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CONVÊNIO Nº. 019/2016 – AMAPAULA – Associação Madre 
Paula de Educação e Assistência Social – Valor R$ 11.925,06. Ass. 
19/02/2016.
CONVÊNIO Nº. 020/2016 – Associação Casa de Betesda – Valor R$ 
8.000,00. Ass. 22/02/2016.
CONVÊNIO Nº. 021/2016 – Ação Social Centro de Reintegra-
ção a Sociedade Mais que Vencedores – Valor R$ 11.925,06. Ass. 
22/02/2016.
CONVÊNIO Nº. 022/2016 – Casa de Repouso Ana de Souza e Silva – 
Valor R$ 25.682,55. Ass. 22/02/2016.
CONVÊNIO Nº. 023/2016 – Fundação Fé e Alegria do Brasil – Valor 
R$ 15.300,00. Ass. 22/02/2016.
CONVÊNIO Nº. 024/2016 – Fundação Fé e Alegria do Brasil – Valor 
R$ 11.925,06. Ass. 22/02/2016.
CONVÊNIO Nº. 025/2016 – APAE – Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais de Santa Luzia – Valor R$ 1.079.692,80. Ass. 
22/02/2016.
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2015 – O 
município de Santa Luzia torna público o edital para aquisição even-
tual e futura de Materiais de limpeza diversos. Data de Abertura: Dia 
11/03/2016 às 09hs. Local: Auditório Principal da Prefeitura Mun. de 
Santa Luzia, Av. VIII nº 50, Bairro Carreira Comprida – Santa Luzia/
MG. Edital disponível em: http://www.santaluzia.mg.gov.br/serviços/ 
ou gilbertomoraes@santaluzia.mg.gov.br ou carlosjose@santaluzia.
mg.gov.br.
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2016 – O 
município de Santa Luzia torna público o edital para aquisição even-
tual e futura de medicamentos para cumprimento de Ordens Judiciais. 
Data de Abertura: Dia 10/03/2016 às 09hs. Local: Auditório Principal 
da Prefeitura Mun. de Santa Luzia, Av. VIII nº 50, Bairro Carreira Com-
prida – Santa Luzia/MG. Edital disponível em: http://www.santaluzia.
mg.gov.br/serviços/licitacao/ ou gilbertomoraes@santaluzia.mg.gov.br 
ou nayaracardoso@santaluzia.mg.gov.br.
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº: 220/2015 – Creden-
ciado João Gentilini Fasciane de Castro solicita rescisão amigável do 
contrato em epigrafe junto a Prefeitura de Santa Luzia. Assinado em 
10/02/2016.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº: 031/2015 – Credencia-
mento de médicos – pessoa jurídica. Contrato nº: 039/2016 – Empresa 
João Gentilini Fasciani de Castro CPF 000.716.166-24-ME – Vr. R$ 
81.000,00. Prazo de 12 meses. Assinado em 10/02/2016.
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº: 344/2015 – Creden-
ciado Daniel de Souza Siqueira solicita rescisão amigável do contrato 
em epigrafe junto a Prefeitura de Santa Luzia, a partir de 10/03/2016. 
Assinado em 22/02/2016.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº: 031/2015 – Credencia-
mento de médicos – pessoa jurídica. Contrato nº: 044/2016 – Empresa 
Daniel de Souza Siqueira-ME – Vr. R$ 324.000,00. Prazo de 12 meses. 
Assinado em 22/02/2016.
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇO Nº: 108/2015 – 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos. O Pregoeiro 
Gilberto Moraes Junior abre prazo de 3(três) dias úteis para interpo-
sição de recurso.

26 800849 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO. 
RESULTADO Pregão nº 005/2016 – aquisição de água mineral, açúcar 
e café. Venceram as empresas: Marilene Pereira de Assis itens 01, 02, 
04; W L Com. Atac. de Gêneros Alimentícios itens 03 e 06; Stop Shop 
item 05. Helenice Ribeiro, Pregoeira, em 26/02/2016.

1 cm -26 800797 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO. 
AVISO CONCORRÊNCIA nº 001/2016 –construção de muro de con-
tenção e retificação de meio fio. Abertura 30/03/2016 às 13 horas. Reti-
rada do edital no , informações 31 3251 5448 de 12 às 18 horas. Comis-
são de Licitação, Wanderley Ciriaco, em 26/02/2015.

1 cm -26 800821 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANATA DO PARAÍSO– Resul-
tado da Concorrência 006/2015. Objeto: Pavimentação de Vias Urba-
nas, Modalidade: Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, Pro-
grama Pró Transportes – PAC II – CT 0414.120-08. Local da Obra 
Bairro São Francisco neste Município. Sagrou-se vencedora do certame 
a Empresa TP Construções e Planejamento Ltda. com o valor global 
de R$ 2.001.066, 46 (dois milhões, um mil e sessenta e seis reais e 
quarenta e seis centavos. Comissão de licitação – Wanderley Manoel 
Ciríaco 25/02/2016.

2 cm -26 800491 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO/MG– 
Extrato do Contrato 009/2016. Contratado: UNIVALE TRANSPOR-
TES LTDA, CNPJ. 65.107.971/0001-80. Objeto: empresa de transporte 
coletivo para fornecimento de vales transporte das linhas dentro do 
perímetro urbano da Cidade de Santana do Paraíso/MG e linhas inter-
municipais entre as Cidades de Santana do Paraíso, Ipatinga, Coronel 
Fabriciano e Timóteo, para Servidores Públicos Municipais com o valor 
global de R$ 822, 044,40 (oitocentos e vinte e dois mil quarenta e qua-
tro reais e quarenta centavos). Antonio Afonso Duarte, Prefeito Muni-
cipal. Santana do Paraíso/MG, 11 de janeiro de 2016.

3 cm -26 800569 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE 
– MG, comunica através da CPL, que abrirá o PROCESSO LICITA-
TÓRIO N:005/2016, na modalidade Pregão Presencial para Registro de 
Preços N°:004/2016, tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aqui-
sição parcelada de Materiais Permanentes (Mobiliários, eletrodomés-
ticos, eletroeletrônicos, Ares Condicionados, Computadores, Impres-
soras, Projetores, Ventiladores, Aparelhos Telefônicos, Utensílios para 
cozinha, Equipamentos de EPI’s, Comunicação, Industriais, Instrumen-
tos Musicais, Áudio, Vídeo e Foto de Segurança e de Informática, pro-
cessamentos de Dados, Suportes e Diversos), destinados à manuten-
ção das atividades de todas as Secretarias Municipais. A abertura será 
dia 15/03/2016 às 10h00, na sede da Prefeitura. Os interessados pode-
rão retirar o edital e obter informações na Prefeitura Municipal de São 
Geraldo da Piedade, à Rua José de Oliveira Costa, 165 - centro, nos 
dias úteis no horário de 07h30min às 11h30min e das 13h00 às 17h00. 
Informações Tel/Fax: (33) 3238-1117. Email: cplsaogeraldo2@gmail.
com. Carla Cristina da Silva Moura – Presidente da CPL.

4 cm -26 800694 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO 
ABAIXO/MG– 4º aditivo ao contrato 017/2014. Partes: PMSGRA e 
Laf Transportes e Serviços Ltda. Valor: 4.531.529,52. Vigência: Até 
15/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG – 1º aditivo 
ao contrato 007/2015. Partes: PMSGRA e IBAM – Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal. Valor: 276.900,00. Vigência: 07/01/2016 
a 06/01/2017.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG – Referente 
ao Pregão Presencial N.º 075/2015 – Aquisição de alimentação esco-
lar, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Educação da 
P.M.S.G.R.A., a Pregoeira e Equipe de Apoio informam que a empresa 
KCV Empreendimentos compareceu na sede da P.M.S.G.R.A. dia 
26/02/2016 às 09:00 horas para negociação do LOTE 03. Após a nego-
ciação com a representante da empresa, a pregoeira informou a deci-
são de julgar vencedora a empresa KCV Empreendimentos do referido 
lote e analisando a documentação apresentada a Pregoeira e Equipe de 
Apoio declararam Habilitada. S.G.R.A., 26 de fevereiro de 2016.

4 cm -26 800551 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ 
– MG–.Abertura de Edital PL 00019/2016 Pregão 00006/2016, Objeto: 
Aquisição de materiais permanentes destinados à Unidade Básica de 
Saúde e Fisioterapia. Abertura: 10/03/2016 às 09:00 horas, informa-
ções através telefone (35)3241-2311 ou site: www.saogocalodosapucai.
mg.gov.br São Gonçalo do Sapucaí MG 26 de fevereiro de 2016, Plínio 
Domingues Diretor de Licitações.

2 cm -26 800782 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓ-
RIA/MG- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. Sessão Oficial dia 
11/03/2016 às 08:00 hs. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de 
Areia e Brita, destinado a Manutenção de todas as Secretarias do Muni-
cípio de São João Batista do Glória/MG. O Edital poderá ser solicitado 
pelo email: licitacao.gloria@gmail.com ou retirado na sede da Prefei-
tura Municipal. Informações pelo telefax (35) 3524-0908. S. J. B. do 
Glória/MG, 26/02/2016. Laila Cristina Pereira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016. Sessão Oficial dia 11/03/2016 
às 10:00 hs. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisi-
ção de Combustíveis para uso no abastecimento de veículos e máquinas 
constantes da Frota Municipal de São João Batista do Glória/MG. O 
Edital poderá ser solicitado pelo email: licitacao.gloria@gmail.com ou 

retirado na sede da Prefeitura Municipal. Informações pelo telefax (35) 
3524-0908. S. J. B. do Glória/MG, 26/02/2016. Laila Cristina Pereira 
– Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016. Sessão Oficial dia 14/03/2016 
às 08:00 hs. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aqui-
sição de Materiais de Limpeza para uso das Secretarias Municipais de 
São João Batista do Glória/MG. O Edital poderá ser solicitado pelo 
email: licitacao.gloria@gmail.com ou retirado na sede da Prefeitura 
Municipal. Informações pelo telefax (35) 3524-0908. S. J. B. do Gló-
ria/MG, 26/02/2016. Laila Cristina Pereira – Pregoeira.

6 cm -26 800858 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG - 
Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos. 3.ª Retificação 
do Edital 2/2015. O Município de São João da Lagoa/MG, através do 
seu Prefeito Municipal, torna públicas as seguintes retificações do Edi-
tal do concurso público para provimento de cargos efetivos: 1. Divulga 
novas datas, a saber: Resultado referido no subitem 2.7.5 e 8.1.3 (Tra-
tamento Especial): 26/2/2016. Resultado após recursos: subitem 8.1.4: 
4/3/2016. Prazo para recursos: subitem 9.5.2: 29/2/2016 a 2/3/2016. 
Resultado dos recursos: subitem 9.5.2.1: 4/3/2016. 2. No subitem 5.6.1 
do Edital, onde se lê Anexo II, leia-se Anexos II e II-A. 3. O Edital e 
os Anexos II, II-A e V, consolidados com esta Retificação, serão divul-
gados no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. São João da Lagoa 
- MG, 25 de fevereiro de 2016. João Antônio Ramos Almeida - Pre-
feito Municipal

3 cm -26 800535 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REItorna pública 
a RATIFICAÇÃO do Processo 018/2016, DISPENSA 006/2016, cujo 
objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de hos-
pedagem e alimentação, em atendimento à demanda do cerimonial do 
Gabinete do prefeito para hospedar policiais militares que serão empre-
gados no reforço policial por ocasião do Carnaval 2016 na cidade de 
São João Del Rei; torna público a celebração do CONTRATO 042/2015 
originado do Processo Administrativo 018/2016, Dispensa de Licita-
ção 006/2016. Empresa Contratada: Eli Ferreira Junior. Vigência: 
05/03/2016. Valor: R$17.237,50 (dezessete mil duzentos e trinta e sete 
reais e cinquenta centavos). Fund. Legal: art. 24, inciso IV, Lei Federal 
nº 8.666/93. Helvécio Luiz Reis – Prefeito Municipal.

