de flexão em barra fixa, caso não consiga atingir o 

desempenho mínimo exigido, será concedido ao candidato o direito a uma segunda 

tentativa, no mínimo cinco minutos após a primeira tentativa.  

h) O candidato que não obtiver o desempenho mínimo de três flexões consecutivas em uma 

das duas tentativas estará impedido de prosseguir no exame de capacidade física e será 

considerado eliminado do certame. 
 
10.2.18.2. DO TESTE FEMININO  

a) A metodologia de preparação e execução do teste de flexão em barra fixa para as 

candidatas obedecerá aos seguintes critérios:  

I. Posição inicial: a candidata deverá dependurar-se na barra com pegada pronada 

(dorsos das mãos voltados para o corpo da executante), mantendo os braços 

flexionados e o queixo acima da parte superior da barra, sem nela apoiar-se, 

podendo receber ajuda para atingir essa posição; e 

II. Execução: depois de tomada a posição inicial pela candidata, o fiscal da prova 

iniciará imediatamente a cronometragem do tempo, devendo a candidata 

permanecer na posição. 
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b) Ao final da execução, o fiscal avisará o tempo decorrido. 

c) A não extensão total dos cotovelos antes do início de nova execução é considerado um 

movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato. 

d) Não será permitido à candidata, quando da realização do teste de flexão em barra fixa: 

I. Tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início 

das execuções, sendo permitida a flexão de joelhos para evitar o toque no solo;  

II. Após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;  

III. Utilizar luva(s) ou qualquer outro artifício para proteção das mãos;  

IV. Permitir que o queixo fique abaixo da parte superior da barra; ou  

V. Apoiar o queixo na barra.  

e) Quando da realização do teste de flexão em barra fixa, caso não consiga atingir o 

desempenho mínimo exigido, será concedido à candidata o direito a uma segunda 

tentativa, no mínimo cinco minutos após a primeira tentativa.  

f) A candidata do sexo feminino que não obtiver o desempenho mínimo de 10 segundos em 

suspensão em uma das duas tentativas estará impedida de prosseguir no exame de 

capacidade física e será considerada eliminada do certame. 
 
10.2.19. DO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL 

a) O teste de flexão abdominal deverá ser realizado em local com condições adequadas, piso 

regular e uniforme, com utilização de colchonete ou material (Etil, Vinil e Acetato - EVA) 

para proteção da coluna. 

b) A metodologia para a preparação e execução do teste em flexão abdominal para os 

candidatos do sexo masculino e para as candidatas do sexo feminino obedecerá aos 

seguintes critérios:  

I. Posição inicial: o candidato deverá posicionar-se em decúbito dorsal, braços 

cruzados sobre o tórax, mãos tocando o ombro oposto (mão esquerda tocando o 

ombro direito e mão direita tocando o ombro esquerdo), pernas flexionadas a 90° e 

planta dos pés em contato com o solo, recebendo auxílio de um avaliador para que, 

durante o teste, permaneça com os pés em contato com o solo;  

II. Execução: ao comando de "iniciar", o candidato flexionará o tronco até tocar os 

joelhos, em sua parte da frente, região central da patela, com os cotovelos e 

retornará a posição inicial, de forma que a escápula encoste no solo, completando 

uma repetição.  

c) O(a) candidato(a) realizará o máximo de repetições completas no tempo de um minuto.  

d) Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de flexão abdominal, 

receber qualquer tipo de ajuda física.  

e) Durante a execução do exercício, o candidato que perder o contato das mãos com os 

ombros, não terá validada a contagem daquele movimento.  

f) A pontuação atribuída ao candidato(a) corresponderá ao número de repetições válidas 

executadas até o momento da interrupção do teste.  

g) Quando da realização do teste de flexão abdominal, caso não consiga atingir o 

desempenho mínimo exigido, será concedido ao candidato(a) o direito a uma segunda 

tentativa, no mínimo cinco minutos após a primeira tentativa. 
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h) O candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo de 31(trinta e uma) 

flexões consecutivas em uma das duas tentativas e a candidata do sexo feminino que não 

obtiver o desempenho mínimo de 25 (vinte e cinco) flexões consecutivas em uma das duas 

tentativas estarão impedidos de prosseguir no exame de capacidade física e serão 

considerados eliminados do certame. 
 
10.2.20. DO TESTE DE CORRIDA DE 12 (DOZE) MINUTOS  

a) O teste de corrida de 12 (doze) minutos terá início e término marcados por emissão de 

sinal sonoro e será aplicado em local adequado, com distâncias marcadas, destacados os 

pontos de chegada para as distâncias referentes aos parâmetros aplicáveis aos candidatos 

do sexo masculino e do sexo feminino.  

b) A metodologia de preparação e execução do teste de corrida de 12 (doze) minutos para os 

candidatos do sexo masculino e para as candidatas no sexo feminino obedecerá aos 

seguintes aspectos: 

I. O(a) candidato(a) deverá percorrer a maior distância possível em um percurso 

previamente demarcado, no tempo de 12 (doze) minutos, observando o 

desempenho mínimo exigido para aprovação, conforme subitem H; e 

II. O(a) candidato(a) poderá, durante os 12 (doze) minutos, deslocar-se em qualquer 

ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir.  

c) Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de 12 (doze) 

minutos:  

I. Depois de iniciada a corrida, abandonar a pista antes da liberação do fiscal;  

II. Deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo em relação à marcação da pista, 

após findos os 12 (doze) minutos, sem a respectiva liberação do fiscal; ou  

III. Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física.  

d) Cada candidato(a) terá apenas uma tentativa para realizar o teste.  

e) O teste do candidato será interrompido caso o mesmo descumpra as regras estabelecidas 

neste Edital, sendo a distância percorrida desconsiderada, implicando na eliminação do 

candidato. 

f) O teste de corrida de 12 (doze) minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições 

adequadas (oval ou circular), com tamanho de até 400 (quatrocentos) metros, apropriada 

para corrida e com marcação escalonada a cada 50 (cinquenta) metros.  

g) O piso da pista de corrida de 12 (doze) minutos deverá ser rígido e firme.  

h) O candidato do sexo masculino que não alcançar a distância mínima de 2.300 (dois mil e 

trezentos) metros e a candidata do sexo feminino que não alcançar a distância mínima de 

2.000 (dois mil) metros serão impedidos de prosseguir nas demais fases do Concurso e 

serão considerados eliminados do certame. 

  
10.2.21. O candidato que deixar de comparecer a esta etapa, sob qualquer motivo, será eliminado 

do Concurso Público. 
 

10.2.22. Após a Prova Objetiva e o Teste de Aptidão Física, e antes da realização da Avaliação 
Psicológica, será publicada uma listagem de classificação geral de notas dos aprovados até 
esta fase do Concurso, em lista diferente para GUARDA MUNICIPAL -  Feminino e 
GUARDA MUNICIPAL - Masculino, considerando o número de vagas para cada cargo 
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(feminino e masculino), onde segundo o número de vagas, ou de interesse do poder público, 
serão convocados para as demais etapas do concurso, assim como para os candidatos 
aprovados dentro da reserva de cotas.  

 
10.2.23. A classificação geral será feita em ordem decrescente do total de pontos obtidos na somatória 

dos pontos da Prova objetiva de múltipla escolha e Teste de Aptidão Física. 

 
10.3.  DO EXAME PSICOLÓGICO 
 
10.3.1. A 3ª Etapa será composta da realização do Exame Psicológico. 

 
10.3.2. A convocação dos candidatos que participarão do Exame Psicológico, com a confirmação 

do(s) local(is), data e horário de realização será divulgada no endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br. 

 
10.3.3. Respeitando a Classificação Geral realizada em ordem crescente, serão convocados para o 

Exame Psicológico, todos os candidatos aprovados na Prova de Capacidade Física. 
 
10.3.4. A avaliação psicológica e psicotécnica, de caráter eliminatório, terá por finalidade avaliar, de 

forma objetiva e padronizada, as características psicológicas, a estrutura e a dinâmica da 
personalidade do candidato, verificando se o mesmo apresenta as características psicológicas 
avaliadas nas dimensões adequadas para o exercício das atividades inerentes ao cargo de 
GUARDA MUNICIPAL e o uso de arma de fogo. 

 
10.3.5. A avaliação psicológica será realizada em conformidade com as Resoluções do Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) nº 002, de 24 de março de 2003, nº 001, de 30 de março de 2009, 
nº 002, de 30 de março de 2009, nº 005, de 05 de março de 2010, nº 005, de 08 de março de 
2012, nº 002, de 21 de janeiro de 2016, bem como considerando as normas da Polícia Federal 
para uso de arma de fogo das Guardas Municipais.  

 
10.3.6. A avaliação psicológica compreenderá, no mínimo, as seguintes áreas: 
 
10.3.6.1. Características descrição cognitiva. 

a) INTELIGÊNCIA GERAL: Capacidade de identificar e lidar com problemas 
simultaneamente, discriminando partes de um todo, englobando-as em uma percepção 
geral. 

b) APTIDÃO ATENÇÃO DIFUSA/CONCENTRADA: Investigar, avaliar, classificar e 
padronizar as funções mentais relacionadas ao campo cognitivo, representadas 
basicamente pelos sistemas atentivos, memória e raciocínio lógico. 

c) PERSONALIDADE AGRESSIVIDADE: Força propulsora que leva o indivíduo a uma 
atitude de afirmação e domínio pessoal perante qualquer situação. 

d) EMOTIVIDADE: Reação de emergência que se produz quando o organismo não tem 
pautas preestabelecidas para reagir normalmente ante uma situação. 

e) IMPULSIVIDADE: Ação irrefletida que obedece ao impulso do momento. 

f) EXTROVERSÃO E INTROVERSÃO: Nível de energia psíquica dirigida para fora, em 
atitude de doação, de exteriorização associado a um estado de excitação ou para dentro, de 
interiorização associado a um estado de inibição com retenção do conteúdo psíquico. 

g) SITUAÇÕES NOVAS: Capacidade de reagir de modo apropriado às situações imprevistas 
que ocorrem no dia a dia de uma pessoa, não comprometendo a sua integridade física e 
nem de outrem. 
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h) SOCIABILIDADE: Capacidade para estabelecer relacionamentos interpessoais de forma 
cortês, criando um clima de confiança, cordialidade, deferência e respeito mútuo.  

i) TÔNUS VITAL: Energia vital disponível e circulante em certo momento da vida, 
representando uma medida do potencial biológico capaz de ser liberado ante qualquer 
situação ou emergência, bem como capacidade de organização e planejamento, ritmo e 
produtividade. 

 
10.3.7. O exame psicológico envolverá o emprego de técnicas e instrumentos psicológicos validados 

pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP, e consistirá de entrevista e aplicação individual ou 
coletiva, se for o caso, de testes psicológicos, visando estabelecer um diagnóstico e um 
prognóstico de adaptação ao cargo de GUARDA MUNICIPAL, tendo em vista os riscos que 
envolvem o desempenho da função. 
 

10.3.7.1. Os Testes Psicológicos a serem aplicados nos candidatos são instrumentos de avaliação ou 
mensuração de características psicológicas, constituindo-se um método ou uma técnica de uso 
privativo do psicólogo, nos termos do § 1º do Art. 13 da Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 
1962, que dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia e regulamenta a profissão de 
Psicólogo e em conformidade com a Resolução CFP nº 002, de 24 de março de 2003. 

