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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA  PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS  

EDITAL 1/ 2015 – ANEXO I 
ESPECIFICAÇÃ O DOS CARGOS 

LEI(S) DE CRIAÇÃ O DO CARGO: Lei  2892/2001 e Lei Complementar 021/2009 
 

 
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS DO CONCURSO 

• TOTAIS: Total das vagas oferecidas no Concurso Público. 

• GERAIS: Vagas de ampla concorrência. 

• RESERVA: Vaga destinada à pessoa com deficiência (subitem 3.2 do Edital). 
 

LEI(S) DE 
CRIAÇÃO DO 

CARGO 

CÓDIGO 
 DE 

INSCRIÇÃO 
CARGO/CARREIRA*** 

VAGAS DO CONCURSO 
ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA 

E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO* 

JORNADA  DE 
TRABA LHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO ATUAL (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO (R$) 

TOTAL GERAIS RESERVA 

2892/2001 1  Guarda Municipal (Masculino) 
 

117 105 12** 
 

Ensino Médio Completo 
 

40hs R$ 902,36 50,00 

2892/2001 2  Guarda Municipal (feminino) 13 11 2** 
 

Ensino Médio Completo 
 

40hs R$ 902,36 50,00 

2892/2001 3  Analista de Segurança 
(Ambos os sexos) 01 01 0 

Diploma de Ensino Superior reconhecido pelo MEC 
em qualquer área. 

 
 40hs R$2.165,87 

 100,00 

VAGAS OFERTADAS 

131 117 14**     

 
*A escolari dade exigida e ou tras exi gências para o exercíci o do car go, incl usive as ci tadas no subitem 2.1 do Edital, deverão ser c omprovadas po r ocasiã o da posse. 
** Vagas reserva das para pessoas com deficiê ncia, c on forme es peci ficado no subitem 3.2 do  Edital.  

 
 

MONTES CLAROS – MG, 11 de  setembro de  2015.  
 

   
 

Ruy Adriano Borges Mun iz 
Prefeito Mun ici pal 

 

  

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/ 2015 – ANEXO II 

ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS 
 

CARGO 

 
Nº de 

questões Peso 
Total de 
Ponto s 

Horári o das 
provas 

Escolari dade Provas Provas 

Guarda Munici pal 
(Masculino)  e Guarda 
Munici pal (Feminino)  

 

Ensino  Médio 
Completo  

Língua Portugu esa Múltipla Esc olha 15 4 60 

Das 14 às 17 
horas 

Matemática e 
Raciocínio Lóg ico 

 

 
Múltipla Esc olha 

10 3 30 

Conhecimentos dos 
direi tos e deveres 

do servi dor púb lic o 
Múltipla Esc olha 05   2 10 

Analis ta de Segurança 
(ambos os sex os) 

Ensino Superi or 
reconh ecido pelo 
MEC em qualquer 

área. 
 

Língua Portugu esa Múltipla Esc olha 15 4 60 

Das 14 às 17 
horas 

Noções de Direi to  
 

 
Múltipla Esc olha 

10 3 30 

Conhecimentos dos 
direi tos e deveres 

do servi dor púb lic o 
Múltipla Esc olha 05   2 10 

 
 

 
Montes Claros, 11 de setembro de 2015. 

Ruy Adriano Borges Muniz 
Prefeito Munici pal 
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/ 2015 – ANEXO III 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Atribu ições, na íntegra na Lei Complementar 021/2009, 
 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

 GUARDA MUNICIPAL 
 
Exercer atividades de guarda e vigilância do patrimônio Municipal; atuar em conjunto com agentes de segurança do Estado, nos termos definidos em
convênio próprio; colaborar com os agentes de trânsito no exercício das atividades de controle da ordem nas vias públicas municipais; prestar informações
e praticar outros atos similares, nos termos definidos em regulamento; coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os
bens, serviços e instalações municipais; atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que
utiliza os bens, serviços e instalações municipais; colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam
com a paz social; colaborar com a pacificação de conflitos, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; exercer as competências de
trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal; proteger o patrimônio ecológico, histórico,
cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas; interagir com a sociedade civil para discussão de
soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades; garantir o atendimento de ocorrências
emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas; encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da
infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo
entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação
da cultura de paz na comunidade local. 
 