3 cm -26 800642 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI,torna 
público a celebração do 1º termo aditivo ao Contrato n° 122/15 
com a empresa Arbor Serviços e Manutenção Ltda EPP CNPJ n° 
00.914.711/0001-71, originado do Processo de Administrativo nº 
121/2015, Dispensa nº022/2015 cujo objeto é prorrogação de vigência 
contratual por mais 90 dias. Valor total de R$922.432,20 (Novecentos 
e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos). 
Fundamentação legal tem fulcro no art. 57, § 1° da lei federal 8.666/93. 
Helvécio Luiz Reis - Prefeito Municipal.

2 cm -26 800643 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO/MG – torna público 
oExtrato dos Contratos - Processo 007/16 – Pregão Presencial 005/2016. 
Contratante: Município de São Tiago/MG. Contratos: 012/2016 – Elen 
Géssica de Almeida Vidal-MEI, CNPJ: 22.042.026/0001-35 – Valor 
Total: R$40.014,00 e 013/2016 - Wellington Natale Pereira-ME – Valor 
Total: R$22.932,00. Objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de transporte escolar (zona rural), visando à locação de 
02 (dois) veículos, com capacidade para 12 (doze) lugares incluindo 
motorista, sendo um para percurso diurno e o outro noturno, em aten-
dimento a Secretaria Municipal de Educação. Vigência: 12/02/2016 a 
31/12/2016. São Tiago, 15 de fev. de 2016.

3 cm -26 800632 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO/MG, torna público 
o Extrato do Contrato 014/2016 – Processo 011/2016 – Tomada de 
Preços 002/2016. Contratante: Município de São Tiago/MG – Contra-
tada: JM Construções Elétricas de São João del Rei Ltda-EPP – CNPJ: 
03.703.636/0001-98. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para execução de obra de extensão de rede elétrica aérea de média 
tensão trifásica nas Ruas Miguel Bernardes de Assis, China e Rússia. 
Vigência: 23/02/2016 à 27/06/2016. Valor da Obra: R$54.800,00 (cin-
quenta e quatro mil e oitocentos reais). São Tiago, 26 de fevereiro de 
2016.

3 cm -26 800668 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO-MG, torna público 
que fará realizar licitação sob a modalidade Pregão Presencial 009/2016 
– Processo Licitatório nº 015/2016 – Objeto: Registro de Preços para 
a futura e eventual aquisição de combustível tipo óleo diesel BS10 e 
BS500. Licitação com reserva de até 25% do quantitativo dos itens à 
participação exclusiva de EPP/ME/MEI. O credenciamento das empre-
sas e recebimento dos envelopes será às 14h do dia 10/03/2016 com 
abertura da sessão e julgamento das propostas após o credenciamento. 
Informações: (32) 3376-1086 e o edital encontra-se disponível gratui-
tamente no sítio: www.saotiago.mg.gov.br para download. São Tiago/
MG, 26 de fevereiro de 2016. Imaculada Maria de Almeida Morais 
– Pregoeira.

3 cm -26 800740 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG- extrato de adi-
tivo de Prazo e valor Relativo a Inexigibilidade 02/2013, Contrato Nº 
13 de 2013, que foi firmado entre a Prefeitura Municipal e OLIVEIRA 
FILHO ADVOGADOS. O objeto do presente é contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços assessoria e consultoria jurí-
dica, no tocante ao assessoramento do Poder Executivo Municipal nas 
questões de alta indagação e relevância, mediante resposta a consultas 
e emissão de pareceres, bem como, a defesa dos interesses do Municí-
pio nas ações de 2° instância e Tribunais Superiores, o auxílio à Pro-
curadoria Jurídica Municipal na definição das estratégias de atuação 
no contencioso e o patrocínio das ações de maior relevância jurídica, 
econômica e social. CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 
serviços prestados de consultoria técnica especializada a importância 
de R$ 4.150,21 ( Quatro mil cento e cinquenta reais e vinte e um cen-
tavo )e fica recomposto o reequilíbrio econômico-financeiro do con-
trato através do INPC – IBGE em 11,3091% ( índice acumulado nos 
últimos 12 meses) passando ao valor mensal de R$ 4.619,56 ( Quatro 
mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos ) com ven-
cimentos todo dia 10(dez) de cada mês, totalizando em R$ 55.434,74 
(cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e 
quatro ). A OLIVEIRA FILHO fica dispensada da apresentação de nota 
fiscal para fins de recebimento dos valores pactuados, por força do dis-
posto na instrução normativa n° 003/2004 da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte.o prazo de execução dos serviços será de sua assinatura 
até 05/02/2017.O prazo de vigência deste contrato fica prorrogado a 
pedido da procuradoria municipal através da C.I: 10/2016 por 12 (doze) 
meses ,passando a vencer em 05/02/2017 nos termos do art. 57, inciso 
ii, da lei federal nº 8.666/93, mediante aditivos. Permanecem inaltera-
das e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato.

7 cm -26 800486 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE –Processo Dispensa 
No. 006/2016. Objeto: Contratação para prestação de serviços médicos 
com plantão de 12 (doze) horas. Contratado: Vitor Rocha Couto, pes-
soa física, inscrita no CPF sob o nº 073.304.596-07, residente e domi-
ciliado na Rod. BR 262 Km 93, Posto Minas Mar, Abre Campo/MG. 
Valor Global: R$ 4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais). 
Sem Peixe, 15 de fevereiro de 2016.

2 cm -25 800388 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL - 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 - Processo Administrativo Nº 
103/2016 - Retificação de Data de Recebimento das Propostas: Onde se 
lê: As Propostas Serão Recebidas até as 11:00 horas do dia 15 de Feve-
reiro de 2016, leia-se: As Propostas Serão Recebidas até as 11:00 horas 
do dia 15 de Março de 2.016. Senador Amaral (MG), 26 de Fevereiro de 
2016. Lairto Antonio de Almeida - Prefeito Municipal.

2 cm -26 800887 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL- TOMADA 
DE PREÇO Nº 001/2016 - Processo Administrativo Nº 081/2016 – 
Retificação de Data de Recebimento das Propostas: Onde se lê: As Pro-
postas Serão Recebidas até as 10:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 
2016, leia-se: As Propostas Serão Recebidas até as 10:00 horas do dia 
15 de Março de 2.016. Senador Amaral (MG), 26 de Fevereiro de 2016. 
Lairto Antonio de Almeida - Prefeito Municipal.

2 cm -26 800885 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO-MG. 
Aviso de Licitação; Processo Licitatório Nº 014/2016 - Pregão Presen-
cial Nº 011/2016 – RP Nº 009/2016 Objeto: Aquisição de pneus novos. 
Data para Credenciamento: até 14/03/2016, as 09:00 hs Abertura dos 
envelopes 14/03/2016 as 09:00 hs. O Edital, em seu inteiro teor, estará 

à disposição dos interessados, na sala de licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Senador Firmino, à Praça Raimundo Carneiro, 48 – Centro 
ou poderá ser solicitado através do e-mail: prefeiturasf.licitacao@hot-
mail.com. Senador Firmino, 26 de fevereiro de 2016. Leonardo da Silva 
Araujo Neto – Pregoeiro.

3 cm -26 800411 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/
MG- Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº 10/2016 - Objeto: Pres-
tação de serviços de serralheria e outros. Dia da licitação: 10/03/2016 
às 14:00hs. Local: Pça Nossa Senhora da Conceição, nº 01 –Centro, 
Serranópolis -MG. Edital disponível no setor de licitações da prefei-
tura, maiores informações (38) 3831-7113. Serranópolis de Minas, 26 
de fevereiro de 2016. Wesley Greike Barbosa – Pregoeiro.

2 cm -26 800555 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/
MG- Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº 09/2016 - Objeto: Loca-
ção de máquinas para recuperação de estradas vicinais deste municí-
pio. Dia da licitação: 10/03/2016 às 09:00hs. Local: Pça Nossa Senhora 
da Conceição, nº 01 –Centro, Serranópolis -MG. Edital disponível no 
setor de licitações da prefeitura, maiores informações (38) 3831-7113. 
Serranópolis de Minas, 26 de fevereiro de 2016. Wesley Greike Bar-
bosa – Pregoeiro.