 
10.3.8. O Exame Psicológico será realizado por profissional habilitado e regularmente registrado no 

Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região - CRP-04. 
 
10.3.9. O resultado obtido no exame psicológico será decorrente da análise dos instrumentos 

psicológicos utilizados. 
 
10.3.10. Desta análise resultará o parecer APTO ou INAPTO. 
 
10.3.10.1. Será considerado APTO, nesta etapa, o candidato que apresentar características de 

personalidade em dimensões compatíveis para o exercício das atividades inerentes ao cargo de 
GUARDA MUNICIPAL, podendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa do Concurso. 

 
10.3.10.2. Será considerado INAPTO, nesta etapa, o candidato que apresentar características de 

personalidade em dimensões incompatíveis, no momento, para o exercício das atividades 
inerentes ao cargo de GUARDA MUNICIPAL, ficando, então, eliminado e impedido de 
prosseguir no Concurso. 

  
10.3.11. Nenhum candidato considerado "INAPTO" será submetido à nova avaliação dentro do 

presente Concurso Público. 
 
10.3.12. A não aprovação nesta etapa pressupõe tão somente a contraindicação para o desempenho 

das atividades inerentes ao cargo público efetivo de GUARDA MUNICIPAL. 
 
10.3.13. O(a) candidato(a) que deixar de comparecer à realização desta etapa, sob qualquer motivo, 

será eliminado do Concurso Público. 

 
10.4. DOS EXAMES MÉDICOS 
 
10.4.1. A 4ª Etapa será composta da realização dos Exames Médicos. 
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10.4.2. A convocação dos candidatos que realizarão a Etapa de Exames Médicos, com a confirmação 
do(s) local(is), data e horário de realização será divulgada no endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br. 

 
10.4.3. Respeitada a aprovação e a classificação alcançada até a etapa da Avaliação Psicológica serão 

convocados para o Exame Médico, os primeiros 90 (noventa) candidatos, do sexo masculino e 
as primeiras 10 (dez) candidatas do sexo feminino, respeitando as reservas estabelecidas para 
as cotas.  

 
10.4.4. Serão realizados exames médicos, de caráter eliminatório, às expensas dos candidatos, nos 

termos do Protocolo Técnico de Exames Médicos da Seção de Segurança do Trabalho, 
conforme ANEXO X deste Edital. 

 
10.4.5. Os exames médicos objetivarão permitirão que um médico especialista em segurança do 

trabalho após apresentação dos exames clínicos, laboratoriais e complementares constates do 
ANEXO VIII, consiga emitir um laudo sobre o estado de saúde físico e mental que 
porventura possa incapacitá-lo para o cargo público efetivo de GUARDA MUNICIPAL.  
 

10.4.5.1. Excepcionalmente, o(a) candidato(a) poderá ser submetido a exames médicos de qualquer 
natureza, a suas expensas, considerados necessários para esclarecer diagnósticos, a critério da 
do Especialista em Medicina e Segurança do Trabalho, com vistas à comprovação de seu 
estado de saúde físico e mental. 

 
10.4.6. Para submeter-se aos exames médicos, o(a) candidato(a) 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. 

 
10.4.7. O IBGP, após o exame clínico do(a) candidato(a) e a análise dos exames laboratoriais e 

complementares, emitirá Laudo Médico da aptidão ou inaptidão de cada candidato, cabendo 
ao Especialista de Medicina e Segurança do Trabalho a confirmação do referido Laudo. 

 
10.4.8. Será considerado aprovado, nesta etapa, o(a) candidato(a) que obtiver o resultado de APTO 

para o cargo. 
 
10.4.9. O(a) candidato(a) INAPTO será eliminado e ficará impedido de prosseguir no Concurso. 
 
10.4.10. O(a) candidato(a) que deixar de comparecer à realização dos exames médicos, sob 

qualquer motivo, será eliminado do Concurso Público. 
 
11. DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
 
11.1. Será considerado aprovado no Concurso Público o(a) candidato(a) que obtiver a pontuação e a 

classificação mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital. 
 

11.2.  A classificação final dos(a) candidato(a) será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas 
objetivas de múltipla escolha. 

 
11.3. O total de pontos obtido na Prova Objetiva será igual à soma dos pontos obtidos em todos os 
conteúdos.  
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11.4. . Na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos, serão aplicados critérios de 
desempate, tendo preferência, sucessivamente, o candidato que tiver: 

a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do Art. 27 
da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse fim, o 
momento do processamento para o desempate. 

b) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Legislação. 

c) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Português.  

d) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Matemática.  

e) Ter exercido a função de Jurado, nos termos do Art. 440 da Lei 11.689/08, devendo 
encaminhar por correio ou entregar pessoalmente, o respectivo comprovante, através de cópia 
autenticada no IBGP. 

f) Idade maior.  
 
11.5. Nos casos em que o empate persistir mesmo depois de aplicados todos os critérios de desempate 

previstos no subitem 11.4, o IBGP, realizará Sorteio Público, a ser acompanhado pela Comissão 
do Concurso Público. 
 

11.6. No Resultado Final deste Concurso Público, os nomes dos(as) candidatos(as) aprovados(as) 
constarão na ordem crescente de classificação.  

 
11.7. Será divulgado nos endereços eletrônicos www.ibgpconcursos.com.br e 
www.jacutinga.mg.gov.br, o resultado final do Concurso Público, em duas listas, a saber: 

a) A primeira lista conterá a classificação de todos os candidatos, ampla concorrência e aqueles 
inscritos na condição de pessoas com deficiência, respeitada a área de conhecimento para a 
qual se inscreveram. 

b) A segunda lista conterá especificamente a classificação dos candidatos inscritos na condição 
de pessoas com deficiência.  

 
11.8. A comunicação do resultado final deste Concurso Público será publicada no Diário Oficial do 
Município, onde constarão os endereços eletrônicos para acesso as notas finais dos(as) candidatos(as) 
aprovados(as), assim como a classificação por eles(as) obtida. 
 
11.9. O(a) candidato(a) não aprovado(a) será excluído(a) do Concurso Público e não constará da lista 
de classificação Final. 
 
11.10. O(a) candidato(a) reprovado poderá obter a informação sobre a sua situação neste 
Concurso Público através de consulta individual no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br 
após a publicação dos resultados. 

 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1Caberá interposição de recurso fundamentado ao IBGP no prazo de 03 (três) dias úteis, no 

horário das 09h00min do primeiro dia às 16h00min do terceiro dia, ininterruptamente, a contar 
do dia útil imediato à data de publicação do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e 
que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como nas seguintes situações: 
a) Contra indeferimento do pedido de isenção do valor de pagamento da inscrição; 
b) Contra indeferimento da inscrição; 
c) Contra indeferimento do pedido de condição especial para realização das provas; 
d) Contra questões das provas objetivas de múltipla escolha e gabaritos preliminares; 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA  

EDITAL Nº 01/2019 

Página 34 de 43 

 

e) Contra a totalização dos pontos obtidos na Prova objetiva de múltipla escolha, desde que se 
refira a erro de cálculo das notas; 

f) Contra a o resultado da Teste de Aptidão Física; 
g) Contra a o resultado da Avaliação Psicológica; 
h) Contra a o resultado do Laudo Médico de Segurança do Trabalho; 
i) Contra o somatório das notas e classificação preliminar dos candidatos no Concurso Público; 
j) Contra o indeferimento da condição como candidato com deficiência. 
k) Outras situações previstas em lei. 

 
12.1.1. No caso de indeferimento da inscrição, item 12.1 alínea “b”, além de proceder conforme 

disposto no item 12.2, o candidato deverá, obrigatoriamente, enviar por e-mail 
contato@ibgp.org.br ou pessoalmente no IBGP, na Avenida do Contorno, nº 1298, sala 08 – 
Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, no horário das 09h00min às 11h30min e das 13h30min 
às 16h00min (exceto sábados, domingos e feriados), cópia legível do comprovante de 
pagamento do valor da inscrição, com autenticação bancária, bem como de toda a 
documentação e das informações que o candidato julgar necessárias à comprovação da 
regularidade de sua inscrição.  

 
12.2. Os recursos mencionados no item 12.1 deste Edital deverão ser encaminhados por uma das 
seguintes formas: 

a) Via internet pelo endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, acessando a “Área do 
Candidato”, indo na opção “Meus Concursos” - Recurso, que estará disponível das 09h00min 
do primeiro dia recursal às 16h00min do terceiro dia recursal. 

b) Via SEDEX com Aviso de Recebimento (AR), postado nas Agências dos Correios, com custo 
por conta do candidato, endereçado à Gerência de Concursos do IBGP - Edital nº 01/2019 
MUNICÍPIO DE JACUTINGA, Avenida do Contorno, nº 1298, sala 08 - Bairro Floresta - 
Belo Horizonte, MG – Caixa Postal: 7380. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da 
postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 12.1 deste Edital.  

c) Pessoalmente na sede do IBGP, localizada na Avenida do Contorno, nº 1298, sala 08 – Bairro 
Floresta – Belo Horizonte/MG, no horário das 09h00min às 11h30min e das 13h30min às 
16h00min (exceto sábados, domingos e feriados) pelo próprio candidato ou procurador 
legalmente constituído.  
 

12.2.1. O recurso encaminhado presencialmente ou pelos Correios deverá ser individual, conforme 
modelo constante do ANEXO VI deste Edital, em envelope fechado, tamanho ofício, 
contendo externamente, em sua face frontal, a etiqueta com os seguintes dados:  

 
 
 
 
 
 
 
 

12.3.  Os recursos devem seguir as seguintes determinações:  

a) Ser preferencialmente digitado. 

b) Com indicação do número da questão impugnada, da resposta do gabarito oficial e da resposta 
marcada pelo(a) candidato(a) ou procedimento que está sendo contestado/recorrido. 

c) Em folhas separadas, com uma capa conforme modelo a ser disponibilizado para cada questão 
recorrida/objeto, nota ou procedimento, ou seja, cada questão/objeto recorrido deverá ser 
apresentado em folha separada com a respectiva capa. 

RECURSO 
CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG – EDITAL Nº 01/2019 
 
ETAPA:       
NOME DO CANDIDATO:  
INSCRIÇÃO: 
CARGO PÚBLICO: 
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d) Com identificação do(a) candidato(a) apenas na Capa do recurso. 

e) Sem qualquer identificação do(a) candidato(a) no corpo do recurso/fundamentação. 

f) Com argumentação lógica, consistente e acrescido da indicação bibliográfica pesquisada 
pelo(a) candidato(a) para fundamentar seus questionamentos. 

 
12.4. Para situação mencionada no item 12.1, alínea “d” deste Edital, será admitido um único recurso 
por questão para cada candidato(a), devidamente fundamentado.  
 
12.5. Não serão aceitos recursos coletivos e nem contra terceiros.  

 
12.6.  Serão indeferidos os recursos que:  

a) Não estiverem devidamente fundamentados. 

b) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes. 

c) Forem encaminhados via fax, telegrama, ou via internet fora do endereço eletrônico/link 
definido no item 12.2, com exceção a situação prevista no item 12.1.1. 

d) Forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no item 12.1. 