 ANAL ISTA DE SEGURANÇA DA GUARDA MUNICIPAL 

 
Estudar e elaborar estratégias de execução dos serviços afetos à Guarda Municipal, analisar a realização dos serviços prestados pela Guarda Municipal,
emitindo relatórios pertinentes, estudar as necessidades de investimento em material e treinamento, elaborando as propostas respectivas, acompanhar a
evolução normativa e técnica ligada à área de segurança, para fins de propositura de mudanças na política municipal respectiva, demais atribuições
previstas na Lei Federal 13.022/2014. 
Condições gerais de exercício dos cargos: trabalhar tendo contato cotidiano com o público, de forma individual ou em equipe, sob supervisão permanente,
em ambiente de trabalho que pode ser fechado ou a céu aberto, a pé, montado ou em veículos. Atuar em condições de pressão e de risco de contágio de
moléstias e de morte em sua rotina de trabalho. 

Montes Claros,  11 de setembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz 
Prefeito  Munici pal 
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG 
 

CONCURSO PÚBL ICO PARA  PROVIMENTO DE CAR GOS EFETIVOS 
EDITAL  1/ 2015 – AN EXO IV  

PROGRAM A DA S PROVA S DE MÚLT IPLA  ESCOLHA  
 
 
Observaçã o:  A b ib li og raf ia s ug eri da tem a penas o  p ropó si to  de o rie ntar o  es tudo  do s ca nd idato s, n ão  excl u indo , em h ipót ese al gu ma, out r os 
livr o s qu e ab ran jam a ma téria i nd ica da para ca da car go . 
 

Cargos  
 
 Guarda Municipal Masculino 
 Guarda Municipal Feminino 
 Analista de Segurança (Ambos os sexos) 

 

 
 
NÍVEL MÉDIO 
 
 L ÍNGUA PORTUGUESA  

Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, 
notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto 
verificarão as seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações oferecidas no próprio 
texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com  outras informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação 
do texto em função da estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a ideia central de um 
texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou 
universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais 
com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, 
identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de Produção Textual. Conhecimento 
gramatical de acordo com  o padrão culto da língua. As questões de gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: 
acento tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: estrutura dos 
vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros processos; classes de palavras: classificação, 
flexões nominais e verbais, em prego. Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; 
regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: antônimos, 
sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São Paulo: Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Nacional. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 
São Paulo: Ática. INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione. ROCHA LIMA, Carlos Henrique . Gramática normativa 
da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olym pio. 
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato recorrer a outras gramáticas que lhe forem 
mais acessíveis. O candidato poderá recorrer também a livros didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2º grau). 
 
MATEMÁT ICA E RAC IOCÍCIO LÓGICO 

Operações com conjuntos. Médias (aritmética e ponderada). P roporcionalidade: razões e proporções: propriedades. Regra de três simples e composta. 
Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequencias (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico 
envolvendo problemas aritm éticos, geométricos e matriciais. Tautologia. Tabelas-verdade. Proposições simples e compostas. Conectivos lógicos. 
Simplificação. Estruturas lógicas, Implicação, causalidade e equivalência lógica, Lógica de argumentação, Diagramas lógicos, Raciocínio Sequencial. 
Princípios de contagem e probabilidade. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
KÁTIA & ROKO. Matemática. V. 1, 2, 3. São Paulo: Saraiva, 1995. PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática. V. 1, 2, 3, São Paulo. 1995. Livros Didáticos do 
Ensino Fundamental e Médio. Raciocínio lógico-matemático Teoria e aplicação. Josimar Padilha. Editora Vestcon.  Matemática e raciocínio lógico. Marcelo  
Martins de Lima. Editora Campus. Raciocínio Lógico Para Concursos - Fabrício Mariano, Editora Campus. Outras publicações que abranjam o programa 
proposto. 
 