2 cm -26 800504 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG– Convite 
n° 02/2016 – O Núcleo de Licitações e Compras, torna público aos 
interessados que será realizado processo licitatório na modalidade de 
Convite n° 02/2016 cujo objeto é a contratação de empresa para exe-
cutar os serviços de sondagem que deverão ser realizados nas pontes 
do Sítio da Abadia e Ponte Ribeirão Paiol. Credenciamento e Rece-
bimento dos envelopes até as 09h00min do dia 11/03/2016 no Núcleo 
de Licitações e Compras (Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar - 
Centro). Sessão para abertura de envelopes e julgamento às 09h15min 
do dia 11/03/2016. O edital estará à disposição dos interessados no 
prédio do Núcleo de Licitações e Compras e no site da Prefeitura 
Municipal de Sete Lagoas, endereço: www.setelagoas.mg.gov.br. 
Informações:(31) 3779-3700. Aparecida Maria Duarte Barbosa – Pre-
sidente da Comissão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG– Convite 
n° 03/2016 – O Núcleo de Licitações e Compras, torna público aos 
interessados que será realizado processo licitatório na modalidade de 
Convite n° 03/2016 cujo objeto é a contratação dos serviços de con-
sultoria e assessoria com vistas à obtenção dos repasses do Crité-
rio Esportes do ICMS Solidário de Minas Gerais. Credenciamento e 
Recebimento dos envelopes até as 09h00min do dia 14/03/2016 no 
Núcleo de Licitações e Compras (Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º 
andar - Centro). Sessão para abertura de envelopes e julgamento às 
09h15min do dia 14/03/2016. O edital estará à disposição dos interes-
sados no prédio do Núcleo de Licitações e Compras e no site da Prefei-
tura Municipal de Sete Lagoas, endereço: www.setelagoas.mg.gov.br. 
Informações:(31) 3779-3700. Aparecida Maria Duarte Barbosa – Pre-
sidente da Comissão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG– Pregão 
Presencial n° 04/2016 – O Núcleo de Licitações e Compras, torna 
público aos interessados que será realizado processo licitatório na 
modalidade de Pregão Presencial n° 04/2016 cujo objeto é o registro 
de preços para eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores, nos 
termos solicitados pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e 
Políticas Urbanas. Credenciamento e Recebimento dos envelopes até 
as 09h00min do dia 16/03/2016 no Núcleo de Licitações e Compras 
(Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar - Centro). Sessão para abertura 
de envelopes e julgamento às 09h15min do dia 16/03/2016. O edital 
estará à disposição dos interessados no prédio do Núcleo de Licitações 
e Compras e no site da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, endereço: 
www.setelagoas.mg.gov.br. Informações:(31) 3779-3700. Vinicius 
Barroso Andreta – Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG– Pregão Pre-
sencial n° 05/2016 – O Núcleo de Licitações e Compras, torna público 
aos interessados que será realizado processo licitatório na modalidade 
de Pregão Presencial n° 05/2016 cujo objeto é o registro de preços 
para eventual contratação de empresa que realizará o fornecimento de 
refeições (marmitex) e bebidas (refrigerante ou suco), para atender a 
demanda das Secretarias Municipais. Credenciamento e Recebimento 
dos envelopes até as 09h00min do dia 17/03/2016 no Núcleo de Lici-
tações e Compras (Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar - Centro). 
Sessão para abertura de envelopes e julgamento às 09h15min do dia 
17/03/2016. O edital estará à disposição dos interessados no prédio do 
Núcleo de Licitações e Compras e no site da Prefeitura Municipal de 
Sete Lagoas, endereço: www.setelagoas.mg.gov.br. Informações:(31) 
3779-3700. Adelia Figueiredo Carvalho – Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG– Tomada de 
Preços n° 01/2016 – O Núcleo de Licitações e Compras, torna público 
aos interessados que será realizado processo licitatório na modalidade 
de Tomada de Preços n° 01/2016 cujo objeto é a contratação de empresa 
para realizar a conclusão dos serviços relativos à construção da Sala 
de Convivência da Vila Vicentina. Credenciamento e Recebimento 
dos envelopes até as 09h00min do dia 16/03/2016 no Núcleo de Lici-
tações e Compras (Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar - Centro). 
Sessão para abertura de envelopes e julgamento às 09h15min do dia 
16/03/2016. O edital estará à disposição dos interessados no prédio do 
Núcleo de Licitações e Compras e no site da Prefeitura Municipal de 
Sete Lagoas, endereço: www.setelagoas.mg.gov.br. Informações:(31) 
3779-3700. Salete Ferreira Santos de Jesus – Consultora de Licitação. 
Aparecida Maria Duarte Barbosa – Presidente da Comissão.

15 cm -26 800493 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG – Con-
corrência Pública nº 004/2015 – Comunicado - A Comissão Especial 
de Licitação comunica que após julgados os recursos mantém a decisão 
publicada no Diário Oficial do Estado no dia 27 de janeiro de 2016, 
página 07, ficando marcada a abertura do “ENVELOPE 2 – Documen-
tos para Classificação”, para dia 07 de março de 2016 às 08:00(oito 
horas), no Prédio do CAIC, localizado na Av. Luiz Boali, s/n° (Sede 
do CAIC) – Castro Pires- CEP 39.801-000 – Teófilo Otoni/MG - 
Objeto: Chamamento Público Visando A Seleção De Pessoas Físicas 
A Prestação Do Serviço De Transporte Individual De Passageiros Em 
Motocicletas - “Mototaxi”, Sob O Regime De Autorização, Creden-
ciamento E Respectiva Licença, No Âmbito Do Município De Teófilo 
Otoni – - T.Otoni – 26/02/16 – Getúlio Afonso Porto Neiva – Prefeito 
Municipal.

3 cm -26 800508 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES -MG
Extrato: Processo Licitatório 011/2016, Convite 009/2016. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em recolher animais. 
FRUSTRADO.
 Processo Licitatório 009/2016. PRP 005/2016. Ata de Registro de 
preços n° 014/2016. Detentora: Capital Papelaria e Informática Ltda. 
EPP. CNPJ: 01.866.914/0001-00. Valor: R$1.023.744,00. Vigência: 
24/02/2016 a 31/12/2016. Ata de Registro de Preços n°015/2016. 
Detentora Port Distribuidora de informática e papelaria LTDA.
CNPJ:08.228.010/0002-71. Valor R$ 5.025,00. Vigência de 24/02/2016 
a 31/12/2016
 Terceiro Termo aditivo ao contrato n°013/2016, PL 005/2013.Objeto 
Prestação de Serviços de seguro de veículos automotores.Detentora: 
Porto Seguro Companhia de seguros gerais.Vigência 25/02/2016 a 
25/02/2017.
Pregoeiro:Allanderson R Marostegan

4 cm -26 800739 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO/MG, Aviso de lici-
tação, pregão presencial RP 004/2016, através da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público que fará realizar às 10h00min do dia 
11/03/2016, em sua sede, Praça Presidente Vargas, nº.: 08 – centro, 
Toledo–MG, a habilitação para o Processo Licitatório nº.: 013/2016, 
Pregão Presencial nº.: 004/2016, Edital nº.: 009/2016, cujo objeto do 
presente processo é o registro do preço para a aquisição de bens mate-
riais para frota da Prefeitura municipal de Toledo - MG, conforme espe-
cificações constantes no anexo I de edital.O edital está à disposição dos 
interessados no local acima mencionado. Maiores informações, pelo 
telefone (035) 3436-1219. Toledo – MG, em 26 de fevereiro de 2016. 
Vicente Pereira de Souza Neto, Prefeito Municipal.

3 cm -26 800843 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO/MG. Aviso de lici-
tação, pregão presencial nº. 005/2016, através da comissão perma-
nente de licitação, torna público que fará realizar às 10h00min Horas 
do dia 14/03/2016, em sua sede, Praça Presidente Vargas, Nº.: 08 – 
Bairro Centro – Cidade TOLEDO/MG, a habilitação para o processo 
licitatório Nº.: 014/2016, Pregão Presencial Nº.: 005/2016, Edital Nº.: 
010/2016, referente a contratação de empresa especializada em servi-
ços de manutenção em bens materiais, destinado a frota da prefeitura 

municipal de Toledo/MG, conforme especificação constante no anexo 
i do edital. O edital está à disposição dos interessados no local acima 
mencionado. Maiores informações, pelo telefone (35) 3436-1219. Tole-
do–MG, em 26 de fevereiro de 2016. Vicente Pereira de Souza Neto, 
Prefeito Municipal.

3 cm -26 800634 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO/MG . Torna público 
extrato de adjudicação e homologação, processo licitatório nº.: 
080/2015, Concorrência Publica nº.: 033/2015, Edital nº.: 060/2015, 
objeto: registro de preço para aquisição parcelada de medicamentos 
comprimidos, líquidos, injetáveis, material de consumo odontoló-
gico, ortopédicos, medico hospitalar e material permanente, destinado 
ao Centro de Saúde Municipal (Posto Saúde) e PSF (Programa Saúde 
da Família) ambos no Município de Toledo – MG. Contratada/Valor: 
CIRURGICA FERNÃO DIAS LTDA no valor de R$: 710.630,25 / 
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no valor de R$: 
309.684,10 / ALFALAGOS LTDA no valor de R$: 575.602,86 / BIO-
HOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no valor de R$: 9.000,00, 
/ ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA no valor de 
R$: 124.423,40 / MED CENTER COMERCIAL LTDA no valor de 
R$: 1.054.653,12, / DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO-
LOGICOS E MATERIAIS LTDA, no valor de R$: 86.271,32 / EMIGÊ 
MATERIAIS ODONTOLOGICOS no valor de R$: 20.752,20,valor 
total da licitação R$:2.891.017,25( Dois milhões oitocentos e noventa 
e um mil dezessete reais e vinte e cinco centavos), Maiores informa-
ções, pelo telefone (035) 3436-1144. Toledo-MG, em 25 de fevereiro de 
2016. Vicente Pereira de Souza Neto, Prefeito Municipal.

5 cm -26 800834 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG - PUBLICAÇÃO 
DE EDITAL. TORNA PÚBLICO a abertura de Processo Adminis-
trativo nº 012/2016, modalidade Pregão Presencial nº 007/2016, com 
abertura no dia 10 de março de 2016 às 09:30 horas, objetivando a con-
tratação de empresa para fazer eventual transporte para atender a Secre-
tarias Municipais de Saúdee Assistência Social e Direitos Humanos de 
Tombos– MG. Informações poderão ser obtidas à Pç Cel Quintão, 05, 
centro, ou pelo telefone (32) - 3751 - 1595 > Tombos/MG, 26/02/2016 
> Oscar José Bastos – Prefeito.
MUNICIPIO DE TOMBOS - PUBLICAÇÃO DE EDITAL. TORNO 
PÚBLICO a abertura de Processo Administrativo nº 013/2016, moda-
lidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2016, com 
abertura no dia 10 de março de 2016 às 14:00 horas, objetivando a 
Contratação de empresa do ramo de Transporte Escolar, para Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura para o exercício de 2016. Infor-
mações complementares poderão ser obtidas à Pç. Cel. Quintão, 05, 
Centro, ou pelo telefone (32) 3751-1595 > Tombos/MG, 26/02/2016 > 
Oscar José Bastos – Prefeito.

4 cm -26 800648 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Aviso de Edital. Referência: Alteração do Edital – Referente ao Pre-
gão Presencial nº 0971/2015. Objeto: Fornecimento de 26.000 (vinte 
e seis mil) cestas de gêneros alimentícios (arroz, açúcar, óleo, café, sal 
e outros produtos básicos), em atendimento à Secretaria Municipal de 
Agropecuária e Abastecimento. A Pregoeira, no uso de suas atribuições 
legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais 
interessar possa, que a licitação supramencionada que tem por objeto o 
fornecimento de cestas de gêneros alimentícios, que devido à necessi-
dade de alterações no objeto e uma vez que a mudança afeta na partici-
pação e formulação das propostas, fica designada nova data da Sessão 
Pública para recebimento das Propostas e Documentação que será no 
dia 17/03/2016, às 13:00 horas na Diretoria de Compras, situada nesta 
cidade, na Av. Ubiratan Honório de Casto, 826, bairro Santa Mônica. 
Informa ainda, que permanecem inalteradas as demais cláusulas e con-
dições. Uberlândia-MG, 26 de fevereiro de 2016. Maria Barbosa Poli-
carpo – Pregoeira.