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

f) Não informar o número correto da questão a que postula o recurso. 

g) Não atenderem às exigências previstas no subitem 12.3. 

 
12.7. Não serão deferidos os recursos a que se refere o item 12.1 que não atenderem às formas e aos 
prazos determinados neste Edital.  
 
12.8. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer 
outros instrumentos similares, cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 12.1 deste Edital. 
 
12.9. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no endereço 
eletrônico www.ibgpconcursos.com.br.  
 
12.10. Após a divulgação oficial de que trata o item 12.9 deste Edital, a fundamentação objetiva 
da decisão da banca examinadora sobre o recurso para aqueles que submeterem via internet ficará 
disponível para consulta individualizada do candidato no endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br, na “Área do Candidato”, no item “Recursos”, até o encerramento deste 
Concurso Público.  
 
12.11. A decisão de que trata o item 12.9 deste Edital terá caráter terminativo e não será objeto 
de reexame. 
 
12.12. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o 
primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos. Os candidatos que haviam 
recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber 
pontuação a mais.  
 
12.13. Alterado o gabarito oficial, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas 
serão corrigidas de acordo com o novo gabarito.  
 
12.14. Alterados os resultados do Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica ou do Laudo 
Médico de Segurança do Trabalho após os recursos, a pontuação do candidato será corrigida. 
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12.15. Na ocorrência do disposto nos itens 12.12, 12.13 e 12.14 deste Edital poderá haver 
alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá 
ocorrer à desclassificação do(a) candidato(a) que não obtiver a nota mínima exigida. 
 
12.16. Não haverá reapreciação de recursos.  
 
12.17. Não serão permitidas ao candidato(a) a inclusão, a complementação, a suplementação 
e/ou a substituição de documentos durante ou após os períodos recursais previstos neste Edital. 
 
12.18. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  
 
12.19. Após análise dos recursos, o resultado será divulgado no endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br.  
 
12.20. Em caso de alteração do resultado, será publicada a reclassificação dos(as) candidatos(as) 
e a divulgação da nova lista de aprovados(as).  

 
12.21. O MUNICÍPIO DE JACUTINGA e o IBGP não se responsabilizam, quando os motivos 
de ordem técnica não lhe forem imputáveis, por recursos não recebidos por falhas de comunicação; 
congestionamento das linhas de comunicação; problemas de ordem técnica nos computadores 
utilizados pelos(as) candidatos(as), extravio da correspondência por parte dos correios, bem como por 
outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados ou a entrega dos envelopes. 

 
13. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO  
 
13.2. O resultado final do Concurso Público será homologado por meio de ato do Prefeito de 
JACUTINGA. 
 
13.3. O ato de homologação do resultado final do Concurso Público será publicado no Diário Oficial 
do Estado) e serão divulgadas nos endereços eletrônicos www.jacutinga.mg.gov.br e 
www.ibgpconcursos.com.br. 

 
14. DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO 

 
14.1  Os(as) candidatos(as), para serem admitidos, serão convocados pelo MUNICÍPIO DE 
JACUTINGA e deverão atender às seguintes exigências: 

a) Ter sido aprovado(a) e classificado(a) no Concurso Público, na forma estabelecida neste 
Edital. 

b) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos 
direitos políticos, na forma do disposto no art. 12 § 1º da Constituição Federal/88, combinado 
com o Decreto Federal nº 70.436/72. 

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais e gozo dos direitos políticos. 

d) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidato do sexo 
masculino. 

e) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da admissão. 
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f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo para a qual concorreu e se 
classificou, comprovadas junto à perícia médica oficial e à Comissão Multiprofissional em 
caso de pessoas com deficiência. 

g) Possuir a habilitação exigida para o cargo estabelecida, conforme ANEXO I deste Edital. 

 
14.2.  A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 14.1 deste 
Edital, bem como deixar de apresentar quaisquer documentos constantes no item 16.5 impedirá a 
admissão do(a) candidato(a). 
 
14.3. O candidato designado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local definido pela 
Administração, sendo que, somente após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração. 
 
15. DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS  

 
15.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 
15.1.1. Todos os candidatos nomeados em decorrência de aprovação neste concurso público deverão 

se submeter a Exame Médico Pré-Admissional, sob a responsabilidade do MUNICÍPIO DE 
JACUTINGA, que concluirá quanto à sua aptidão física e mental para o exercício do cargo.  
 

15.1.2. Para a realização do Exame Médico Pré-Admissional, o(a) candidato(a) deverá apresentar os 
seguintes documentos: 

a) Encaminhamento do setor específico da Prefeitura.  

b) Documento original de identidade, com foto e assinatura.  

c) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF.  

 
15.1.3. Para a realização do Exame Médico Pré-Admissional, o(a) candidato(a) deverá apresentar 

também resultado dos seguintes exames, realizados às suas expensas:  

a) Hemograma completo. 

b) TGO, TGP e Gama GT.  

c) Contagem de plaquetas.  

d) Urina rotina.  

e) Glicemia de jejum. 

f) ECG (Eletrocardiograma) com laudo. 

g) Rx de Tórax com laudo. 

h) Avaliação de saúde mental com laudo emitido por especialista (psiquiatra). 

i) Acuidade visual com laudo. 

 
15.1.4. Os exames descritos no item 15.1.3 deste Edital poderão ser realizados em laboratórios de 

livre escolha do(a) candidato(a) e somente terão validade se realizados dentro de 30 (trinta) 
dias anteriores à data de marcação do Exame Pré-Admissional.  
 

15.1.5. O material de exame de urina de que trata a alínea “c” item 15.1.3 deste Edital deverá ser 
colhido no próprio laboratório, devendo esta informação constar do resultado do exame. 

 
15.1.6. Poderão ser solicitados pelo Médico Examinador exames adicionais, quando necessário.  
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15.1.7. Nos resultados dos exames descritos nos itens 15.1.3 deste Edital deverão constar o número de 
identidade do candidato e a identificação dos profissionais que os realizaram.  

 
15.1.8. Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem assinatura digital, 

fotocopiados ou por fax.  
 
15.1.9. No Exame Médico Pré-Admissional todos os(as) candidatos(as) deverão responder ao 

questionário de antecedentes clínicos.  
 

15.1.10. Os(as) candidatos(as) que for considerado INAPTO no Exame Médico Pré-Admissional 
poderá apresentar recurso   da decisão, na sede da PREFEITURA DE JACUTINGA durante 
horário de funcionamento administrativo, no prazo máximo de três dias úteis, assim 
considerado o horário de funcionamento administrativo da PREFEITURA DE 
JACUTINGA, contados da data em que se der ciência do resultado da inaptidão ao candidato.  

 
15.1.11. Decorrido o prazo para interposição do recurso de que trata o item 15.1.10 deste Edital, o 

candidato considerado INAPTO no Exame Médico Pré-Admissional estará impedido de ser 
admitido, podendo o MUNICÍPIO DE JACUTINGA convocar o próximo candidato.  

 
15.1.12. O recurso referido no item 15.1.10 deste Edital suspende o prazo para a admissão do 

candidato.  
 
15.2. DOS EXAMES APLICÁVEIS AOS CANDIDATOS NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA:  
 

15.2.1. Os candidatos com deficiência inscritos para as vagas reservadas aprovados nomeados neste 
Concurso Público, além de apresentarem o atestado médico especificado no item 6.9 alínea 
“b” e os exames especificados no item 15.1.3 deste Edital, serão convocados para se submeter 
à perícia para caracterização da deficiência, para avaliação de aptidão física e mental.  
 

15.2.2. A Inspeção Médica para avaliação do candidato com deficiência e a caracterização de 
deficiência serão feitas por Equipe Multiprofissional do MUNICÍPIO DE 
JACUTINGA/MG durante o estágio probatório.  

 
15.2.3. Os candidatos a que se refere o item 15.2.1 deste Edital deverão comparecer à perícia munidos 

de exames originais emitidos com antecedência máxima de 90 (noventa) dias da data de sua 
realização, comprobatórios da espécie e do grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID).  

 
15.2.4. A critério da perícia poderão ser solicitados exames complementares para a constatação da 

deficiência, da aptidão ou da compatibilidade com o cargo para a qual concorre.  
 
15.2.5. A perícia será realizada para verificar: 

a) Se a deficiência se enquadra na previsão da Súmula STJ 377, do art. 4º do Decreto Federal n°. 
3.298, de 1999, que regulamentou a Lei Federal n°. 7.853, de 1989, com as alterações 
advindas do Decreto Federal n°. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.  

b) Se o candidato se encontra apto do ponto de vista físico e mental para o exercício das 
atribuições do cargo público.  

 
15.2.6. Nos termos do art. 16, inciso VII, §2º do Decreto Federal n°. 3.298/1999, a verificação 

disposta na alínea “c” do item 15.2.5, deste Edital, será feita por Equipe Multiprofissional, 
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composta por profissionais indicados pelo MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG, no período 
do estágio probatório.  
 

15.2.7. Serão habilitados a ingressar nas vagas reservadas a pessoas com deficiência os candidatos 
que se enquadrarem no disposto nas alíneas “a”, “b” do subitem 15.2.5 deste Edital.  

 
15.2.8. Concluindo a perícia pela inexistência da deficiência ou por ser ela insuficiente para habilitar o 

candidato a ingressar nas vagas reservadas, o candidato será excluído da relação de candidatos 
com deficiência inscritos para as vagas reservadas neste Edital, mantendo a sua classificação 
na lista de candidatos de ampla concorrência.  

 
15.2.9. Os procedimentos de perícia médica dos candidatos admitidos obedecerão à legislação federal, 

estadual e municipal aplicável ao tema. 
 

16. DO PROVIMENTO DO CARGO – CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO 
 

16.1. 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 e ao cumprimento das disposições legais 
pertinentes.  
 

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

 
16.3. O candidato nomeado deverá se apresentar para posse, às suas expensas, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias úteis contados da publicação do ato de provimento do cargo, podendo esse prazo 
ser prorrogado por igual período, mediante solicitação fundamentada do interessado e despacho 
da autoridade competente, conforme Lei Municipal nº 33/2004 sob pena de ter seu ato de 
nomeação tornado sem efeito.  

 
16.4. Será tornada sem efeito a nomeação do candidato que não apresentar, no prazo estabelecido no 

item 16.3, a documentação completa exigida no item 16.5. 
 
16.5. O candidato nomeado deverá apresentar obrigatoriamente, no ato da posse:  

a) 2 (duas) fotos 3x4 (recentes e coloridas); 

b) Fotocópia do documento de identidade com fotografia, acompanhada do original; 

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

d) Fotocópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), acompanhada do original; 

e) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acompanhada do original (se tiver), para 
os cargos que necessitam; 

f) Fotocópia de Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

g) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para candidatos do 
sexo masculino, acompanhada do original; 

h) Fotocópia do comprovante de residência atualizado, acompanhada do original; 

i) Declaração de que exerce, ou não, outro cargo, emprego ou função pública nos âmbitos federal, 
estadual e/ou municipal; 

j) Declaração de bens atualizada até a data da posse; 

k) Carteira de Trabalho; 
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l) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP; 

m) Comprovante de escolaridade mínima exigida para o cargo, nas condições especificadas no 
ANEXO I deste Edital; 

n) Fotocópia de registro do conselho da área (quando necessário); 
o) Atestado de antecedentes criminais da justiça federal, comum e pela Polícia Civil que ateste a 

idoneidade moral e social do candidato. Caso o candidato apresente antecedentes criminais sem 
sentença condenatória transitada em julgado o impedimento à admissão deverá ser 
fundamentado e garantido o candidato o contraditório e ampla defesa; 

p) Certidão de nascimento dos filhos. 