CONHECIMENTO DOS DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR PÚBL ICO 
 
1. Conceito de administração pública. 2. Princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 3. A 
probidade na adm inistração pública. 4. Pessoas alcançadas pela Lei da Improbidade Administrativa. 5. A responsabilidade do servidor público. 6. Código 
de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Municipal (Lei Municipal nº 3.177, de 23 de dezem bro de 2003). 7. Estatuto do Servidor 
Público do Município de Montes Claros (Lei Municipal nº 3.175/2003). 8. Lei Municipal 2.892/2001 ( cria a Guarda Municipal), 9. Lei Municipal 3.449/2005 
(altera a lei Municipal 2892/2001). 10. Regimento interno da Guarda Municipal Decreto Municipal nº 2.007/2003, 11. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.12. Constituição da República Federativa do Brasil: Art. 5º ao 7º e Art. 144. 13. Lei nº 4.898, de 09 de dezembro de 1965, regula o direito de 
representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade: Art. 1º ao 6º. 14. Lei nº 9.455, de 07 de 
abril de 1997, define os crimes de tortura e dá outras providências, 15. Código Penal (Dos crimes contra a pessoa, o patrimônio e a administração 
pública).Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais) 
. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
1. Constituição da República Federativa do Brasil. 2. Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992 – Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos, nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, 
e dá outras providências. 3. Lei Municipal nº 3.175/2003 – Dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes Claros. 4. Lei Municipal nº 
3.177, de 23 de dezembro de 2003 – Institui o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Municipal. 5. Lei Municipal 2.892/2001. 
6. Regimento interno da Guarda Municipal Decreto Municipal nº 2.007/2003. 7. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 20. ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 1992. 8. PAZZAGLINI FILHO, M. Princípios constitucionais reguladores da administração pública. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
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Observação: A Legislação Municipal pode ser encontrada em www.montesclaros.mg.gov.br,  www.cmmoc.mg.gov.br. 
Demais leis disponível em:   
http://www4.planalto.gov.br/legislacao 
www.senado.gov.br/legislacao 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
ANAL ISTA DE SEGURANÇA /GUARDA MUNICIPAL  

 
 LÍNGUA PORTUGUESA 

1 . Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2.  Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 3.1
Emprego das letras. 3.2 Emprego da acentuação gráfica. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação,
substituição e repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais. 5 Domínio da
estrutura morfossintática do período. 5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.2 Relações de subordinação entre orações
e entre termos da oração. 5.3 Emprego dos sinais de pontuação. 5.4 Concordância verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.6
Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescritura de frases e parágrafos do texto. 6.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.2 Retextualização
de diferentes gêneros e níveis de formalidade. 7 Correspondência oficial (conforme Manual da Presidência da República e respectivas atualizações). 7.1
Adequação da linguagem ao tipo de documento. 7.2  Adequação do formato do texto ao gênero. 
 

B IBL IOGRAFIA SUGERIDA  
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São Paulo: Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal.
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Nacional. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação
São Paulo: Ática. INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione. ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática
normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio. 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais-1/manual-de-redacao-da-presidencia-da republica/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/view 
 

 NOÇÕES DE DIREITO 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL : Princípios fundamentais: fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil. Direitos e garantias constitucionais.
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.  Direitos sociais. Direitos políticos. Da organização do Estado. Normas Constitucionais relativas à Administração
Pública e aos servidores públicos. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Segurança pública. Ordem social. Base e objetivos da ordem social.
Seguridade social. Meio ambiente. Família, criança, adolescente e idoso. 
 
DIREITO ADM INISTRAT IVO: Administração Pública: características; modo de atuação; regime jurídico.  Poderes e deveres do Administrador Público. Uso
e o abuso do poder. Princípios básicos da administração. Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos. Poderes Administrativos: poder
vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia. Atos Administrativos: conceito e requisitos;
atributos; classificação; espécies; anulação e revogação. Organização Administrativa: administração direta e indireta; centralização e descentralização.
Licitações e contratos Administrativos. Domínio público: conceito e classificação dos bens públicos. Administração, utilização e alienação de bens públicos;
imprescritibilidade; impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos; aquisição de bens pela administração pública. Responsabilidade civil da
administração pública. Controle da administração, Tipos e formas de controle, responsabilidade fiscal, controle administrativo, controle legislativo e
judiciário. 
 