4 cm -26 800827 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG– TORNA PUBLICO 
– Ata de registro preços n. 006/2016. Aquisição de material hidráu-
lico e de pintura. Ata completa no site: www.prefeituraunai.mg.gov.br, 
maiores informações no tel. (38) 3677 9610 - Ramal 9016 - Unaí-MG., 
26/02/2016 – Marcelo Lepesqueur Torres - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG – TORNA PUBLICO – 
Aditivo de prorrogação dos contratos do Transporte Escolar exercício 
2013: 319 A. L. De Almeida Neto ME, 320 Adoniran Aparecido Cezar 
de Oliveira, 331 Alex Junior Gonçalves Fonseca, 391 Antonia Palma 
Morais, 332 Antonio Fabio Sousa Avelar, 393 Antonio José dos San-
tos, 373 Antonio Leite da Silva, 392 Arlindo de Oliveira Santos, 390 
Beatriz Campos Braga, 389 Bruno Sousa Oliveira, 345 Carlos Pereira 
da Costa, 340 Celio Vieira Camacho, 395 Cleusmar Mota Fernandes, 
364 Cleuton Pereira de Castro, 396 Daniel Gomes Dantas, 347 Daniel 
Nogueira Saturnino, 350 Eder Geraldo Elias Rocha, 349 Edivar Vieira 
da Silva, 367 Edmar de Sousa Lara, 372 Edmar de Sousa Lara ME, 
403 Elcio Alves Felipe, 339 Eli Moreira da Silva Neiva, 374 Emerson 
Lucas, 431 Ercedina Nunes Gualberto, 335 Evanete de Fátima Santana 
Oliveira, 366 F. A. Meneses Transportes ME, 336 Faustino Faria Filho, 
365 Gelsimar Alex Rios ME, 368 Geraldo Jefferson Ferreira Ramos, 
369 Gilmar Gonçalves da Silva, 359 Herivan Pereira da Silva, 394 
Jaime Alves Toledo, 351 Jeane Evangelista Borges, 380 Jesus Frutuoso 
da Silva ME, 363 Joaquim Moreira do Vale, 360 José Baltazar Evange-
lista, 322 José Geraldo Valadão, 327 José Humberto Ovídio, 321 José 
Imidio Monteiro dos Santos, 352 José Ivan da Rocha, 432 José Ivan 
da Rocha, 362 José Ronaldo Pereira, 375 Kassio Bruno da Silva, 329 
Lorrany Martins Araujo, 361 Luciano de Souza Barbosa, 333 Marciano 
Pereira de Oliveira, 341 Marcio Moreira do Vale, 343 Marcos Anto-
nio Alves Teixeira ME, 435 Marcos Antonio Alves Teixeira ME, 346 
Maria Regina Rios, 377 Mariozan Mota Fernandes, 334 Miguel Anto-
nio da Fonseca, 325 Milton Soares Lima, 323 Nehemias Ferreira de 
Noronha, 324 Neilton Moreiera do Vale, 378 Patrícia Maria de Jesus 
Costa, 356 Patrick Henrique de Barros, 337 Priscila Santana Pereira, 
342Rafael Henrique Damasceno dos Santos ME, 353 Reinaldo Geraldo 
José da Rocha, 388 RH Transportes e Turismo Ltda, 348 Ricardo San-
tana Pereira, 344 Rodney Miranda de Oliveira, 354 Rodrigo Barbosa de 
Sousa, 382 Teixeira Andrade Transportes e Turismo Ltda ME, 370 Tere-
zinha Prisco Damasceno dos Santos, 381 Transportes Marcelino Ltda., 
397 Transportes Primavera Silva Ltda. ME, 433 Transportes Primavera 
Silva Ltda. ME, 358 Valdisson Nunes Domingos, 376 Valmir Borges 
Valadão, 371 Valter José da Silva, 330 Vanderlei Caetano, 379 Vavá 
Turismo Ltda. ME, 384 Viação Vargem Bonitda Ltda, ME, 385 Vitor 
Fagundes de Araujo, 386 Wagner Barbosa de Sousa, 383 Wilma dos 
Santos Barbosa ME, 357 Wilson Jose do Nascimento;Exercício 2014: 
020 A. L. De Almeida Neto ME, 082 Alcione Costa Muniz, 083 Daniel 
Pereira Marques, 021 Ercedina Nunes Gualberto, 022 Evania Soares 
da Silva, 023 F. A. Meneses Transportes ME, 084 Ildan Pinto Brandão, 
124 Jaime Alves Toledo, 088 Janaína da Cruz, 125 José Ivan da Rocha, 
025 Jose Santana de Castro, 089 José Santana de Castro, 085 Leidiana 
Aparecida da Cruz Silva, 026 Marcos Antonio Alves Teixeira ME, 129 
Marcos Antonio Alves Teixeira ME, 126 Raul Santana de Oliveira, 130 
Raul Santana de Oliveira, 028 Rejane Gonçalves Fonseca, 029 Rodrigo 
Alves Barbosa, 131 Transportes Marcelino Ltda., 090 Transportes Pri-
mavera Silva Ltda. ME, 132 Vavá Turismo Ltda. ME, Exercício 2015: 
010 Alex Junior Gonçalves Fonseca, 029 Rafaela Luana Guimarães, 
010 Transportes Primavera Silva Ltda. ME, 030 Valdivino Pereira dos 
Santos, 031 Viação Vargem Bonita Ltda. ME, Aditivos na íntegra no 
site: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações no tel. (38) 
3677 9610 - Ramal 9016 - Unaí-MG., 26/02/2016 – Telmo Ribeiro de 
Melo – Presidente da CPL.

13 cm -26 800468 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA-MG, TERMO ADI-
TIVO nº 02 ao Contrato 294/2014 de Locação de software e serviços 
Contábeis. Empresa: Escal Empresa de Serviços de Contabilidade e 
Assessoria LTDA, Prorrogação ate 31 de dezembro de 2016, referente 
ao Pregão Presencial 013/2014 - Urucuia/MG 11 de fevereiro de 2016 
(a) Geraldo Anchieta Rosário Oliveira Prefeito Municipal. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA - MG, Extrato de 
Contrato , Pregão Presencial 002/2016, Contrato: 110/2016 Empresa: 
Sociedade Noroeste de Pneus LTDA, Valor Global R$ 198.378,00. 
Vigência até 31/12/2016. Urucuia - MG, 23 de fevereiro de 2016 (a) 
Geraldo Anchieta Rosário Oliveira - Prefeito Municipal. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA-MG, TERMO ADI-
TIVO nº 03 ao Contrato 127/2015 de Transporte escolar. Empresa: 
Gruta da Lapa Transportes e Materiais de Construções LTDA - ME, 
acréscimo de Rotas nas linhas 04 – 20 km, 08 – 20 km e 09 – 10 km diá-
rio letivo para atender ao aumento de novos alunos e com isso aumen-
tando os itinerários dos respectivos veículos, referente ao Pregão Pre-
sencial 001/2015- Urucuia/MG 24 de fevereiro de 2016 (a) Geraldo 
Anchieta Rosário Oliveira Prefeito Municipal.

4 cm -26 800415 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG - 
Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos. 3.ª Retificação Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos. 3.ª Retificação 
do Edital 2/2015. O Município de São João da Lagoa/MG, através do do Edital 2/2015. O Município de São João da Lagoa/MG, através do 
seu Prefeito Municipal, torna públicas as seguintes retificações do Edi-seu Prefeito Municipal, torna públicas as seguintes retificações do Edi
tal do concurso público para provimento de cargos efetivos: 1. Divulga tal do concurso público para provimento de cargos efetivos: 1. Divulga 
novas datas, a saber: Resultado referido no subitem 2.7.5 e 8.1.3 (Tra-novas datas, a saber: Resultado referido no subitem 2.7.5 e 8.1.3 (Tra
tamento Especial): 26/2/2016. Resultado após recursos: subitem 8.1.4: tamento Especial): 26/2/2016. Resultado após recursos: subitem 8.1.4: 
4/3/2016. Prazo para recursos: subitem 9.5.2: 29/2/2016 a 2/3/2016.4/3/2016. Prazo para recursos: subitem 9.5.2: 29/2/2016 a 2/3/2016.
Resultado dos recursos: subitem 9.5.2.1: 4/3/2016. 2. No subitem 5.6.1 Resultado dos recursos: subitem 9.5.2.1: 4/3/2016. 2. No subitem 5.6.1 
do Edital, onde se lê Anexo II, leia-se Anexos II e II-A. 3. O Edital e do Edital, onde se lê Anexo II, leia-se Anexos II e II-A. 3. O Edital e 
os Anexos II, II-A e V, consolidados com esta Retificação, serão divul-os Anexos II, II-A e V, consolidados com esta Retificação, serão divul
gados no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. São João da Lagoa gados no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. São João da Lagoa 
- MG, 25 de fevereiro de 2016. João Antônio Ramos Almeida - Pre-- MG, 25 de fevereiro de 2016
feito Municipal



 

 

 

 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 
 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

 
1.ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 2/2015 

 
O Município de São João da Lagoa – MG, através do seu Prefeito Municipal, torna públicas as seguintes 
retificações do Edital do concurso público para provimento de cargos efetivos: 
1. No Edital, subitem 2.1, fica incluída a letra “i”, dispondo sobre condições para o cargo de Agente 

Comunitário de Saúde. Fica incluído o subitem 4.4, dispondo sobre a participação no Curso Introdutório 
de Formação Inicial e Continuada, referido na Lei Federal n.º 11.350/2006. Fica incluída, no subitem 
10.4, a letra “n”, dispondo sobre a comprovação de endereço residencial. 

2. No subitem 3.1 do Edital, o total de vagas fica corrigido para 30 (trinta). 
3. Nos Anexos I a III do Edital, onde se lê Operador de Máquinas/Mecânico, leia-se Mecânico. 
4. Anexo I, para os cargos de Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas, fica 

incluída a exigência de CNH categoria D (conforme Lei Municipal n.º 353/2015, Anexo VI). No Anexo III, 
as atribuições sintéticas desses cargos ficam substituídas pelas atribuições detalhadas (Lei Municipal 
n.º 353/2015, Anexo VI). 

5. No Anexo I, cargo de Agente Comunitário de Saúde, código 15, a área de atuação fica alterada para: 
ESF Dona Paula Zona Rural – Boa Vista do Pacuí, Comunidade de Pederneiras, Cabeceira de 
Pederneiras e Assentamento próximo a São Roberto. 

6. O Edital e os Anexos consolidados com esta Retificação serão divulgados no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br e na sede da Prefeitura Municipal. 

São João da Lagoa – MG, 28 de Dezembro de 2015.  

 
João Antônio Ramos Almeida 

Prefeito Municipal 
 

 
 



 
 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 2/2015 (Retificado em 28/12/2015) 
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O Município de São João da Lagoa – MG, através do seu Prefeito Municipal, torna público que 
estarão abertas as inscrições para o concurso público para provimento de cargos efetivos do seu quadro de 
pessoal, sob regime Estatutário. O Concurso Público realizar-se-á em conformidade com a Lei Orgânica do 
Município, a Lei Municipal n.º 252/2015, 245/2015, 160/2009, 115/2006, 345/2015 e 353/2015, o Decreto 
Federal n.º 3.298/1999, a Lei Estadual n.º 21.458/2014 e as normas deste Edital. 
 