 
16.6. O Candidato nomeado será responsabilizado administrativamente por quaisquer informações 

inverídicas que vier a prestar, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 

16.7. Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos 
requisitos especificados no item 16.5 deste Edital. 

 
16.8. Após tomar posse, o candidato passará à condição de servidor público e deverá entrar em 

exercício no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da posse, conforme Lei Municipal 
33/2004. 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  
17.1. As publicações e as divulgações referentes a este Concurso Público serão realizadas da seguinte forma: 

 
17.1.1. Até a data de homologação, as publicações e divulgações serão feitas no endereço eletrônico do IBGP 

www.ibgpconcursos.com.br.  
 

17.1.2. Após a data de homologação, as publicações e divulgações serão feitas diretamente no Quadro Oficial 
de Avisos da PREFEITURA DE JACUTINGA/MG e no endereço eletrônico 
www.jacutinga.mg.gov.br.  

 
17.2.   O extrato do Edital regulador do Concurso Público será publicado em jornal de grande circulação em 
Minas Gerais e no Diário Oficial do Município. 
 
17.3.  O acompanhamento das publicações, atos complementares, avisos, comunicados e convocações 
referentes ao Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
17.4.  Não haverá publicação da relação de candidatos eliminados, sendo que estes terão as notas 
disponibilizadas para consulta, no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br. 
 
17.5.  A eventual disponibilização de atos nos endereços eletrônicos do MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG 
e do IBGP não isenta o candidato da obrigação de acompanhar as publicações oficiais sobre este Concurso 
Público. 
 
17.6.  Não serão prestadas, por telefone, informações relativas ao resultado ou qualquer outro gênero de 
informação deste Concurso Público. 
 
17.7. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não 
havendo justificativa para o seu não cumprimento. 
 
17.8. Sob hipótese nenhuma serão aceitas justificativas dos candidatos pelo não cumprimento dos prazos 
determinados nem serão aceitos documentos após as datas estabelecidas. 
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17.9. Para contagem do prazo de interposição de recursos e entrega de laudos médicos, pedidos de isenção 
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 o dia de funcionamento normal do IBGP. Em caso contrário, ou seja, se não 
houver expediente normal no IBGP, o período previsto será prorrogado para o primeiro dia seguinte de 
funcionamento normal. 
 
17.10. Não serão considerados os laudos médicos, recursos e pedidos de isenção que não atenderem as formas 
e os prazos determinados neste Edital. 
 
17.11. A comprovação da tempestividade dos laudos médicos, pedidos de isenção e/ou de outros documentos 
será feita, quando encaminhados por SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), pela data 
de postagem constante no envelope e, quando entregues pessoalmente, por protocolo de recebimento atestando 
exclusivamente a entrega dos documentos. No protocolo, constarão o nome do candidato, a inscrição, o nome 
do cargo para o qual concorre e a data de entrega. O conteúdo do envelope entregue ou encaminhado via 
SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), é de exclusiva responsabilidade do candidato. 
 
17.12. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a admissão do    
candidato, 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.  
 
17.12.1. Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 17.12 deste Edital, o candidato estará 

sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o art. 299 do Código Penal.  
 
17.13. Em caso de verificação de incorreção nos dados pessoais (nome, endereço e telefone para contato, data 
de nascimento) constantes do Formulário Eletrônico de Inscrição, o candidato deverá atualizar suas 
informações nas seguintes condições:  

a) Até a publicação do Resultado Preliminar com Classificação, o candidato deverá atualizar estes dados 
por meio do endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br – “Área do Candidato”, “Dados 
Cadastrais”.  

b) Após a publicação do Resultado Preliminar com Classificação e até a homologação deste concurso 
público, o candidato deverá efetuar a atualização junto ao IBGP via SEDEX ou AR, endereçado à 
Gerência de Concursos do IBGP – Concurso Público do MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG – 
Edital nº 01/2019, Avenida do Contorno, 1298 – Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG – 
CEP: 30.110-008 – Caixa Postal: 7380.  

c) Após a data de homologação e durante o prazo de validade deste concurso público, o candidato deverá 
efetuar a atualização junto ao MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG por meio de correspondência 
registrada, às expensas do candidato, ou solicitação no setor de protocolo na PREFEITURA DE 
JACUTINGA/MG, Divisão de Gestão de Pessoal, situado na Praça dos Andradas, s/n – Centro – 
Jacutinga – MG, CEP: 37590-000, das 08:00 às 13:00 (exceto sábados, domingos e feriados).  

 
17.14. A atualização de dados pessoais junto ao MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG e ao IBGP não 
desobriga o candidato de acompanhar as publicações oficiais do Concurso Público, não cabendo a este alegar 
perda de prazo por ausência de recebimento de correspondência. 

 
17.15. O MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG e o IBGP não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao 
candidato decorrentes de: 

a) Endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado.  

b) Endereço residencial desatualizado.  

c) Endereço residencial de difícil acesso.  

d) Correspondência devolvida ou extraviada pela Empresa de Correios por razões diversas.  

e) Correspondência recebida por terceiros. 
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17.16. Não serão disponibilizadas ao candidato cópias e/ou devolução de recursos, laudos médicos, pedidos 
de isenção, e/ou de outros documentos entregues, ficando a documentação sob a responsabilidade do IBGP até 
o encerramento do Concurso Público. 

 
17.17. O MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG e o IBGP não emitirão declaração de aprovação neste 
Concurso Público, valendo, como tal, as publicações oficiais. 
 
17.18. 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 Órgão Oficial 
dos Poderes do Estado - Minas Gerais e/ou divulgados no endereço eletrônico do IBGP - 
www.ibgpconcursos.com.br. 
 
17.19. O MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG e o IBGP não se responsabilizam por quaisquer cursos, 
apostilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Concurso Público ou ainda por 
quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste Edital. 
 
17.20. Não serão fornecidas provas relativas a processos seletivos anteriores. 
 
17.21. As despesas relativas à participação do candidato neste Concurso Público, tais como: transporte para 
realização das provas, alimentação, estada, deslocamentos, apresentação para admissão, ocorrerão a expensas 
do próprio candidato. 
 
17.22. Será excluído do Concurso Público, por ato do IBGP, 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 subitem 9.21; 

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 apresentar identificação oficial para fazer a prova conforme previsto no subitem 9.8; 

g) Não devolver, integralmente, o material de prova recebido; 

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

i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas; 

j) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente Edital; e 

k) Não atender às determinações regulamentares do IBGP, pertinentes ao Concurso Público. 

 
17.23. 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 Público, 
garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
 
17.24. Um exemplar dos cadernos das provas será disponibilizado na internet para todos os interessados, no 
endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, e apenas durante o prazo recursal, assegurando-se, desse 
modo, a observância dos princípios da publicidade e da isonomia. 
 
17.25. O IBGP fornecerá comprovante de comparecimento na prova do Concurso Público a cada inscrito que 
tiver realizado a prova e tiver necessidade do referido comprovante. 
 
17.26. Após o término do certame, o IBGP encaminhará toda documentação referente a este Concurso 
Público ao MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG, para arquivamento.  
 
17.27. Será admitida a impugnação do Edital normativo do Concurso Público impreterivelmente até o décimo 
dia corrido à data de publicação do Edital. 
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17.28. O pedido de impugnação será julgado pelo MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG com o apoio do 
IBGP. 
 
17.29. O pedido de impugnação deverá ser entregue ou enviado ao IBGP em envelope fechado por uma das 
seguintes formas: 

a) Protocolado pessoalmente pelo candidato ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, 1298 – 
Sala 08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, no horário das 09h00min às 11h30min e das 13h30min 
às 16h00min (exceto sábados, domingos e feriados); 

b) Via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências dos Correios, 
com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP no endereço: Avenida do Contorno, 1298 – Sala 
08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.110-008 – Caixa Postal: 7380. Nesse caso, a data 
da postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no subitem 17.27 deste Edital. 

 
17.30. 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 disponibilizado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, bem como 
publicado no Diário Oficial do Estado, afixação nos quadros de aviso da prefeitura e publicidade em jornal de 
grande circulação. 
 
17.31. O MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG procederá à guarda de documentos relativos ao Concurso 
Público, após a sua homologação, observada legislação específica pelo prazo de 06 (seis) anos, seguindo as 
normas do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, sem prejuízo do cumprimento de outros prazos 
aplicáveis à guarda da documentação remanescente, para fins de fiscalização dos atos de admissão pelos órgãos 
públicos responsáveis. 

 
17.32. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos pela 
Comissão de Acompanhamento do Concurso Público do MUNICÍPIO DE JACUTINGA e pelo IBGP, no 
que a cada um couber. 
 

 

 

Jacutinga, 06 de fevereiro de 2019. 

 
MELQUIADES DE ARAUJO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I - CARGO PÚBLICO, ESCOLARIDADE, REQUISITO PARA INGRESSO, JORNADA DE TRABALHO, VAGA E 
VENCIMENTO INICIAL 

 

CÓDIGO CARGO 
PRÉ-

REQUISITO 
JORNADA 

VAGAS AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

VAGAS 
PCD 

TOTAL 
DE 

VAGAS 
SALÁRIO 

301 GUARDA MUNICIPAL ENSINO MÉDIO 44 HORAS/SEMANAIS 09 01 10 R$ 1.200,00 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DO CARGO PÚBLICO E DESCRIÇÃO DO CARGO 

 

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

CARGA HORÁRIA: 44 horas/semanais 

REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

ATRIBUIÇÕES: Promover a vigilância interna e externa dos imóveis e logradouros públicos, 

realizando segurança preventiva diurna e noturna, controlando e acompanhando a entrada e saída de 

pessoas em prédios públicos. Promover a fiscalização da utilização adequada dos parques, jardins, 

praças e outros bens de domínio público, evitando sua depredação. Promover a vigilância das áreas 

de preservação do patrimônio natural e cultural do Município, bem como preservar os mananciais e 

a defesa da fauna e flora. Colaborar com a fiscalização da Prefeitura na aplicação da legislação 

relativa ao exercício do poder de polícia administrativa do Município, e demais atribuições às 

atribuições da Guarda Municipal. 
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ANEXO III – NÚMERO DE QUESTÕES E CONTEÚDOS POR CARGO PÚBLICO 

 

CARGO FORMAÇÃO 
PORTUGUÊS 

(PESO 1) 
MATEMÁTICA 

(PESO 1) 

CONHEC. 
GERAIS 
(PESO 1) 

LEGISLAÇÃO 
(PESO 2) 

TOTAL DE 
QUESTÕES 

TOTAL DE 
PONTOS 

301- GUARDA MUNICIPAL 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

10 10 05 10 35 45 
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ANEXO IV – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

PORTUGUÊS 
Compreensão e interpretação de textos. Gêneros e tipos de texto. Articulação textual: operadores 
sequenciais, expressões referenciais. Coesão e coerência textual. Identificação, definição, 
classificação, flexão e emprego das classes de palavras; formação de palavras. Verbos: flexão, 
conjugação, vozes, correlação entre tempos e modos verbais. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Crase. Colocação pronominal. Estrutura da oração e do período: 
aspectos sintáticos e semânticos. Acentuação gráfica. Ortografia. Pontuação. Variação linguística. 
 