DIREITOS HUMAN OS:  Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990). Estatuto do Idoso (Lei n. 
10.741/ 2003). 
 
DIREITO PENAL:  Código Penal (Lei n. 2.848/1940) - Tipos Penais Específicos: Das Lesões Corporais; Dos Crimes Contra Honra; Dos Crimes Contra
Liberdade Individual; Dos Crimes Contra Liberdade Pessoal; Usurpação; Dano; Dos Crimes contra o Sentimento Religioso e Contra o Respeito aos Mortos;
Dos Crimes contra a Incolumidade Pública; Dos Crimes contra a Administração Pública. Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06). Lei de Abuso de Autoridade
(Lei n. 4,898/1965).  Lei de Tortura (Lei n. 9.455/1997). 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva. BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros.
Código Penal.  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. HUNGRIA, Nelson Hoffbauer. Comentários ao código penal: decreto-lei n.º 2.848,
de 07 de dezembro de 1940, Rio de Janeiro:Forense. MEIRELLES. E. L. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros. MELO. C. A. B., Curso de
Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas. PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. São
Paulo: Atlas. Lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. 
 
 CONHECIMENTO DOS DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR PÚBL ICO 

1. Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Municipal (Lei Municipal nº 3.177, de 23 de dezembro de 2003). 2. Estatuto do
Servidor Público do Município de Montes Claros (Lei Municipal nº 3.175/2003). 3. Lei Municipal 2.892/2001 (cria a Guarda Municipal), 4. Lei Municipal
3.449/2005 (altera a lei Municipal 2892/2001). 5. Regimento interno da Guarda Municipal Decreto Municipal nº 2.007/2003, Lei Federal 13.022, de 8 de
agosto de 2014 (Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais) 
. 
B IBL IOGRAFIA SUGERIDA  
1. Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992 – Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, e dá outras providências. 2. Lei Municipal nº
3.175/2003 – Dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes Claros. 3. Lei Municipal nº 3.177, de 23 de dezembro de 2003 – Institui
o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Municipal. 4. Lei Municipal 2.892/2001. 5. Regimento interno da Guarda Municipal
Decreto Municipal nº 2.007/2003.  
Obs. Entendo que é dispensável bibliografia sugerida, principalmente no ultimo caso. 
 
 

Montes Claros- MG, 11 de setembro 2015.
 

Ruy Ad ria no  Bo rges Mun iz 
Prefei to  Mun ici pal  
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/ 2015 – ANEXO V 
TESTES DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 

 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS TESTES DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 
 
 

Força muscular dos 
membros  superiores 

(braços).  
Masculino:  Barra 

Fixa. Feminino:  f lexão de 
braço 

(quant idade) 

Força muscular de 
abdô men 

(repetições em 30 '')  
Masculino/Feminino  

 
(quantidade) 

Agilidade e Coordenação 
Moto ra 

Masculino /Feminino  
(tempo)  

Resistência Aeróbica - 2.400 
M 

(tempo)  

 
 
 

Ponto s 
Masculino Feminino  

10  30  Até 09"00  Até 09'00  Até 11'00  20 

09  28/29 09"01 a 09"50  09'01" a 09'30"  11'01" a 
11'30" 

 19 

08  26/27  09"51 a 10"00  09'31" a 10'00"  11'31" a 
12'00"  

18 

07  24/25 10"01 a 10"50 10'01" a 10'30"  12'01" a 
12'30"  

 17 

06  22/23  10"51 a 11"00  10'31" a 11'00"  12'31" a 
13'00" 

 16 

05  20/21  11"01 a 11"50  11'01" a 11'30"  13'01" a 
13'30" 

 15 

04  18/19  11"51 a 12"00  11'31" a 12'00"  13'31" a 
14'00" 

 14 

03  16/17  12"01 a 12"50  12'01" a 12'30" 14'01" a 
14'30"  

 13 

01 ou 02  15  12"51 a 13"00  12'31" a 13'00"  14'31" a 
15'00" 

 12 

 
 
 

 

 
Montes Claros,  11 de setembro de 2015. 

 

Ruy Adriano Borges Mun iz 
Prefeito Munici pal 
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/ 2015 – ANEXO VI 

DA PROVA DE TÍTULOS 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA DE COMPROVAÇÃO 
 

Títu lo 
 

Pontu ação por Títu lo 
 

 
Forma de comprovação 

 

Curso de Graduação 
(para os cargos 01 e 02) 

10 pontos 

 
Cópia legível do Diploma ou 
Declaração de Conclusão. 
 

 
Curso de Pós-Graduação 
(Especialização Lato Sensu – 
carga horária mínima: 360 h) 
 

12 pontos Cópia legível do Diploma, Declaração ou Certificado de Conclusão. 

 
Curso de Pós-Graduação (Mestrado) 
 

13 pontos Cópia legível do Certificado, Diploma ou 
da Ata de Defesa da dissertação. 

 
Curso de Pós-Graduação (Doutorado) 
 

15 pontos 
Cópia legível do Certificado, Diploma ou 
da Ata de Defesa da tese. 

 
 

 
 
 

 
Montes Claros, 11 de setembro de 2015. 

 

Ruy Adriano Borges Muniz 
Prefeito  Munici pal 

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/ 2015 – ANEXO VII 
MODELO ATESTADO MÉDICO 

ANEXO VII 
 

ATESTADO MÉDICO 
 
 

 
 

Atesto, para fins de realização da Prova de Aptidão Física do cargo de Guarda Municipal, do Concurso Público do Município de Montes

Claros, para atendimento ao disposto no subitem 8.5.3, Edital 3/2010, que o

Sr(a)  ............................................................................................................ ........................................., sexo (   ) masculino   (  ) feminino, portador(a) de

Carteira de Identidade nº......................................... – órgão expedidor ................ –, encontra-se, neste dia, em pleno gozo de sua saúde física e mental e

em condições de realizar a referida Prova de Aptidão Física deste Concurso. 

 

Montes Claros-MG, ................. de ...................................... de 2015.

 

 

 
____________________________________________________ 

Assinatura do Médico 
(constar carimbo e nº de registro no CRM) 

 
 
 

Montes Claros,  11 de setembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz 
Prefeito Munici pal 
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/ 2015 – ANEXO VIII 
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 

 
ANEXO VIII 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 

 
 
 

 
 

Eu,........................................................................................................................................., sexo (  ) masculino (  ) feminino, portador(a)

de Carteira de Identidade nº......................................... – órgão expedidor: ................ –, candidato(a) ao cargo de Guarda Municipal, DECLARO consentir

em submeter-me à Prova de Aptidão Física do Concurso Público do Município de Montes Claros, em conformidade com o item IX do edital. Declaro, ainda,

que tenho conhecimento das disposições do referido Edital e que me encontro em pleno gozo de saúde física e mental e em condições de realizar a

prova. 

Montes Claros- MG, ................. de ...................................... de 2015.

.

 
_________________________________________________________ 

Assinatura do candidato(a) 
 

Montes Claros,  11 de setembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz 
Prefeito  Munici pal
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG 
CONCURSO PÚBL ICO PARA PROVIMENTO DE CAR GOS EFETIVOS 

EDITAL  1/ 2015 – ANEXO IX 
CONDIÇÕES CLÍNICAS, SINAIS OU SINTOMAS QUE INCAPACITAM O CAND IDATO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO 

 
ANEXO IX 

CONDIÇÕES CLÍNICAS, SINAIS OU SINTOMAS QUE INCAPACITAM O CAND IDATO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO 
 