REFERÊNCIAS: 
 

BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 2ª ed. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2010. 

CIPRO NETO, P.; INFANTE, U. Gramática da Língua Portuguesa. 3ª ed. São Paulo: Scipione, 
2008. CUNHA, C.; CINTRA, L. A Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2013. 

EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. São Paulo: Geração Editoria, 
2004. FERNANDES, F. Dicionário de verbos e regimes. 39ª ed. Porto Alegre: Globo, 2002. 

FIORIN, J. L. Lições de texto, leitura e redação. São Paulo: Ática, 2003. 
GARCIA, O. M. Comunicação em Prosa Moderna. 27ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 2010. KOCH, I. G. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São 
Paulo: Contexto, 2006. 

NEVES, M. H. de M. Guia de uso do português: confrontando regras e usos. 2ª ed. São Paulo: 
Unesp, 2012. SACCONI, L. A. Nossa Gramática Completa. 31ª ed. São Paulo: Nova Geração, 
2011. 

SILVA, M. O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa: o que muda e o que não muda. São 
Paulo: Contexto, 2011. 

 
MATEMÁTICA 

Noções básicas da lógica matemática: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, 
argumentos válidos, problemas com tabelas e argumentação. Linguagem dos conjuntos: o conjunto 
dos números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações de adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação nesses conjuntos. Números decimais. Valor absoluto. 
Propriedades no conjunto dos números naturais. Decomposição de um número natural em fatores 
primos. Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois números 
naturais. Verdades e Mentiras: resolução de problemas. Sequências (com números, com figuras, de 
palavras). Análise combinatória e probabilidade. Problemas envolvendo raciocínio lógico.  
 
REFERÊNCIAS:  
 
DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 2011.  
GARDNER, M. Divertimentos Matemáticos. 4ª ed. São Paulo: Ibrasa, 2013.  
IEZZI, G. e outros. Coleção fundamentos de matemática elementar. 9ª ed. São Paulo: Atual, 2013.  
IEZZI, G. e outros. Matemática 2º Grau. 6ª ed. São Paulo: Atual, 2015. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
Cultura Geral e Atualidades: Fatos Políticos, econômicos e sociais do Brasil (Estados e Municípios) 
e do Mundo ocorridos nos anos de 2014 a 2018 divulgados na mídia nacional e internacional. 
Conhecimentos Gerais: aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e 
estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. 
Atualidades nos assuntos relacionados com economia, ecologia, história, política, meio ambiente, 
justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, qualidade de vida, esportes, inovações 
tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Ética: conceito, ética na 
sociedade e ética no trabalho.  
 
REFERÊNCIAS: 
 
BRASIL. Presidência da República. Símbolos nacionais. Disponível em: 

<http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/acervo/simbolos-nacionais> Acesso em: 04 
de fevereiro de 2019. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Atlas Geográfico 
Escolar. Disponível em: <http://atlasescolar.ibge.gov.br/> Acesso em: 04 de fevereiro de 2019. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo Agro. Disponível 
em: <https://censos.ibge.gov.br/agro/2017> Acesso em: 04 de fevereiro de 2019. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. IBGE Educa. 
Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/> Acesso em: 04 de fevereiro de 2019. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Indicadores dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://ods.ibge.gov.br/> Acesso em: 
04 de fevereiro de 2019. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo Demográfico. 
Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=31> Acesso em: 04 de 
fevereiro de 2019. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Panorama 
Jacutinga/MG. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/jacutinga/panorama> 
Acesso em: 04 de fevereiro de 2019. 

Internet: site das revistas e dos jornais citados anteriormente e de atualidades (UAI, UOL, Terra, 
Globo, R7 e similares).  

JACUTINGA. Câmara Municipal de Jacutinga. Conheça Jacutinga. Disponível em 
<http://www.camarajacutinga.mg.gov.br/acidade=jacutinga=conheca> Acesso em: 04 de fevereiro 
de 2019. 

JACUTINGA. Câmara Municipal de Jacutinga. Dados do Município de Jacutinga/MG. Disponível 
em:  <http://www.camarajacutinga.mg.gov.br/acidade=jacutinga=dados> Acesso em: 04 de 
fevereiro de 2019. 

JACUTINGA.  Câmara Municipal de Jacutinga. História do Município de Jacutinga. Disponível 
em: <http://www.camarajacutinga.mg.gov.br/acidade=jacutinga=historia> Acesso em: 04 de 
fevereiro de 2019. 

JACUTINGA. Câmara Municipal de Jacutinga. Turismo do Município de Jacutinga. Disponível 
em: <http://www.camarajacutinga.mg.gov.br/acidade=jacutinga=turismo> Acesso em: 04 de 
fevereiro de 2019. 

JACUTINGA. Prefeitura Municipal de Jacutinga. Site da Prefeitura do Município de Jacutinga/MG. 
Disponível em: <https://www.jacutinga.mg.gov.br/> Acesso em: 04 de fevereiro de 2019. 

Jornais: Jornal Estado de Minas, Folha de São Paulo, Jornal do Sul de Minas 
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LEGISLAÇÃO 
Conhecimento da legislação municipal no que se refere ao Estatuto do Servidor. Plano Diretor. Lei 
Orgânica Municipal. Conhecimento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Constituição da República Federativa do Brasil.  
 
REFERÊNCIAS: 
 
BRASIL. Presidência da República. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário 

Oficial [da] União, Brasília, DF, de 5 de outubro de 1988. Artigos nºs 1º ao 33º. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 04 de fevereiro 
de 2019. 

JACUTINGA. Câmara Municipal de Jacutinga. Plano Diretor. Lei Complementar nº 115, de 24 de 
junho de 2015. Institui o Plano Diretor de Jacutinga/MG. Disponível em: 
<http://www.camarajacutinga.mg.gov.br/documentos/20150707162950.pdf> Acesso em: 04 de 
fevereiro de 2019. 

JACUTINGA. Câmara Municipal de Jacutinga. Lei Orgânica do Município de Jacutinga, de 04 de 
abril de 2018. 13ª Ed. Disponível em: 
<http://www.camarajacutinga.mg.gov.br/acidade=jacutinga=leiorganica> Acesso em: 04 de 
fevereiro de 2019. 

JACUTINGA. Câmara Municipal de Jacutinga. Estatuto e Plano de Cargos e Salários dos 
servidores. Lei Complementar nº 095, de 04 de julho de 2011, Altera a Lei Complementar 

Municipal nº 74, de 04 de novembro de 2.009, que versa sobre o Estatuto e Plano de Cargos, 

Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação do Magistério Público do Município e 

estabelece outras providencias. Disponível em: 
<http://www.camarajacutinga.mg.gov.br/documentos/20131029203216.pdf> Acesso em: 04 de 
fevereiro de 2019. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Pelo presente termo, eu, ___________________________________________________ 

(nome completo), brasileiro(a), _________________________ (estado civil), 

_______________ (profissão), nascido(a) aos _____/_____/______, inscrito(a) no CPF sob o nº 

________________, portador(a) da Carteira de Identidade, RG nº _________________, 

residente e domiciliado(a) na 

_____________________________________________________________________________ 

(endereço completo com nome da rua, número, bairro), cidade de __________________ - ____, 

CEP: ______________, DECLARO para efeito de concessão de isenção de taxa de inscrição 

do Concurso Público para contratação da(s) vaga(s) para o cargo de 

_________________________(informar) da 

___________________________________________ (nome da instituição), sob as penas da lei, 

que não disponho de condições financeiras para arcar com a despesa de inscrição para esse 

certame, atestando assim meu estado de vulnerabilidade econômica e financeira atual. 

Declaro ainda estar ciente que estou sujeito às sanções civis, administrativas e criminais 

aplicáveis por força de Lei, em sendo comprovada a falsidade das afirmações supra.  

 

________________________________, ____/____/_________. 

(Local)    (Data) 

 

________________________________ 

(Assinatura) 
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ANEXO VI – FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS 

“Válido somente para o candidato que não registrar pela internet na área do candidato.” 

 

Candidato:_______________________________________________________________________ 

Número de inscrição: ______________________________________________________________ 

Número do documento de identidade: 

__________________________________________________ 

Concurso Público: 

_________________________________________________________________ 

Cargo/Função: 

____________________________________________________________________ 

Data: ____ /____ / ________   

Assinatura: _________________________________________ 

Conforme previsto no item 12 do Edital nº 01/2019 do Concurso Público do MUNICÍPIO DE 

JACUTINGA caberá recurso fundamentado, dirigido em única e última instância à Comissão 

do Concurso Público da Prefeitura de Jacutinga, contra todas as decisões proferidas no 

âmbito desse Concurso Público, que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, 

tais como: 

a) (    

) 

Contra indeferimento do pedido de isenção do valor de pagamento da inscrição. 

b) (    

) 

Indeferimento da inscrição. 

c) (    

) 

Contra indeferimento do pedido de condição especial para realização das provas. 

d) (    

) 

Contra questões das provas objetivas de múltipla escolha e gabaritos preliminares. 

e) (    

) 

Contra a totalização dos pontos obtidos na prova objetiva de múltipla escolha, desde que 

se refira a erro de cálculo das notas. 

f) (    

) 

Contra a o resultado da Teste de Aptidão Física. 
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g) (    

) 

Contra a o resultado da Avaliação Psicológica. 

h) (    

) 

Contra a o resultado do Laudo Médico de Segurança do Trabalho. 

i) (    

) 

Contra o somatório das notas e classificação preliminar dos candidatos no Concurso 

Público. 

j) (    

) 

Contra o indeferimento da condição como candidato com deficiência. 

k) (    

) 

Outras situações previstas em lei. 

 

 

 

 

CARGO/FUNÇÃO: ______________________________________ Nº da questão: _________    

 

ARGUMENTAÇÃO LÓGICA DO RECURSO:   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

PEDIDO DO CANDIDATO:   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOGRAFIA PESQUISADA:   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ANEXO VII – MODELO ATESTADO MÉDICO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

Candidato:_______________________________________________________________________ 

Número de inscrição: ______________________________________________________________ 

Número do documento de identidade: _________________________________________________ 

Concurso Público: ________________________________________________________________ 

Cargo/Função: ___________________________________________________________________ 

Data: _____ /_____ /__________  

 

O candidato acima identificado DECLARA ser pessoa com deficiência, nos termos do Decreto 
Federal nº 3.298/1999, e solicita sua participação neste Concurso Público dentro dos critérios 
assegurados a pessoa com Deficiência, conforme determinado no Edital.  

 

Anexo a esta declaração, Laudo Médico atestando:  

a) a espécie e o grau ou o nível da minha deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID10);  

b) que é pessoa com deficiência e o enquadramento dessa deficiência no Decreto Federal nº 
3.298/1999.  

 

Nestes termos,  

 

Peço deferimento.  

 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a)  
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MODELO DE LAUDO MÉDICO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Nome:__________________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________Identidade:_______________________________ 

O paciente acima identificado foi submetido nesta data, a exame clínico sendo identificada a 
existência de DEFICIÊNCIA em conformidade com o Decreto Federal nº 3.298/1999.  

DEFICIÊNCIA FÍSICA 

(  ) I - Paraplegia   (  ) VII – Triplegia  

(  ) II - Paraparesia   (  ) VIII – Triparesia  

(  ) III - Monoplegia   (  ) IX – Hemiplegia  

(  ) IV - Monoparesia   (  ) X – Hemiparesia  

(  ) V - Tetraplegia   (  ) XI - Amputação ou Ausência de Membro  

(  ) VI - Tetraparesia   (  ) XII - Paralisia Cerebral  

(  ) Outra(s): 
__________________________________________________________ 

 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA:  

( ) I - Surdez moderada: apresenta perda auditiva de 41 (quarenta e um) a 55 (cinquenta e cinco) 
decibéis; 

(  ) II - Surdez acentuada: apresenta perda auditiva de 56 (cinquenta e seis) a 70 (setenta) decibéis;  

(  ) III - Surdez severa: apresenta perda auditiva de 71 (setenta e um) a 90 (noventa) decibéis;  

(  ) IV - Surdez profunda: apresenta perda auditiva acima de 90 (noventa) decibéis. 

(  ) Outra(s):  _____________________________________________________________________ 

 
DEFICIÊNCIA VISUAL:  

(  ) I – Cegueira: quando não há percepção de luz ou quando a acuidade visual central é inferior a 
20/400P (0,05 WHO), ou ainda quando o campo visual é igual ou inferior a 10 graus, após a melhor 
correção, quando possível;  

(  ) II – Visão subnormal: quando a acuidade visual é igual ou inferior a 20/70P (0,3 WHO), após a 
melhor correção.  

(  ) III – Visão monocular.  

(  ) Outra(s):  _____________________________________________________________________ 

 
DEFICIÊNCIA MENTAL:  

A deficiência mental caracteriza-se por apresentar o funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação anterior à idade de 18 anos aliado a limitações associadas a duas 
ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às 
demandas da sociedade no que tange à: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, 
desempenho na família e comunidade, ou independência na locomoção, saúde, segurança, escola e 
lazer.  
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(  ) Outra(s):  _____________________________________________________________________ 

CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10) DA PATOLOGIA EM: 
________________ 

Observação: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Local e Data: _____________________________, _______ de ________________de _________ 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura, Carimbo e CRM do Médico 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO 

 

Eu, ______________________________________________________________________ (nome 

completo), brasileiro, ______________________ (estado civil), portador da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social  N° ________________________________, e da Carteira de Identidade nº 

__________________, inscrito no CPF/MF sob o nº ________________________-________, residente e 

domiciliado na ___________________ 

___________________________________________________________________ (endereço completo com 

nome da rua, número, bairro), cidade de __________________________________ - ____, CEP: 

________________, DECLARO para os devidos e sob as penas da lei que me encontro desempregado(a) há 

_______________________ (tempo: meses/anos) e não possuo, atualmente, qualquer vínculo empregatício 

com anotação em minha Carteira de Trabalho, nem vínculo estatutário ou assemelhado, ou mesmo contrato 

de prestação de serviços com o Poder Público, seja nos âmbitos federal, estadual ou municipal, nem, aufiro, 

ainda, qualquer tipo de renda, à exceção de seguro-desemprego, sendo meu sustento provido através de 

_______________________________________________________________________________________. 

 

Declaro ainda, que as informações por mim prestadas representam a verdade e estar ciente que estou sujeito 

às sanções civis, administrativas e criminais aplicáveis por força de Lei, em sendo comprovada a falsidade 

das afirmações supra. 

 

 

________________________________, ____/____/_________. 

(Local)    (Data) 

 

 

________________________________ 

(Assinatura) 
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ANEXO IX – MODELO ATESTADO MÉDICO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 

 

ATESTADO MÉDICO 

 

 

Atesto que o (a) Sr.(a) ____________________________________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________________, encontra-se em condições de 

saúde, estando apto para realizar o exame de aptidão física, conforme o Edital 01/2019 – Prefeitura 

Municipal de Uberaba, para o Cargo de _______________________________________, com 

previsão de realizar exercícios de flexões de braços, abdominais e corridas de curta e longa 

distância. 

 

_____________________, ______ de______________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo (com identificação, CRM e assinatura do médico) 
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ANEXO X - PROTOCOLO TÉCNICO DE EXAMES MÉDICOS DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os critérios para a avaliação de candidatos nos exames médicos 
admissionais do Concurso Público destinado ao provimento do cargo público efetivo de Guarda 
Municipal II 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 nº 3.214 - Norma Regulamentadora nº 7/1978 do 
Ministério do Trabalho. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A avaliação médica do candidato ao cargo público de Guarda Municipal 
II consistirá na realização dos seguintes exames de saúde preliminares, sem prejuízo de outros que 
venham a ser solicitados: 

 

CLÍNICO: 

1) Exame de acuidade auditiva, compõe-se de Audiometria tonal: A audiometria será 

realizada pela via aérea nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000Hz, e 

pela via óssea, nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000Hz, se o limiar aéreo for 

maior que 25db. Audiometria vocal: a determinação dos índices percentuais de 

reconhecimento da fala (IPRF) será realizada a partir da apresentação por via aérea de 

palavras balanceadas a partir da média aritmética das frequências de 500, 1000 e 2000Hz 

obtidos através da audiometria tonal. Estas palavras deverão ser reconhecidas e repetidas. 

Critérios de inaptidão: perdas auditivas parciais ou total de 56 decibéis ou mais nas 

frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, em que a habilidade para ouvir a fala 

dependa de uma fala forte ou intensa atrapalhando a conversação em grupo ou que dependa 

de leitura labial. IPRF abaixo de 80%. 

 
2) Avaliação oftalmológica deverá constar de exame de acuidade visual com e sem correção, 

biomicroscopia, fundoscopia, teste de estereopsia/visão de profundidade, tonometria 

(binocular), motilidade ocular (binocular) e teste de visão cromática (Ishihara). Os 

candidatos já submetidos a cirurgia refrativa deverão também fazer topografia de córnea e 

paquimetria. A medida da acuidade visual, pela tabela de optótipos, obedecerá aos seguintes 

critérios: 

- A distância entre o candidato e os optótipos deve ser de 5,0 (cinco) metros;  
- O candidato em uso de lente(s) de contato deverá retirá-la(s) para ser submetido ao exame; 
- Deve ser usada a tabela optométrica de Snellen.  
- A iluminação do ambiente deverá ser de intensidade média, evitando-se os extremos e a 
incidência direta da luz ou reflexos externos sobre os olhos; 
- O exame poderá ser realizado com ortorater, como alternativa ao uso da tabela de 
optótipos de Snellen; O exame sumário do equilíbrio muscular será realizado através do 
Ponto Próximo de Convergência (PPC). 
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O candidato deverá apresentar Visão Binocular Normal, ou seja, fusão de 3° grau ao teste de 
estereopsia. 
 
O exame de senso cromático deverá ser realizado através do Teste de Ishihara. 
 
Caso tenha realizado cirurgia refrativa oftalmológica, o candidato deverá trazer relatório 
recente (últimos 30 dias) no qual conste que: 
 

• A técnica cirúrgica utilizada foi a Ceratectomia Fotorrefrativa (PRK) ou a 
Ceratomileusis in situ por laser (LASIK)”, devendo ter sido realizada há, pelo 
menos, 6 meses; 

• Apresenta resultado pós-operatório considerado como sucesso (e respeitando 
exigência dos itens de acuidade visual sem e com correção visual desta Resolução, 
sem uso de lente de contato) e com refração estável há 6 meses; 

• Resultado de paquimetria realizada pelo menos 6 (seis) meses após a cirurgia 
refrativa (constando valor acima de 410 micras pós-operatória); 

• Resultado de topografia computadorizada de córnea pós-operatória (sem ectasia 
corneana induzida pela cirurgia refrativa) e estável há 6 meses; 

• Ausência de Ceratocone ou tratamentos para esta finalidade. 
 

Critérios de inaptidão: Déficit visual na vigência de correção igual, ou pior que 20/40 (0,5) 
em cada olho; presença de diagnósticos de Glaucoma ou Hipertensão Ocular, Ceratocone, 
Estrabismo, Daltonismo e Ptose palpebral; presença de doenças degenerativas, distróficas, 
inflamatórias ou infecciosas. Topografia computadorizada e refração não estabilizada há 
mais de 6(seis) meses após cirurgia refrativa. Resultado de paquimetria abaixo de 400 
micras em casos pós-operatórios. 
 

AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA: 

Deverá constar através de laudo odontológico, emitido, assinado e carimbado por 
odontólogo inscrito no Conselho Regional de Odontologia contendo no mínimo as seguintes 
informações: 

• Avaliação sobre a arcada dentária e gengivas. 
• Em caso de dentes artificiais, descrever: 

- Se há a presença de prótese, fixa unitária ou múltipla, incluindo sua avaliação sobre 
a sua adaptação, sobre a presença de infiltrações e se esta aceitável funcionalmente.  

- Se a prótese for total, constar se restabelece funcionalmente o candidato e se 
apresenta boa retenção e estabilidade.  

• Em caso de prótese parcial removível, deverá constar: 
- Se restabelece funcionalmente o candidato,  
- Se apresenta boa retenção e estabilidade e se está com sua estrutura metálica e 

plástica em condições aceitáveis. 

Critérios de inaptidão: presença de alterações que não restabeleça a funcionabilidade da 
arcada dentária ou que prejudique a fala. 
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PARAGRAFO ÚNICO: 

Os exames de saúde complementares serão custeados pelo candidato e compor-se-ão de:  

a) Espirometria com laudo;  

Critérios de inaptidão: VEF1 <60%, distúrbios obstrutivos, restritivos ou mistos com CVF 

< 50%. 

 

b)  Exame de sangue:  

- Transaminase Glutâmico-Pirúvico (TGP);  

- Gama Glutamil-Transferase (Gama GT); 

- Transaminase Oxalacética (TGO); 

- Fosfatase Alcalina; 

- Albumina Sérica; 

- Creatinina;  

- Ureia. 

Critérios de inaptidão: Doença hepática em atividade com resultado de enzimas hepáticas 

superiores a 3x o limite do valor de referência de um dos seguintes exames: TGO, TGP, Gama 

GT e fosfatase alcalina. Taxa de filtração glomerular (Crockcroft-Gault) abaixo de 29mL/min. 

 

c) Exame de urina:  

- EAS e urina de 24 horas 

Critérios de inaptidão: presença de proteinúria igual ou maior que 1,0 grama em 24 horas. 

 

d) Exame Toxicológico de larga janela de detecção. 