I - Gerais:  
a) deformidade física de qualquer natureza;  
b) agenesia de qualquer órgão funcional ou disfunção orgânica;  
c) cicatriz cirúrgica ou de queimadura que leve a limitação funcional de qualquer segmento do corpo;  
d) amputação que leve à limitação funcional;  
e) hérnia da parede abdominal com protusão do saco herniário; 
 f) obesidade mórbida;  
g) doença metabólica;  
h) disfunção endócrina: hipofisária, tireoidiana, suprarrenal, pancreática e gonádica;  
i) hepatopatia; 
 j) doença do tecido conjuntivo: lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, dermatomiosite, periarterite nodosa etc;  
k) doença neoplásica maligna;  
l) manifestação clínico-laboratorial associada à deficiência do sistema imunológico;  
m) alteração em exame complementar que represente qualquer uma das condições incapacitantes;  
n) sorologia positiva para doença de Chagas;  
o) dependência de álcool ou química; e 
 p) os portadores de 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, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho das funções.  
 
II - Cardiovasculares:  
a) doença coronariana;  
b) miocardiopatias;  
c) hipertensão arterial sistêmica, mesmo que em tratamento;  
d) hipertensão pulmonar;  
e) cardiopatia congênita, ressalvada a CIA, a CIV e a PCA, corrigidos cirurgicamente, e a valva aórtica bicúspide, que não promovam repercussão 
hemodinâmica;  
f) valvulopatia adquirida, ressalvado o prolapso de valva mitral com ausência de repercussão funcional;  
g) pericardite;  
h) arritmia cardíaca;  
i) insuficiência venosa periférica - varizes; 
 j) linfedema;  
k) fístula artério-venosa;  
l) angiodisplasia;  
m) arteriopatia oclusiva crônica - arteriosclerose obliterante, tromboangeíte obliterante, arterites;  
n) arteriopatia não oclusiva - aneurismas, mesmo após correção cirúrgica;  
o) arteriopatia funcional - doença de Reynaud, acrocianose, distrofia simpáticoreflexa;  
p) síndrome do desfiladeiro torácico.  
 
III - Pulmonares:  
a) distúrbio da função ventilatória pulmonar de qualquer natureza - asma, D.P.O.C (Doença pulmonar obstrutiva crônica) etc.;  
b) tuberculose ativa pulmonar e em qualquer outro órgão;  
c) sarcoidose;  
d) pneumoconiose;  
e) pleuris prévio com encarceramento pulmonar;  
f) pneumotórax; e  
g) RX de tórax: deverá ser normal, investigando-se a área cardíaca.  
 
IV - Gênito-urinários: 
 a) uropatia obstrutiva - estenose de uretra, litíase urinária recidivante, prostatite crônica;  
b) rim policístico;  
c) insuficiência renal de qualquer grau;  
d) nefrite interticial; e) glomerulonefrite;  
f) sífilis secundária latente ou terciária;  
g) varicocele e hidrocele em fase de indicação cirúrgica;  
h) orquite e epidemite crônica;  
i) criptorquidia; e  
j) urina: sedimentoscopia e elementos anormais; cilindrúria, proterinúria (++), hematúria (++), glicosúria, atentando-se para proteinúria e hematúria de 
candidatos de sexo feminino em época menstrual (normal).  
 
V - Hematológicos: 
 a) anemias, exceto as carenciais;  
b) doença linfoproliferativa maligna - leucemia, linfoma;  
c) doenças mielo proliferativas - mieloma múltiplo, leucemia, policitemia vera;  
d) hiperesplenismo;  
e) agranulocitose; e  
f) discrasia sangüínea.  
 
VI - Ósteo-articulares:  
a) doença infecciosa óssea e articular; 
b) alteração de eixo que comprometa a força e a estabilidade das articulações;  
c) alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores;  
d) escoliose estrutural superior a 10º;  
e) cifose acentuada;  
f) discopatia;  
g) luxação recidivante;  
h) fratura viciosamente consolidada;  
i) pseudoartrose;  
j) doença inflamatória e degenerativa ósteo-articular;  
k) artropatia gotosa;  
l) tumor ósseo e muscular; e  
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m) distúrbios ósteo musculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforços repetitivos.  
 