• O exame toxicológico, que compõe a categoria dos exames complementares de 

saúde e possui caráter eliminatório, é utilizado para avaliar a sanidade física e mental 

do candidato mediante a detecção ou não do uso de drogas ilícitas que causem 

dependência química ou psíquica de qualquer natureza, nos termos do inciso VII do 

art. 17 da Lei Complementar nº 544/2016. A janela de detecção será de 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores à data do exame. Serão coletadas amostras de cabelo ou pelos 

que poderão ser retirados do couro cabeludo, barba, bigode, axilas, peito, costas, 

pernas, braços e pubianos.  

• É responsabilidade do candidato comunicar ao laboratório a janela de detecção 

exigida pelo edital.  
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• Faz-se necessária a coleta de quantidade suficiente de amostras para produção de 

prova e contraprova.  

• É responsabilidade do candidato realizar o exame em tempo hábil, devendo 

considerar o tempo necessário para que o laboratório realize o procedimento em sua 

totalidade, inclusive, com possível recoleta de material. 

Critérios de inaptidão: resultado positivo em qualquer dos testes realizados. 

 

e) Eletroencefalograma com laudo.  

Critérios de inaptidão: alterações sugestivas de: epilepsia ou outras causas de convulsão, 

complicações causadas por lesão cerebral ou concussão cerebral, estruturas anormais no 

cérebro, morte de algum tecido que bloqueia o fluxo cerebral, abuso de drogas ou álcool, 

encefalopatias e demência. 

 

f) Avaliação Cardiológica com apresentação de exame de eletrocardiograma com laudo. 

Critérios de inaptidão: diagnóstico de bloqueio de ramo esquerdo, arritimias ou de 

insuficiência cardíaca congestiva. 

 

g) Avaliação Psiquiátrica, com diagnóstico baseado no CID-10, incluindo avaliação de 

dependência alcoólica pelo teste de CAGE.  

Critérios de inaptidão: diagnósticos de transtornos mentais orgânicos e comportamentais; 

de dependência de álcool, substâncias psicoativas e ilícitas; esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e transtornos delirantes; transtornos de humor e de ansiedade sem remissão 

completa de sintomas com tratamento medicamentoso; transtornos de personalidade e 

retardo mental leve a profundo. 
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ANEXO XI - FORMULÁRIO E DECLARAÇÃO DE SINDICÂNCIA SOCIAL 

 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL E SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO 
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

 
1. A finalidade deste procedimento é obter informações a seu respeito, para instruir 

sua participação no Concurso Público do Município de Jacutinga. Seja sincero(a) 
em suas informações e só informe dados verdadeiros, pois eles servirão de base para 
essa pesquisa. 
 

2. Leia com atenção todo o questionário e responda cuidadosamente as perguntas. É 
dever do candidato preencher TODOS os questionamentos elencados neste 
formulário. 

 
3. Responda as questões de próprio punho, em letras legíveis, utilizando caneta de tinta 

preta ou azul. 
 

4. Todas as perguntas deverão ser respondidas, não deixe questões em branco. Em 
casos de perguntas prejudicadas, decorrentes de respostas anteriores ou por não se 
aplicarem à situação, faça um traço no espaço destinado à resposta respectiva. 

 
5. Quando o espaço for insuficiente para a resposta, utilize uma folha A4 em branco, 

indicando o número do Item que você está complementando, numerando e 
rubricando a folha ao final. 

 
6. Os dados fornecidos são de caráter Sigiloso e classificados como ACESSO 

RESTRITO. 
 

7. Rubrique todas as folhas do questionário. 
 

8. Declarações falsas ou omissões poderão acarretar o cancelamento do seu 
procedimento, sem prejuízo das sanções legais em vigor. 

 
9. Insta frisar que o preenchimento do formulário de INVESTIGAÇÃO SOCIAL E 

SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO de forma ilegível, 
rasurado e sem a devida assinatura, SERÁ INVALIDADO. 

 
10. Desenhe ou cole croqui/mapa de acesso ao endereço residencial, destacando um 

ponto de referência. 
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IDENTIFICAÇÃO 

NOME COMPLETO: ESTADO CIVIL: 

APELIDO (Se houver): Tipo Sanguíneo: Fator RH: 
NOME DA MÃE: 

NOME DO PAI: 

DT NASC.: / / CPF: SEXO: M (  ) F ( ) 

NACIONALIDADE: NATURALIDADE: UF: 

Nº RG: ÓRGÃO EMISSOR: UF: 

Passaporte: Validade:  /  /   

Carteira Profissional nº: Série: UF: 
Nº do PIS/PASEP: 

Título de Eleitor nº: Zona: UF: 

Número e ano do Edital do Concurso:  

ENDEREÇO 
RESIDENCIAL ATUAL 

LOGRADOURO (Avenida, Rua, Travessa, etc.) / Nº: 

PONTO DE REFERÊNCIA: 

BAIRRO: 
MUNICÍPIO: UF: CEP: 

CONTATOS 

TELEFONES (Fixo e celular) indique todos os números que possuir mencionando o código 
de área: 

FOTO 3X4 DE 

FRENTE 

RECENTE 

DESCOBERTO 

EM TRAJES 

CIVIS, 

COLORIDA E 

DATADA 
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I - IDENTIFICAÇÃO: 

 

1. Contas de E-mail:                                                                                                          
 

2. Contas Redes Sociais (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, etc.): 
 

 

 
3. Estado Civil: Solteiro (   ) Casado (   )  União estável (   ) Amasiado (   ) 

    Viúvo (   ) Divorciado (  ) Namorando (  ) 
 

4. É casado ou possui União estável com alguém?   SIM (  ) NÃO ( ) 
Se positivo, indique: 

a. Nome completo   
b. Nº RG  Órgão Emissor  UF  CPF    
c. Seu cônjuge/companheiro (a) está empregado atualmente?   SIM (  ) NÃO (  ) 

Caso positivo indique a natureza do trabalho, o nome da empresa ou empregador e o 
endereço do local de trabalho:   

 

 
5. É viúvo, divorciado ou separado por qualquer motivo? SIM (   )  NÃO ( ) 

Se positivo, indique: 

a. Nome completo                                                                                              
b. Nº RG  Órgão Emissor  UF  CPF    
c. Endereço atual Ex-cônjuge/companheiro   

 
 

6. Nome do PAI:     
a. Filiação:    
b. Data de Nascimento:    
c. Mantém contato frequente? SIM (  ) NÃO (   ) Falecido (  ) 
d. Ocupação atual:    
e. Endereço atual:    
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f. Caso seu PAI seja casado/convivente com pessoa distinta de sua mãe indique nome, data 
de nascimento e período da relação:       

 

 

 

7. Nome da MÃE:     
a. Filiação:    
b. Data de Nascimento:    
c. Mantém contato frequente? SIM (  ) NÃO (   ) Falecido (  ) 
d. Ocupação atual:    
e. Endereço atual:    

 

f. Caso sua MÃE seja casado/convivente com pessoa distinta de sua mãe indique nome, data 
de nascimento e período da relação:  
 
 

 

 

8. POSSUI FILHOS (   ) SIM ( ) NÃO (Caso possua, preencha as informações abaixo)  
 

a. Nome do Filho(a)        
Nº RG  Órgão Emissor  UF  CPF    

 

b. Nome do Filho(a)        
Nº RG  Órgão Emissor  UF  CPF    

 

c. Nome do Filho(a)    
 

Nº RG  Órgão Emissor  UF  CPF    

 

9. POSSUI IRMÃOS (  ) SIM ( ) NÃO (Caso possua, preencha as informações abaixo) 

 
a.  Nome do Irmão(ã)    Filiação:  

   Mantém contato frequente? SIM (  )  NÃO (   )
 Falecido ( ) 

Endereço (caso não resida com você)   
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b. Nome do Irmão(ã)                                                                          
c. Filiação:   

Mantém contato frequente?        SIM (   )      NÃO (   ) Falecido ( ) 

Endereço (caso não resida com você)   
 

 
d. Nome do Irmão(ã)                                                                                                    

  Filiação:   
Mantém contato frequente?        SIM (   )      NÃO (   ) Falecido ( ) 
Endereço (caso não resida com você)_   

 
 

 

II - DOCUMENTAÇÃO: 

 

10. Carteira Nacional de Habilitação nº  Categoria       Validade  /  /   
 

11. Teve alguma vez a sua carteira de motorista suspensa ou cassada?  Em caso 
positivo, forneça detalhes    

 

 

 

 

12. A CNH está suspensa no momento? SIM (   ) NÃO (   ) Em caso positivo, falta quanto 
tempo de pena a cumprir?                            

   

13. Caso seja candidato do sexo MASCULINO, preste as seguintes informações a respeito do seu 
serviço militar. Prestou Serviço Militar? ( ) SIM ( ) NÃO 
a) Unidade em que serviu    
b) Endereço   Estado  

Cidade  CEP    
c) Tempo de serviço  /  /  a  /  /   
d) Punições sofridas, elogios ou condecorações que possui, citando os motivos de cada uma: 

1.                   
2.     

e) Motivo da baixa     
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14. Esteve envolvido em inquérito Policial Militar ou Sindicância instaurados pelas Forças 
Armadas? ( ) SIM ( ) NÃO 
Em caso afirmativo, explique: 

 

 

 

 

 

III - ENDEREÇO ANTERIORES: 
 

15. Declarar em ordem cronológica todos os lugares onde residiu nos últimos cinco anos: 
a) Logradouro (Avenida, Rua, Travessa Etc.) / Nº: _______________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Bairro:                          
Cidade:  UF  CEP  -  

Ponto de referência        
Residiu nesse endereço em qual período?      

b) Logradouro (Avenida, Rua, Travessa Etc.) / Nº: _______________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Bairro:   

Cidade:  UF  CEP  -  
Ponto de referência        
Residiu nesse endereço em qual período?      

c) Logradouro (Avenida, Rua, Travessa Etc.) / Nº:   
 

Bairro:   
Cidade:  UF  CEP  -  

Ponto de referência        
Residiu nesse endereço em qual período?      

 

16. Residiu ou viajou para outro país?   (  ) SIM  ( ) NÃO  
Se positivo, indicar quais, quando e por quanto tempo? 
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17. Em algum de qualquer desses endereços listados anteriormente residiu com alguém além de 
cônjuges, pais ou irmãos? 
( ) SIM ( ) NÃO 
Se sim, indicar nome completo, grau de relação, data de nascimento, RG, Órgão Emissor, 
UF, CPF e período da convivência com essa (s) pessoa(s). 

 
 

IV – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

18. Já trabalhou na Prefeitura Municipal de Jacutinga?   (  ) SIM (   ) NÃO 
Caso positivo, indique TODAS as suas lotações (Unidade em que trabalhou) desde a data de 
nomeação, indicando o período que ficou em cada local, o tipo de vínculo (efetivo, 
designação temporária – DT ou comissionado) e os motivos de saída/mudança de lotação. 

a) Unidade de lotação ATUAL:_______________________________________________ 
 Vínculo:        

Período:  /  /  até  /  /   

Motivo da saída/mudança de lotação:     
           

                          
 

b) Unidade de lotação ANTERIOR:      
Vínculo:        
Período:  /  /  até  /  /  _ 
Motivo da saída/mudança de lotação:     
           
                     

c) Unidade de lotação ANTERIOR:      
Vínculo:        
Período:  /  /  até  /  /   

Motivo da saída/mudança de lotação:    
           
                     

 
 
 

 



Os militares, que tratam com assuntos de natureza estratégica, sigilosa e/ou sensível, relacionados com a Segurança Pública e Defesa Social, 

são responsáveis pela segurança dos mesmos e estão sujeitos às regras referentes ao sigilo profissional, em razão do ofício e da legislação 

vigente, principalmente: Art. 34 da Lei Federal Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e Art. 3º, Incisos IV e XII e Art. 20 do Decreto 

Federal nº 7.724, de 16 de maio de 2012. A difusão não autorizada deste documento caracteriza crime de violação de sigilo funcional, 

capitulado no Código Penal Brasileiro, sem prejuízo das sanções administrativas e civis decorrentes do ato. 

8 de 15 

DOCUMENTO PREPARATÓRIO-ACESSO RESTRITO 

DOCUMENTO PREPARATÓRIO-ACESSO RESTRITO 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA  

EDITAL Nº 01/2019 
  

 

 
19. Já ocupou cargos ou funções de chefia/gratificados? ( ) SIM ( ) NÃO 

Caso positivo, indique Unidade onde ocupou tal cargo, período e motivo de eventual saída. 
 
 

 

 

20. Foi servidor ou empregado público (municipal, estadual ou federal)?   ( ) SIM ( ) NÃO 
Se sim, declarar cargo ocupado, data de admissão, data da saída e razão do desligamento: 

 

 

 

 
21. Possui empregos Anteriores ( ) SIM ( ) NÃO (Caso positivo relate os dois últimos): 
a) Cargo/função que exerceu:   

Empresa:    
Endereço completo:     

 
Telefone:  ( )  Data   da   Admissão:  /  /   
  /  /   

Data da Saída 

Motivo da saída:    
 
 

b) Cargo/função que exerceu:   
Empresa:   
Endereço completo:      

 
Telefone:  ( )  Data   da   Admissão:  /  /   
  /  /   

Data da Saída 

Motivo da saída:    
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V – FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

22. Marque a sua escolaridade? Fundamental (  ) Secundário (  ) Superior Incompleto (  ) Superior 
Completo ( ) Pós-Graduação ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) 

 
23. Conhece outro idioma? ( ) SIM ( ) NÃO. Em caso positivo especifique. 

Assinale a coluna apropriada: P (pouco), R (razoável) e B (bem) 
Idioma: Fala Lê Escreve 
INGLÊS    
ESPANHOL    
Outros Idiomas: Especifique –    

 
VI – SITUAÇÃO DE SAÚDE 

 
24. Possui algum problema de saúde permanente, doença aguda ou crônica de maior gravidade? 

SIM (  ) NÃO (  ) Em caso positivo, especificar (tipo, data de início e a situação atual)    

 
25. Faz uso de bebidas alcoólicas? SIM  (   )   NÃO (   ) É Tabagista? SIM ( ) NÃO (  ) Em 

caso positivo, especificar Tipo, há quanto tempo e com qual frequência usa. 

 
26. Toma remédios controlados?    SIM  (   )   NÃO (   ) Em 

caso positivo especificar (tipo, data de início e a situação atual)    
                                                                                                                                  

    
27. Fez ou faz uso de substância entorpecente? Sim (  ) Não (   ) 

a. Se positivo, qual(is), onde e quando usou?   
 

b. Se ainda usa, onde e com qual frequência?  _ 
 
 

28. Você já fez ou faz uso de entorpecente? SIM (  ) NÃO (  ) 
a. Se positivo, qual(is), onde, quando e ocasião em que usou?    
b. Se ainda usa, onde, com qual frequência e tipo de ocasião?  _ 
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29. Já esteve afastado de suas funções por motivo de licença médica?   ( ) SIM ( ) NÃO  
Caso positivo, indique motivo e período, se foi na Prefeitura Municipal de Jacutinga, 
especifique. 

 

 

 

 

 
VII – SITUAÇÃO ECONÔMICA 

 
30. Compromissos Financeiros (Financiamentos, Consórcios, Dívidas, etc)? Sim ( ) Não ( ) 

a. Especificar   
b. Especificar   
c. Especificar   

 
31. Tem, ou teve Títulos Protestados? Sim ( ) Não ( ). 

a. Especificar   
b. Especificar   
c. Especificar   

 
32. Está, ou esteve cadastrado no SPC (ou qualquer outro órgão de proteção ao crédito)? Sim (   )

 Não ( ) 
a. Se positivo, indique a data e motivo?   

 

 

 
33. Possui outras fontes de renda? ( ) SIM ( ) NÃO. Caso afirmativo, mencione quais: 
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34. Possui algum bem imóvel em seu nome? Sim (  ) Não ( ) 

Em caso afirmativo informe endereço completo, data da aquisição e valor aproximado 
 
 

 

 

 

 

 
35. Possui algum veículo em seu nome? Sim (  ) Não ( ) 

Em caso afirmativo informe ano, modelo, cor, marca, RENAVAM, placa e local onde 
guarda o veículo. 

 

 

 

 

 

 
36. Utiliza algum veículo que não esteja em seu nome? Sim (  ) Não ( ) 

Em caso afirmativo informe nome do proprietário, tipo de vínculo (parente, amigo, empresa, 
antigo proprietário), ano, modelo, cor, marca, RENAVAM, placa e local de guarda do 
veículo. 

 
 

 
 

 
37. Seu telefone fixo e/ou telefone celular estão registrados no seu nome e CPF? 

Sim (   )  Não (  ) 
Caso negativo indique o nome do proprietário dos mesmos, com endereço e CPF. 
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38. Possui arma de fogo? Sim (   ) Não ( ) 

Caso positivo, indique modelo, data da aquisição, número do registro e do porte. Anexe 
ainda cópia do registro e do porte. 

 
 

 

 
VIII – ANTECEDENTES E SITUAÇÃO SOCIAIS E CRIMINAIS 

 
39. Frequenta alguma congregação religiosa? Sim (   ) Não ( ) 

a. Se positivo, qual(is)?   
 
 

 
40. Possui algum vício? Sim (   ) Não ( ) 

a. Se positivo, qual(is) e com que frequência?  _ 
 
 

 
41. Pertence (u) a qualquer sindicato ou outra associação de classe?  ( ) SIM ( ) NÃO 

Durante quanto tempo?         
No período  de  a    
Nome da entidade    
Endereço   

 
42. Possui ou já possuiu filiação partidária; já exerceu cargo ou função política, ou já foi a 

elas candidato.  SIM (   )   NÃO (   )  Em caso positivo, especifique: 

 

 

 
43. Possui algum parente na Prefeitura Municipal de Jacutinga? SIM (   ) NÃO ( ) 

a. Nome:   Parentesco   _ 
Cargo/Função:  Quanto tempo você o conhece?   
b. Nome:   Parentesco   _ 

Cargo/Função:  Quanto tempo você o conhece?   
c. Nome:   Parentesco   _ 

Cargo/Função:  Quanto tempo você o conhece?   
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44. Possui algum relacionamento afetivo com servidor na Prefeitura Municipal de Jacutinga? 

Sim (   ) Não (  ) 
a. Nome:   Tipo  _ 

Cargo/Função:  Quanto tempo você o conhece?    
b. Nome:   Tipo  _ 

Cargo/Função:  Quanto tempo você o conhece?    
c. Nome:   Tipo  _ 

Cargo/Função:  Quanto tempo você o conhece?    

 

45. Respondeu ou responde a qualquer procedimento disciplinar ou sindicância junto à 
Prefeitura Municipal de Jacutinga? ( ) SIM ( ) NÃO 
Caso positivo, indique o número do processo/procedimento, o motivo detalhado, a fase do 
procedimento, a data dos fatos e, caso já encerrado, qual o resultado e eventual punição 
aplicada. 

 

 
 

 
46. Já foi EXONERADO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA de alguma 

Instituição Pública? ( ) SIM (   ) NÃO 
Se sim, qual o motivo?    

 
 

 

47. Já participou de algum concurso público, tendo sido reprovado na pesquisa social, exame 
psicotécnico, avaliação psicológica, médica, física ou situação análoga? 
( ) SIM ( ) NÃO 
Caso afirmativo, faça um breve relato. 
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48. Caso tenha ocupado cargo público federal, estadual ou municipal, respondeu ou responde à: 
Sindicância Disciplinar (  ) Inquérito Administrativo (  ) Processo Disciplinar ( ) 
Se positivo, indique o local, a  data  e  o  motivo  (nº  do  Processo  e  unidade  da 
federação):   

  
 

 

49. Já se envolveu em ocorrência policial, inquérito policial, processo criminal, 
Inquérito/processo criminal militar ou processo cível na condição de acusado ou réu? 
( ) SIM ( ) NÃO 
Caso positivo, mesmo que quando menor de 18 anos, indique número do 
processo/procedimento, datas, Delegacia/Instância Judicial (Vara, Comarca, etc), crime 
imputado e circunstâncias. Especifique ainda a fase atual do processo/procedimento e, caso 
já encerrado, qual o resultado. Especifique todas as informações solicitadas e descreva 
detalhadamente as circunstâncias.   

 

 

 

 
50. Você já foi detido/preso? ( ) SIM ( ) NÃO. Em caso afirmativo, informar unidade 

prisional ou policial em que esteve custodiado, período e o motivo da detenção. 

 
 

 
51. Você já fez SEGURANÇA PARTICULAR.  (   ) SIM (   ) NÃO Se sim, aonde e quando? 

 

 
 

 
52. Algum familiar (pais, irmãos, filhos ou companheiro (a)/cônjuge), ou amigo, vizinho está ou 

já esteve preso?  (  ) SIM (   ) NÃO 
Caso positivo, indique nome completo, apelido (se houver), grau de parentesco ou 
afinidade, motivo da prisão, Unidade prisional ou policial em que esteve ou está custodiado, 
período. 
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53. Algum familiar (pais, irmãos, filhos ou companheiro (a)/cônjuge) já se envolveu em 
ocorrência policial, inquérito policial, processo criminal na condição de acusado ou réu?   

(  ) SIM  (   ) NÃO 

Caso positivo, indique, nome, grau de parentesco ou relacionamento e o tipo de 
crime ou contravenção. 

 

 

 
 

54. Indique os dados bancários de todas as suas contas (caso possua mais de uma), especificando 
banco, agência e número da conta. 
  _ 

 

 
 
 

IX – DECLARAÇÃO 
 
 

Declaro, sob as penas da lei, em conformidade com o art. 299 do CPB, que todas as  
informações aqui prestadas são verdadeiras, que não omiti fato algum que impossibilite meu 
acesso ou minha contratação para desenvolver atividades na Prefeitura Municipal de 
Jacutinga. Autorizo a realização de levantamento social em minha vida pretérita para 
averiguação sobre minha conduta pessoal, profissional, escolar, isentando as pessoas, empresas 
e estabelecimentos de ensino que prestarem informações à Prefeitura Municipal de 
Jacutinga, para confirmar as informações prestadas e verificar se possuo conduta irrepreensível 
e idoneidade moral inatacável, condições indispensáveis para o desempenho do cargo/funções 
pretendidos. 

 
 

  , em  de  de  . 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 
 