VII - Oftalmológico:  
a) cirurgia refrativa não é incapacitante desde que o candidato esteja apto nos outros itens e haja decorrido mais seis meses de pós-operatório;  
b) acuidade visual com correção pior que 20/20 em qualquer olho;  
c) pressão ocular: pressão ocular maior que 19 mmHg em qualquer olho ou glaucoma;  
d) biomicroscopia: infecções e processos inflamatórios crônicos (ressalvadas as conjuntivites agudas e hordéolo), ulcerações, tumores (ressalvado cisto 
benigno palpebral), opacificações, sequelas de traumatismos e queimaduras, doenças congênitas e adquiridas, ceratocone, anormalidades funcionais 
significativas, catarata e cirurgia intra-ocular prévia;  
e) fundoscopia: lesões retinianas congênitas e adquiridas, retinopatia diabética, alterações patológicas do nervo óptico e da mácula; e  
f) ectoscopia: ptose ou anomalia que comprometa a função.  
 
VIII - Otorrinolaringológicos:  
a) perda auditiva maior que 25 decibéis nas freqüências de 250, 500, 1000, 2000 e 3000 Hz;  
b) perda auditiva maior que 35 decibéis isoladamente nas freqüências de 4.000, 6.000 e 8.000 Hz;  
c) otosclerose;  
d) transtorno da função vestibular;  
e) otite média crônica;  
f) sinusite crônica;  
g) fenda palatina;  
h) polipose naso-sinusal;  
i) mastoidite;  
j) paralisia ou paresia da laringe;  
k) distúrbio da voz ou da fala com repercussão funcional;  
l) doenças ou alterações que exijam uso de prótese auditiva; e  
m) doenças ou alterações otorrinolaringológicas persistentes ou incuráveis ou que deixem sequelas.  
 
IX - Neurológicos:  
a) infecção do sistema nervoso central;  
b) doença vascular do cérebro e da medula espinhal;  
c) síndrome pós-traumatismo crânio-encefálico;  
d) distúrbio do desenvolvimento psicomotor;  
e) doença degenerativa e heredodegenerativa;  
f) distrofia muscular progressiva;  
g) doenças desmielinizantes;  
h) epilepsias; e  
i) eletroencefalograma: fora dos padrões normais.  
 
X - Dermatológicos:  
a) erupções eczematosas;  
b) psoríase;  
c) eritrodermia;  
d) púrpura;  
e) pênfigo: todas as formas;  
f) úlcera de estase, anêmica, microangiopática, arteriosclerótica e neurotrófica;  
g) colagenose - lupus eritematoso sistêmico, dermatomiosite, esclerodermia;  
h) paniculite nodular - eritema nodoso;  
i) micose profunda; 
 j) hanseníase; e  
k) neoplasia maligna.  
 
XI - Psiquiátricos: todas as doenças psiquiátricas são consideradas incapacitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Montes Claros,  11 de setembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz 
Prefeito  Munici pal 



CONCURSO PÚB LICO PARA  PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
     DA  GUARDA  MUNICIPAL  

EDITAL  1/2015 ANEXO X  
DA A VAL IAÇÃ O PSICOLÓGICA  

AN EXO X 

DA A VAL IAÇÃ O PSICOLÓGICA  

 

Montes Claros, 11 de setembro de 2015.  

Ruy Ad ria no  Bo rges Mun iz  
Prefeito  Mun ici pal  

 

ÁREA  CARACTERÍSTICAS  DESCRIÇÃO  
 

COGNITIVA  
INTELIGÊNCIA GERAL Capacidade de identificar e lidar com problemas simultaneamente, 

discriminando partes de um todo, englobando-as em uma percepção geral.  
 

APTIDÃ O  
ATENÇÃO DIFUSA / 

CONCENTRADA 
Investigar, avaliar, classificar e padronizar as funções mentais relacionadas ao 
campo cognitivo, representadas basicamente pelos sistemas atentivos, 
memória e raciocínio lógico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL IDAD E  

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

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

IMPULSIVIDADE Ação irrefletida que obedece ao impulso do momento.  
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.  

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.  

SOCIABILIDADE Capacidade para estabelecer relacionamentos interpessoais de forma cortês, 
criando um clima de confiança, cordialidade, deferência e respeito mútuo.  

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. 

24 - SÀBADO, 12 DE SETEMBRO  DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG