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será regulamentado por este Edital, executado pela Comissão Técnica de 

Concursos – Cotec – da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes.  
1.2. O Concurso Público será realizado no formato do concurso unificado, por microrregião, conforme 

idealizado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais/Promotoria Regional de Defesa do 
Patrimônio Público do Norte de Minas, pela Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene 
– AMAMS – e pela Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes. Para fins de realização 
do concurso público unificado, os municípios participantes foram agrupados em microrregiões e 
essas, por sua vez, em Polos.  
1.2.1. O Município de São João da Lagoa, para fins do Concurso Unificado/Polo 3, integra a 

Microrregião de Bocaiúva.  
1.2.2. O cronograma do concurso (Anexo V e itens deste Edital) poderá ser parcialmente flexível, 

conforme a necessidade do processo de operacionalização do concurso unificado. Caso 
venha ocorrer alteração nas datas de algum de seus eventos, a divulgação será feita 
através de aditivos do Edital ou retificações. Recomenda-se, portanto, aos candidatos que 
acompanhem as informações sobre o Concurso no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, 
acessando o link correspondente ao Município de seu interesse.  

1.2.3. As inscrições serão realizadas no mesmo período para todos os municípios das 
microrregiões do Polo 3. As condições para inscrição estão especificadas no item II deste 
Edital. 

1.3. O Concurso Público, conforme disposto no Anexo I deste Edital, oferece vagas de ampla 
concorrência.  

1.4. A especificação dos cargos consta do Anexo I deste Edital, tratando de códigos de inscrição, 
denominação dos cargos, número de vagas, escolaridade mínima e outras exigências, jornada de 
trabalho, vencimentos dos cargos e valor da taxa de inscrição.   

1.5. A seleção dos candidatos constará das seguintes etapas: 
1.5.1. Provas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, estando as 

especificações contidas no item V e no Anexo II deste Edital. 
1.5.2. Prova de Títulos, de caráter classificatório, apenas para candidatos a cargos de nível 

superior de escolaridade. A especificação da Prova de Títulos consta do item VI deste 
Edital. 
1.5.2.1. A entrega da documentação para essa Prova deverá ser encaminhada conforme 

disposto no subitem 6.4 deste Edital. 
1.6. As atribuições de cada cargo, específicas ou sintéticas, constam do Anexo III deste Edital. 
1.7. Os candidatos nomeados e empossados serão lotados conforme a necessidade do Município, 

obedecendo às Leis Municipais pertinentes. Para lotação do candidato, observar-se-á a sua 
classificação no cargo pleiteado, no Resultado Definitivo deste Concurso. 

1.8. Antes da realização da inscrição, recomenda-se ao candidato a leitura das normas deste 
Edital, bem como as condições para posse e exercício no cargo pleiteado.   

1.9. Os horários estabelecidos neste Edital referem-se à hora oficial de Brasília-DF. 
 
II - DAS INSCRIÇÕES 
2.1. São condições básicas para inscrição e posse em cargo oferecido neste Concurso Público: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal/1988, ou 
cidadão português, conforme o artigo 12 da Constituição Federal/1988 e o Decreto Federal 
n.º 70.436/1972. 

b) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
d) Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, ou ser emancipado.  
e) Ter, na data da posse, a escolaridade exigida para o cargo (Anexo I deste Edital). 
f) Possuir, na data da posse, habilitação legal para exercício de profissão regulamentada, 

conforme o cargo pretendido, inclusive com registro no respectivo Conselho de Classe. 
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g) Possuir aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo, comprovada em 
inspeção médica oficial, que será realizada de acordo com a definição do Município de São 
João da Lagoa, antes da posse. O candidato que não possuir aptidão física e mental 
compatível com o cargo será eliminado do Concurso. 

h) Atender e comprovar às exigências especificadas para o cargo pleiteado, estabelecidas na 
legislação municipal, neste Edital e em seu Anexo I. 

i) Comprovar (no caso do cargo de Agente Comunitário de Saúde), que reside na localidade de 
atuação da Unidade de Saúde (PSF), conforme o código de inscrição do cargo pleiteado, 
desde a data da publicação deste Edital, e permanecer nela residindo durante a atuação no 
cargo. A comprovação da residência deverá ser feita na ocasião da posse, mas já no ato da 
inscrição deverá ser declarada pelo candidato. Observação: Há, no Anexo I deste Edital, 
uma codificação do cargo de Agente Comunitário de Saúde para cada Unidade de Saúde 
(PSF) e respectiva área de abrangência (microrregião). Ao fazer a sua inscrição, o candidato 
deverá optar pelo código do cargo, cuja área de abrangência seja a mesma de seu próprio 
endereço residencial, para que, assim, atenda às disposições deste Edital. Feita a inscrição, 
não serão admitidas mudanças de função ou de Unidade de Saúde. 

2.1.1. A documentação exigida neste Edital para exercício do cargo deverá ser comprovada 
por ocasião da posse. 

2.2. Procedimentos para Inscrição 
2.2.1. A inscrição será feita pelo próprio candidato ou seu procurador (Procuração simples). O 

preenchimento do Requerimento de Inscrição, a entrega de documentos relativos ao 
Concurso e o conhecimento das normas deste Edital são de responsabilidade única e 
exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido efetuada por seu procurador. 

2.2.2. Considerando que este concurso público será realizado no formato de concurso unificado, 
juntamente com outros municípios, fica estabelecido que o candidato, a seu critério, poderá: 
a) Inscrever-se em mais de um cargo, de um mesmo município, desde que a aplicação 

das provas de cada cargo ocorra em horários diferentes.  Para inscrever-se em mais de 
um cargo, será necessário fazer cada inscrição separadamente.  Caso os horários de 
aplicação das provas forem iguais, o candidato deverá optar por realizar apenas uma 
das provas, referentes ao cargo de sua preferência. 

b) Inscrever-se em um mesmo cargo, para municípios diferentes, mas, se a data e o 
horário de aplicação das provas forem iguais, o candidato deverá optar por realizar 
apenas uma das provas, referentes ao cargo do município de sua preferência. Para 
inscrever-se em mais de um cargo, por município, será necessário fazer cada inscrição, 
separadamente.   

2.2.2.1. A inscrição em um mesmo cargo para municípios diferentes não implica que, 
realizando uma única prova, o candidato concorrerá às vagas em mais de um 
município. Portanto, o candidato que realizar inscrições para um mesmo cargo 
em mais de um município, e cujas provas forem no mesmo dia e horário, deverá 
optar por realizar as provas do cargo do município de sua preferência. Ao 
fazer a sua opção, será, obviamente, considerado ausente na prova do(s) 
outro(s) município(s), e essa ausência gerará a sua eliminação no respectivo 
cargo/município.  

2.2.2.2. Não será necessário que o candidato comunique à Cotec/Unimontes o 
município/cargo de sua opção. A simples presença do candidato no dia das 
provas comprovará a sua opção por determinado cargo/município.  

2.2.2.3. A Unimontes/Cotec divulgará o relatório com a quantidade de candidatos 
inscritos em cada cargo (relação candidato/vaga) cerca de 5 (cinco) dias antes 
da data das provas, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br,  para possibilitar 
ao candidato fazer a sua escolha. 

2.2.2.4. O disposto nos subitens 2.2.2, letra b, e 2.2.2.1 objetiva facultar aos candidatos 
maior possibilidade de competitividade. Contudo, a condição referida no subitem 
2.2.2.1 não implica devolução da taxa de inscrição.  

2.2.3. O valor da taxa de inscrição, para cada cargo, consta do Anexo I deste Edital. 
2.2.4.  As inscrições serão efetivadas somente pela internet, no endereço 

www.cotec.unimontes.br, nos períodos indicados no subitem 2.3 (inscrição com pagamento 
da taxa) e no subitem 2.4 (pré-inscrição com pedido de isenção da taxa). Será 
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disponibilizado computador ao candidato que dele precisar, para esse fim, na Recepção da 
Unimontes/Cotec e no Posto de Atendimento, em São João da Lagoa-MG.  

2.2.5.  O atendimento aos candidatos, durante o período de inscrição, exceto em eventuais 
recessos e feriados, será feito em São João da Lagoa e em Montes Claros, a saber: 
a) Em São João da Lagoa: No Posto de Atendimento –  Rua João Oliveira Rocha, nº 

526, Centro (Secretaria de Assistência Social), de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h.  

b) Em Montes Claros: Na recepção da Unimontes/Cotec (Campus Universitário 
Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia), de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h. 

 
2.3. A inscrição com pagamento da taxa será no período compreendido entre 8h de 4/1/2016 e 18h 

de 4/2/2016, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
2.3.1. Para inscrever-se, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição no referido sítio 

eletrônico, de acordo com as instruções solicitadas. Após esse procedimento, será exibido, 
em nome do candidato, o boleto bancário, o qual deverá ser impresso para que o 
pagamento da taxa de inscrição seja efetuado até o dia 4/2/2016.  

2.3.2. A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário. Não serão de responsabilidade 
da Unimontes/Cotec ou do Município de São João da Lagoa inscrições cujas taxas não 
tenham sido pagas através do boleto bancário gerado no ato da inscrição e que não 
possam ser comprovadas. O pagamento da taxa não poderá ser feito através de depósito 
em caixa eletrônico, de depósito bancário, de cheque ou de agendamento de depósito.   
2.3.2.1. A inscrição referida no subitem 2.3.1 que não tiver o pagamento efetuado até a 

data estabelecida será cancelada.  
 

2.4. A pré-inscrição, para análise do pedido de isenção da taxa de inscrição, será no período 
compreendido entre 8h de 4/1/2016 e 18h de 8/1/2016, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
2.4.1. Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição o cidadão que demonstrar, 

comprovadamente, hipossuficiência de recursos financeiros, no caso de não poder 
arcar com a taxa de inscrição sem que seja comprometido o seu sustento ou da própria 
família.  
a) Documentos necessários: Documentos legalmente admitidos que comprovem a 

condição de hipossuficiência financeira do candidato. 
2.4.2. Para fazer o Pedido de isenção de taxa de inscrição, o candidato deverá:  

2.4.2.1. Preencher a Ficha de Pré-Inscrição/Pedido de Isenção, de acordo com as 
instruções contidas no referido sítio eletrônico. 

2.4.2.2. Imprimir o comprovante da Pré-Inscrição/Pedido de Isenção, que deverá ser 
guardado para consultar o resultado quando este for divulgado.  

2.4.2.3. Imprimir e assinar a Ficha de Pré-Inscrição/Pedido de Isenção (assinatura do 
candidato ou de seu procurador), que deverá ser enviado para a 
Unimontes/Cotec. 

2.4.2.4. Colocar, em envelope, a Ficha de Pré-Inscrição/Pedido de Isenção (assinado) e 
os documentos que comprovem a condição do candidato para requerer a 
isenção da taxa de inscrição.  O candidato deverá imprimir e colar, no 
envelope, a folha de identificação e código de barras, que será gerada ao 
finalizar a pré-inscrição. 

2.4.2.5. Postar nos Correios, com A.R. ou SEDEX, no período de 4/1/2016 a 8/1/2016, 
o envelope com a documentação, para a Unimontes/Cotec – Campus 
Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes 
Claros/MG. Se o candidato preferir, poderá entregar esses documentos no 
Posto de Atendimento (ver subitem 2.2.5, letra a), das 8h às 12h, ou na 
Recepção da Unimontes/Cotec, das 8h às 18h.   

2.4.2.6. Não serão recebidos nem aceitos pedidos de isenção ou documentos fora dos 
prazos e forma estabelecidos neste Edital. 

2.4.3. Caso a documentação enviada não possibilite a análise ou não demonstre a condição do 
candidato, nos termos deste Edital, o pedido de isenção será indeferido. 

2.4.4. Documentos rasurados, ilegíveis ou que apresentem erro material serão desconsiderados, 
o que acarretará o indeferimento do pedido de isenção. 
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2.4.5. O resultado do pedido de isenção será divulgado no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br, até o dia 22/1/2016. Não haverá informação individual aos 
candidatos, mas será disponibilizada a consulta pela internet na Unimontes/Cotec.   
2.4.5.1. O subitem 9.5.1 deste Edital dispõe sobre eventual interposição de recurso.  

2.4.6. O candidato que tiver o pedido deferido estará inscrito no Concurso para o cargo 
informado na Ficha. 

2.4.7. O candidato que tiver o pedido indeferido, se quiser participar do Concurso, deverá 
imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, 
e efetuar o pagamento até 10/2/2016. 

2.4.8. A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário. Não serão de responsabilidade 
da Unimontes/Cotec ou do Município de São João da Lagoa, inscrições cujas taxas não 
tenham sido pagas através do boleto bancário gerado no ato da inscrição e que não 
possam ser comprovadas. O pagamento da taxa não poderá ser feito através de depósito 
em caixa eletrônico, de depósito bancário, de cheque ou de agendamento de depósito.   

2.4.9. O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição no prazo estabelecido será excluído do Concurso. 

2.4.10. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição para outros 
candidatos que não sejam os referidos no subitem 2.4.1 deste Edital. 

2.4.11. As informações prestadas no Pedido de Isenção, a declaração falsa ou inexata, bem como 
os documentos apresentados são de inteira responsabilidade do candidato. Será excluído 
do Concurso, em qualquer época, aquele candidato que prestar informações ou 
documentos incorretos, inverídicos, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, 
garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, situação 
em que o candidato será notificado, devendo manifestar-se no prazo de três dias úteis. 
 

2.5. Outras informações relativas à inscrição 
2.5.1. A não indicação de cargo implicará a anulação da inscrição do candidato. 
2.5.2. Não será permitida a realização de inscrição condicional ou extemporânea. 
2.5.3. O Formulário de Inscrição, bem como o valor pago relativo à taxa de inscrição, é pessoal e 

intransferível. 
2.5.4. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de cargo. 
2.5.5. Não será devolvido o valor da taxa de inscrição, exceto na eventualidade de cancelamento 

ou anulação do Concurso, e em caso de pagamento em duplicidade ou extemporâneo, e 
em caso de indeferimento da inscrição do candidato por qualquer motivo. 

2.5.6. No caso de eventual suspensão do certame, ou de adiamento da data das Provas, se o 
candidato quiser desistir de participar do Concurso, poderá requerer, até 15 (quinze) dias 
antes da data de aplicação das provas, a devolução do valor da taxa de inscrição, pelo sítio 
eletrônico www.cotec.unimontes.br, no link específico, preenchendo os dados solicitados 
(dentre outros, CPF, Banco, agência e n.º da conta corrente do candidato). A restituição da 
taxa será feita pelo Setor Financeiro do Município de São João da Lagoa em até 30 (trinta) 
dias da protocolização do requerimento, salvo impedimentos legais. 
2.5.6.1. A Unimontes/Cotec verificará a condição do candidato em seu banco de dados, 

em no máximo 5 (cinco) dias, e encaminhará o requerimento do candidato ao 
Município de São João da Lagoa, que será responsável pela devolução da taxa 
e pela comunicação ao candidato.  

2.5.6.2. Solicitada a devolução da taxa, o candidato terá sua inscrição cancelada no 
concurso público. 

2.5.6.3. Requerida a devolução da taxa, caso haja necessidade de eventuais contatos 
posteriores, por parte do candidato, este deverá buscar informações junto ao 
Município de São João da Lagoa, pois a Unimontes/Cotec não terá 
responsabilidade pela devolução da taxa de inscrição.  

2.5.7. O preenchimento da Ficha de Inscrição, a entrega de documentos relativos ao Concurso 
Público e o conhecimento das normas deste Edital são de responsabilidade única e 
exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido efetuada por terceiros.  

2.5.8. O Município de São João da Lagoa e a Unimontes/Cotec não se responsabilizam por 
qualquer problema, na inscrição via internet, motivado por falhas de comunicação, por falta 
de energia elétrica, por congestionamento das linhas de comunicação, bem como por 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de dados, 



 
 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 2/2015 (Retificado em 28/12/2015) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 5

quando tais motivos e fatores de ordem técnica não forem de responsabilidade dessas 
instituições. 

2.5.9. Para que a inscrição seja efetivada, é necessário que, além de ser feita dentro do prazo e 
em modelo próprio, esteja em conformidade com as normas deste Edital e tenha o 
pagamento da respectiva taxa efetuado no prazo estabelecido.  

2.5.10. São motivos para anulação sumária da inscrição: o não pagamento da taxa de inscrição, 
pagamentos efetuados após a data limite, ordens de pagamento efetuadas em caixas 
eletrônicos ou feitas por telefone e que não possam ser comprovadas.  

2.5.11. Serão indeferidas as inscrições ou pré-inscrições que estiverem em desacordo com as 
disposições deste Edital, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.  

2.5.12. Na Ficha de Inscrição, constará declaração de que o candidato tem conhecimento das 
condições exigidas para o exercício do cargo, conforme o subitem 2.1 deste Edital, e de 
que concorda com as suas disposições.    

2.5.13. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a plena aceitação das normas e das 
condições estabelecidas neste Edital e em suas eventuais retificações, das quais não 
poderá alegar desconhecimento. É de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar a publicação dos atos relativos a este Concurso Público e de eventuais 
retificações ou aditivos do Edital que, se houver, serão divulgadas no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br e em quadros de avisos da Prefeitura, e publicadas em 
diário oficial e jornal de ampla circulação local e regional. 

2.5.14. Qualquer falsidade ou inexatidão nos dados e nos documentos apresentados pelo 
candidato para a inscrição, apuradas a qualquer tempo, que comprometerem a lisura do 
certame, se não forem corrigidas pelo candidato até a data de término das inscrições 
(ressalvado o disposto no subitem 2.5.6), acarretarão a anulação da inscrição no Concurso 
Público, bem como de todos os atos delas decorrentes, sem prejuízo de medidas cíveis, 
administrativas e/ou penais cabíveis, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.  

 
2.6. Cartão de Inscrição – Não será enviado Cartão de Inscrição para o endereço do candidato. Os 

candidatos deverão, a partir do dia 29/2/2016, informar-se, pela internet, no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br, em que local irão fazer as Provas. Informações também poderão ser 
obtidas na recepção da Unimontes/Cotec ou pelos telefones (38) 3229-8080 ou 8092, de segunda a 
sexta-feira, exceto eventuais recessos e feriados, no horário das 8h às 18h (Campus Universitário 
Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia, Montes Claros-MG).  
2.6.1. As consequências decorrentes da não localização do local de Provas são de 

responsabilidade do candidato.  
2.6.2. Na ocorrência de eventuais erros (tais como erro no nome do candidato, do n.º do 

documento de identidade, da data de nascimento), o candidato deverá informá-los ao fiscal 
de sala, no dia das Provas, para que seja providenciado o pedido de correção, em 
formulário próprio. 

2.6.3. Não será obrigatória a apresentação do cartão de inscrição no dia das provas. Mas o 
documento de identificação do candidato é obrigatório para a realizar as provas. 
 

2.7. Tratamento Especial para realização da Prova de Múltipla Escolha 
2.7.1. O candidato que necessitar de tratamento especial no dia das Provas de Múltipla Escolha 

deverá entregar Pedido de Tratamento Especial, especificando os meios necessários para 
a realização dessas provas. Com o Pedido de Tratamento Especial, deverá conter Atestado 
Médico que descreva a situação do candidato.  
2.7.1.1. A candidata lactante que necessitar amamentar o seu bebe no horário de 

aplicação das Provas deverá fazer o requerimento para esse atendimento 
especial, conforme disposto no subitem 5.16 deste Edital.  

2.7.2. O Pedido de Tratamento Especial, com a especificação de que trata o subitem 2.7.1, 
deverá ser postado, até o dia 4/2/2016, nos Correios, com A.R. ou pelo serviço de Sedex 
(com custos por conta do candidato), para o seguinte endereço: Unimontes/Cotec – 
Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes Claros-
MG. Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado pelo candidato ou seu 
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representante, estando escrito no envelope: PTE/CONCURSO PREFEITURA DE SÃO 
JOÃO DA LAGOA/2-2015. 
2.7.2.1. No prazo estabelecido, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, o Pedido de 

Tratamento Especial e o Atestado Médico poderão ser entregues pelo 
candidato ou seu representante, mediante recibo, no Posto de Atendimento em 
São João da Lagoa (ver subitem 2.2.5, letra a), das 8h às 12h, e na 
Unimontes/Cotec (Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila 
Mauriceia, Montes Claros-MG), das 8h às 18h. 

2.7.3. O prazo citado no subitem 2.7.2 é o tempo hábil para que possa ser feita a análise do 
pedido e a tomada de providências. Apenas em casos de força maior ou fortuitos poderá 
haver solicitação de Tratamento Especial fora da data especificada no subitem 2.7.2. Nesse 
caso, a aceitação do pedido dependerá de análise a ser feita pela Unimontes/Cotec, que 
avaliará a possibilidade de atendimento.  
2.7.3.1. Na impossibilidade de atendimento, a Unimontes/Cotec comunicará ao 

candidato o indeferimento do pedido. 
2.7.4. Serão indeferidos os pedidos de Tratamento Especial que não apresentarem Atestado 

Médico que descreva a situação do candidato. 
2.7.5. O resultado do Pedido de Tratamento Especial será divulgado até o dia 12/2/2016, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br e na sede do Município de São João da Lagoa. 
 

III-  DAS VAGAS DO CONCURSO E RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
3.1. O número total de vagas a serem preenchidas neste Concurso é de 30 (trinta), conforme 

especificado no Anexo I do Edital. 
3.1.1. A distribuição das vagas consta do Anexo I deste Edital. 

3.2. Das vagas reservadas para Pessoas com Deficiência – De acordo com a Lei Municipal n.º 
349/2015, art. 8.º, estabelece 10% de reserva de vagas para pessoas com deficiência.  Contudo, 
neste Concurso Público, considerando que a quantidade de vagas ofertadas para os cargos do 
certame é inferior a 5 vagas, não foi feita a reserva porque, em caso de arredondamento para o 
primeiro número inteiro subsequente, ultrapassaria o limite máximo de 20%. O Anexo I deste Edital 
especifica os cargos e vagas ofertados. 
3.2.1. Ressalta-se que, ainda que não haja reserva de vagas, caso alguma pessoa com 

deficiência se inscreva no certame para as vagas de ampla concorrência, e seja aprovada e 
nomeada para o cargo pleiteado, a sua posse dependerá de prévia inspeção médica, por 
médico credenciado pelo Município, que atestará a compatibilidade da deficiência do 
candidato com as atribuições do cargo, devendo seu parecer ser fundamentado. 
3.2.1.1. Caso seja constatada, fundamentadamente, a incompatibilidade das atribuições 

do cargo com a deficiência do candidato, este deverá ser intimado pessoalmente 
ou por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para tomar ciência do 
Laudo Médico e de todos os documentos que subsidiaram a sua elaboração, e, 
querendo, interpor recurso no prazo de 3 dias úteis, contados da juntada do 
comprovante de intimação nos autos do processo administrativo. 

3.2.1.2. Provido o recurso interposto, será o candidato considerado apto ao exercício do 
cargo; caso contrário, será o nome do candidato excluído da listagem de 
classificação correspondente e, consequentemente, do Concurso Público. 

3.3. A pessoa com deficiência, caso se inscreva, participará do Concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios 
para aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para os 
demais candidatos. 

 
IV-  DO SISTEMA DO CONCURSO PÚBLICO E DAS PROVAS 
4.1. O Concurso constará das seguintes provas: 

4.1.1. Provas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, conforme disposto no 
item V e no Anexo II deste Edital.  

4.1.2. Prova de Títulos, de caráter classificatório, observando-se as disposições relativas à 
composição, à pontuação e aos critérios dispostos no item VI deste Edital. 
4.1.2.1. Somente os candidatos a cargos de curso superior participarão da Provas de 

Títulos.  
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4.2. A pontuação máxima das Provas deste Concurso é de 100 pontos, exceto para cargos com 
exigência de Ensino Superior, cuja pontuação máxima será de 110 pontos, considerando a Prova 
de Títulos. 

4.3. A especificação e a distribuição dos pontos das Provas de Múltipla Escolha constam do Anexo II e 
as da Prova de Títulos constam do subitem 6.5.1 neste Edital. 

4.4. Os candidatos aprovados neste concurso para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão 
participar de Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, referido na Lei Federal n.º 
11.350/2006, e que é necessário para o exercício desse cargo. O Curso será de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Saúde de São João da Lagoa – MG, que informará aos candidatos a 
data e condições de realização do Curso. 
 

V-   DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  
5.1. Os programas das Provas de Múltipla Escolha e a Bibliografia sugerida constam do Anexo IV deste 

Edital. Ressalta-se que conteúdos programáticos cuja legislação tenha entrado em vigor após a 
publicação do Edital não serão objeto de exigência e de avaliação nas provas deste Concurso. 

5.2. As Provas de Múltipla Escolha serão valorizadas de acordo com a pontuação estabelecida no 
Anexo II deste Edital, a partir de pontuação 0 (zero), obedecendo às características especificadas, 
por cargo, nesse Anexo.  

5.3. Na apuração dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha, será(ão) eliminado(s) o(s) 
candidato(s) que: 
5.3.1. obtiver(em) menos de 50% (cinquenta por cento) dos pontos totais das Provas de Múltipla 

Escolha; 
5.3.2. preencher(em) a Folha de Respostas a lápis; 
5.3.3. não assinar(em) a Folha de Respostas; 
5.3.4. não comparecer(em) para realizar as Provas. 

5.4. As Provas de Múltipla Escolha serão corrigidas por processo eletrônico (leitura óptica), através de 
Folha de Respostas, de acordo com o Gabarito Oficial elaborado pela Unimontes/Cotec. Não serão 
computadas as questões não assinaladas na Folha de Respostas nem as questões que contiverem 
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ou com marcação que impossibilite a leitura pelo 
equipamento de leitura óptica. 

5.5. Na hipótese de alguma questão das Provas de Múltipla Escolha vir a ser anulada, o seu valor, em 
pontos, será contabilizado em favor de todos os candidatos que fizeram a respectiva prova, mesmo 
daqueles que não tenham recorrido da questão. 

 
5.6. APLICAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

5.6.1. As provas serão aplicadas no dia 6/3/2016, nos horários indicados para cada cargo, 
conforme consta no Anexo II.  

5.6.2. As provas terão duração de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo o preenchimento 
da Folha de Respostas. 
5.6.2.1. O ingresso do candidato ao prédio onde fará suas provas será permitido somente 

até o horário de início dessas provas, antes do fechamento dos portões. 
5.6.3. As Provas de Múltipla Escolha dos cargos deste Edital, serão aplicadas em São João 

da Lagoa-MG.  
5.6.3.1. Caso não haja no Município, em quantidade suficiente, prédios escolares ou 

outros prédios com salas adequadas para a aplicação das provas, será 
reservado, à Unimontes/Cotec, o direito de alterar o horário das provas e 
ainda, se for o caso, aplicar, para alguns cargos, as provas em outra data, de 
modo a viabilizar a realização das provas no Município, considerando que se 
trata de Concurso Público Unificado.  

5.6.3.2. Na eventualidade da ocorrência de alteração do horário ou de data de 
aplicação das provas, será feita a divulgação no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br. Ficando, ainda, facultado ao candidato o direito de 
requerer a devolução da taxa de inscrição, caso não tenha condições de 
realizar suas provas na nova data ou no novo horário. 

5.6.3.3. O candidato deverá acompanhar as informações e retificações do Edital 
deste concurso no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
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5.6.4. O endereço do local que o candidato fará suas provas constará do Cartão de Inscrição, 
que será divulgado na internet, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, a partir da data 
indicada no subitem 2.6. Caberá ao candidato se informar sobre o local de suas provas.  

5.6.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da cidade e do local 
determinado para realizar suas provas e o comparecimento no horário estabelecido. 

5.6.6. Recomenda-se ao candidato que esteja presente no local das provas 30 (trinta) minutos 
antes do horário marcado para o início. 

5.6.7. O candidato não poderá realizar provas fora do local indicado pela Unimontes/Cotec. 
5.6.8. O candidato fará as provas em prédio, sala e carteira indicados pela Unimontes/Cotec, por 

intermédio de seus Coordenadores e/ou Fiscais. 
 

5.6.9. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO – Para acesso ao prédio e à sala em que se 
realizarão as provas, o candidato deverá apresentar o Documento Oficial de Identificação 
(com foto) original e em perfeitas condições.  
5.6.9.1. Serão aceitos, para identificação, os seguintes documentos: Carteira de 

Identidade, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Reservista (com foto), 
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (CRM, CRN, CRO, CREA, etc.), 
Carteira de Motorista (modelo com foto). 

5.6.9.2. Não serão aceitos como documentos de identificação: Certidões de Nascimento 
ou de Casamento, Títulos Eleitorais, Carteira Nacional de Habilitação (modelo 
sem foto), Carteiras de Estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. 
Incluindo, também, documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. 

5.6.9.3. No dia de realização das provas, caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar Documento Oficial de Identificação original (com foto), por motivo de 
perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado Boletim de Ocorrência, expedido 
há, no máximo, 90 dias, por órgão policial. Nesse caso, o candidato será 
submetido à identificação especial, a qual compreende a coleta de assinaturas e 
impressão digital em formulário próprio. 

5.6.9.4. Para realização das Provas, não serão aceitos protocolo do documento, cópia do 
documento de identificação (ainda que autenticada) ou simples anotação de n.º 
de registro de REDS/Boletim de Ocorrência Policial. 

5.6.9.5.  A equipe de coordenação do prédio em que as provas estiverem sendo 
aplicadas poderá, conforme a necessidade, fazer, na sala da coordenação, a 
identificação especial do candidato que apresentar documento (mesmo sendo 
original) que não possibilite precisa identificação ou que apresente dúvidas 
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

5.6.10. Em hipótese alguma, o candidato fará as provas se não apresentar a documentação 
exigida ou não cumprir a norma estabelecida para identificação, conforme subitens 5.6.9 a 
5.6.9.5. O candidato que não atender às exigências do Edital será eliminado do concurso 
público. 

5.6.11. O candidato deverá levar caneta esferográfica comum, de tinta azul ou preta (tubo 
transparente) para preencher a Folha de Respostas.  Não será permitido o uso de caneta 
diferente da especificada, por medida de segurança do Concurso. 

5.6.12. Não será permitido, durante a realização das provas: consulta de qualquer tipo, uso ou 
porte de relógio, chaveiro, régua de cálculo, óculos escuros, protetor auricular, quaisquer 
acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.), lapiseira, grafite, marca-texto, uso ou 
porte de aparelhos eletrônicos ou de comunicação (tais como: máquina de calcular, 
notebook, pen-drive, aparelho receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, 
telefone celular, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc.).  
5.6.12.1. Com observância do disposto no subitem 5.7 deste Edital, fica estabelecido que, 

caso esteja portando equipamentos eletrônicos e objetos pessoais (subitem 
5.6.12), antes do início das Provas, o candidato deverá identificá-los e colocá-los 
no local indicado pela equipe de fiscalização, sendo que aparelhos de telefone 
celular devem ser previamente desligados. Os equipamentos e objetos pessoais 
somente poderão ser manuseados pelo candidato após a sua saída do Prédio.  

5.6.12.2. O candidato que estiver portando, durante a realização de sua prova, mesmo 
que desligados, telefone celular, ou quaisquer dos equipamentos mencionados 
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no subitem 5.6.12, ou similares, ou se for flagrado em tentativa de cola, será 
eliminado do Concurso Público. 

5.6.13. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for 
flagrado comunicando-se com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente ou 
por escrito, ou, ainda, que se utilizar de notas, de livros, de impressos etc. 

5.6.14. Para segurança de todos os envolvidos no Concurso Público, é vedado o porte de armas 
nos prédios onde serão realizadas as provas do Concurso. No caso de arma de fogo, se 
constatado o seu porte, o candidato será encaminhado à sala de Coordenação, onde 
deverá entregar a arma (desmunicionada) para guarda durante a realização das Provas, 
mediante preenchimento e assinatura de “Termo de Acautelamento de Arma de Fogo”.  
5.6.14.1. No caso de o candidato se recusar a entregar a arma de fogo, assinará Termo 

assumindo a responsabilidade pela situação, devendo, na sala de Coordenação, 
desmuniciar a arma, reservando as munições na embalagem fornecida pela 
equipe da Cotec/Unimontes, a qual deverá permanecer lacrada até que o 
candidato termine suas provas e se retire do prédio. 

5.6.15. Como forma de garantir a lisura do Concurso, é reservado à Unimontes, caso julgue 
necessário, o direito de utilizar detector de metais, gravação em áudio ou proceder à 
identificação especial (filmagem e/ou fotografia) dos candidatos, inclusive durante a 
realização das provas.  

5.6.16. Os portões dos prédios onde serão realizadas as provas serão fechados, 
impreterivelmente, quando do início dessas provas, mediante preenchimento do “Termo de 
Fechamento de Portão”, lavrado na presença de duas testemunhas. O candidato que 
chegar após o fechamento dos portões, não se levando em conta o motivo do atraso, 
terá vedada sua entrada no prédio e será eliminado do Concurso. 

5.7. Não haverá funcionamento de guarda-volumes, e a Unimontes/Cotec não se responsabilizará por 
perdas, danos ou extravios de objetos ou documentos pertencentes aos candidatos. 

5.8. Se o candidato, iniciadas as provas, desistir de fazê-las, deverá devolver ao fiscal de sala, 
devidamente assinados, a Folha de Respostas e o Caderno de Provas de Múltipla Escolha 
(completo). O candidato somente poderá deixar o prédio após decorrida 1 (uma) hora do início 
dessas provas. 

5.9. Os candidatos deverão permanecer nos locais de provas (salas) por, no mínimo, 60 (sessenta) 
minutos. O candidato somente poderá levar o Caderno de Provas de Múltipla Escolha após 
decorridos 120 (cento e vinte) minutos do início dessas provas. 
5.9.1. O candidato que sair antes de decorridas duas horas das Provas não poderá levar 

nenhuma folha do Caderno de Provas nem a folha de rascunho com as marcações da 
Folha de Respostas ou quaisquer anotações da Prova. O candidato que sair nesse período 
e fizer anotação de questões das Provas e/ou das suas respostas no Cartão de Inscrição 
e/ou em qualquer outro papel ou local será eliminado do Concurso. 

5.10. Em cada sala, os dois últimos candidatos a terminarem as provas deverão deixar o recinto ao 
mesmo tempo e deverão assinar a Ata de Aplicação de Provas. 

5.11. O candidato deverá transcrever as respostas das Provas de Múltipla Escolha para a Folha de 
Respostas, que deverá ser assinada no local indicado. A Folha de Respostas é o único documento 
válido para correção das Provas de Múltipla Escolha, e o seu preenchimento será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas neste edital e na própria Folha de Respostas.  
5.11.1. O candidato que fizer essas provas e deixar de assinar a Folha de Respostas no local 

indicado será eliminado do Concurso Público.  
5.11.2. A Folha de Respostas será personalizada e não será substituída, em nenhuma hipótese, 

por motivo de rasuras ou de marcações incorretas.  
5.11.3. O candidato que não entregar a Folha de Respostas ao término de suas Provas será 

eliminado do Concurso Público. 
5.12. Será eliminado deste Concurso Público o candidato que, sem a devida autorização da 

Unimontes/Cotec, deixar o local de provas durante a realização das Provas.  
5.13. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar, em hipótese alguma.  
5.14. Em nenhuma hipótese, haverá segunda chamada para as provas. 
5.15. O candidato que fizer uso de medicamento deverá trazê-lo consigo. 
5.16. À candidata lactante, fica resguardado o direito de amamentar, no horário de aplicação das provas, 

em local indicado pela coordenação do concurso, ficando vedada a comunicação com o(a) 
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acompanhante do bebê. O tempo despendido pela amamentação será compensado durante a 
realização da prova em igual período.   
5.16.1. A Unimontes/Cotec não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. A candidata 

que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização das provas. 

5.17. Na ocorrência de alguma irregularidade, tentativa ou comprovação de fraude, o candidato será, a 
qualquer tempo, eliminado do Concurso Público e estará sujeito a outras penalidades legais, 
garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, situação em que o 
candidato será notificado, devendo manifestar-se no prazo de três dias úteis.  

5.18. O Gabarito Oficial das Provas de Múltipla Escolha será divulgado na internet, no endereço 
www.cotec.unimontes.br, na sede da Prefeitura Municipal de São João da Lagoa, no dia seguinte à 
aplicação dessas provas. O Gabarito não será informado por telefone. 
 

VI-  DA PROVA DE TÍTULOS 
6.1. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, terá o total máximo de 10 (dez) pontos, e constará de 

títulos de Formação Profissional e de Experiência Profissional, conforme especificado no subitem 
6.5 deste Edital. 

6.2. Somente os candidatos a cargos de nível superior de escolaridade participarão da Prova de 
Títulos.  

6.3. A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada no dia 12/4/2016, no 
sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. Somente serão analisados os títulos dos candidatos, de 
cada cargo, que obtiverem o aproveitamento mínimo de 50% do total de pontos da Prova de 
Múltipla Escolha e forem classificados até 10 vezes o número de vagas ofertadas para o cargo 
pleiteado (inclusive os empatados).  
6.3.1.  Importante: Ao consultar essa lista de participantes, o candidato deverá clicar em 

seu nome para que seja gerada a folha de identificação e código de barras. Essa 
folha deverá ser impressa e colada no envelope em que for enviar a documentação 
para a Prova de Títulos. Antes de colar a folha no envelope, o candidato deverá 
conferir o seu nome e cargo (se tiver mais de uma inscrição, ter cuidado para não 
colar no envelope de cada cargo a folha trocada). 

6.4. Envio da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser postada nos 
Correios, com A.R. ou Sedex (com custos por conta do candidato), de 13/4/2016 a 25/4/2016, para 
o seguinte endereço: Unimontes/Cotec – Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, 
CEP 39401-089, Montes Claros/MG.  
6.4.1. O candidato deverá imprimir e colar, no envelope, a folha de identificação e código de 

barras, que será gerada ao ser divulgada a lista de participantes da Prova de Títulos (ver 
subitem 6.3 deste Edital).  

6.4.2. A responsabilidade pelo envio da documentação é unicamente do candidato.  
6.4.3. Caso o candidato tenha feito inscrição para mais de um cargo, deverá enviar a 

documentação para cada cargo, em envelopes distintos, com a correspondente folha de 
identificação e código de barras, conforme consta do subitem 6.3.1. 

6.4.4. O candidato deverá enumerar, sequencialmente, cada folha da documentação que for 
enviada e informar, em papel à parte, a quantidade total de folhas que estarão sendo 
enviadas (Escrever o seu nome completo, o cargo pleiteado, assinar e colocar dentro 
do envelope).  

6.4.5. O candidato deverá conferir a documentação, pois, após o envio do envelope, não poderá 
haver substituição, complementação ou inclusão de documentos.  

6.4.6. Não poderão conter, em um mesmo envelope, documentos de mais de um candidato. No 
caso dessa ocorrência, os documentos não serão considerados para a Prova de Títulos. 
 

6.5. Especificação da Prova de Títulos – Essa Prova constará de título de Experiência Profissional e 
de Formação Profissional, com as seguintes especificações e condições: 
 
6.5.1. Título de Experiência Profissional – tempo de serviço (público ou privado) relativo à 

experiência no exercício do cargo pleiteado. Será atribuído 1 (um) ponto por ano completo 
(365 dias), relativo ao tempo de serviço efetivamente trabalhado e devidamente 
comprovado, até o limite máximo de 5 (cinco) pontos.  
6.5.1.1. O Título de Experiência deverá ser comprovado somente por meio de: 



 
 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 2/2015 (Retificado em 28/12/2015) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 11

a) Certidão de Contagem de Tempo de Serviço, expedida pelo órgão público em 
que o candidato prestou serviço e assinada pela autoridade competente.  A 
referida certidão poderá ser original ou cópia simples e legível. 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): fotocópias legíveis das 
páginas relativas ao contrato de trabalho (incluindo a página seguinte, 
mesmo que esteja em branco, e páginas em que constam ressalvas ou 
informações sobre o contrato de trabalho) e das páginas em que consta a 
identificação do candidato. Se as cópias das citadas páginas da CTPS 
estiverem incompletas ou ilegíveis, serão desconsideradas no cômputo dos 
pontos. 

c) Contrato de Prestação de Serviços (CPS), desde que tenha sido formalizado 
nos termos da lei, e expedido pelo órgão em que o candidato prestou o 
serviço, constando o cargo, o nome completo do candidato (prestador de 
serviço) e a data de início e de término da prestação de serviço. Além de 
enviar a cópia legível do contrato, o candidato deverá escrever numa folha à 
parte (e assiná-la) as seguintes informações sobre cada contrato: nome do 
contratante, nome do contratado, cargo objeto do contrato, período de 
vigência do contrato e se a prestação de serviços foi encerrada antes do 
término de vigência do contrato. 

6.5.1.1.1. Somente serão consideradas para comprovação de título da 
experiência profissional do candidato: Certidão de Contagem de 
Tempo de Serviço, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
e Contrato de Prestação de Serviços (CPS). Não serão 
considerados outros documentos, tais como declaração e 
atestados.  

6.5.1.1.2. Se a certidão ou a cópia da CTPS e do CPS estiver rasurada, 
ilegível, danificada, sem assinatura da autoridade responsável pelo 
órgão emissor ou apresentar outro defeito que a invalide ou impeça a 
análise precisa, não será considerada no cômputo dos pontos.  

6.5.1.1.3. Para fins de especificação da natureza do trabalho prestado ou 
esclarecimento sobre algum dado ou informação que constar da 
Certidão de Tempo de Serviço, na Carteira de Trabalho ou no 
contrato de Prestação de Serviço, o candidato poderá anexar 
declaração. Esse documento, contudo, não substituirá os citados nas 
letras “a”, “b” e “c” do subitem 6.5.1.1, pois será aceito apenas como 
documento complementar e deverá ser emitido pelo órgão em que o 
candidato prestou o serviço, assinado pela autoridade competente. 

6.5.1.1.4. Em caso de apresentação de cópia dos documentos citados no 
subitem 6.5.1.1 (alíneas “a”, “b” e “c”), o Setor de Recursos Humanos 
do Município de São João da Lagoa poderá solicitar, no ato da 
posse, a apresentação dos documentos originais para verificação da 
autenticidade das cópias.  

6.5.1.2. Não serão considerados como experiência profissional: estágios, monitorias e 
trabalho voluntário. 

6.5.1.3. É vedada a soma de tempo de serviço prestado, simultaneamente, em dois ou 
mais cargos.  

6.5.1.4. O tempo de serviço prestado pelo candidato será contado, na Prova de Títulos, 
até, no máximo, a data de início das inscrições. 
 

6.5.2. Título de Formação Profissional – no total máximo de 5 (cinco) pontos, para Curso de 
Pós-Graduação, no cargo pleiteado, a saber: Especialização Lato Sensu: 2 pontos; 
Mestrado: 4 pontos; Doutorado: 5 pontos. Para esse fim, observar-se-á o disposto no 
subitem 6.5.2.4 deste Edital. Os pontos não são cumulativos. O curso deverá ter carga 
horária mínima de 360 horas e estar integralmente concluído.   
6.5.2.1. A comprovação de conclusão do curso deverá ser feita por meio de cópia legível 

de Certificado, Declaração ou Atestado. No caso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado ou Doutorado), fica facultada a comprovação por meio de cópia legível 
da Ata de Defesa de Dissertação/Tese assinada por autoridade competente. 
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6.5.2.2. O documento comprobatório de conclusão do curso deverá estar devidamente 
assinado, constando a carga horária e data de realização do curso e, 
preferencialmente, o conteúdo programático. A Declaração ou Atestado deverá 
ser em papel timbrado da Instituição emitente.  

6.5.2.3. Documentos relativos a cursos realizados no exterior somente serão 
considerados se estiverem traduzidos para o português por tradutor oficial e se 
atenderem à legislação nacional aplicável ao reconhecimento de cada curso.   

6.5.2.4. Para a Prova de Títulos, o documento que comprove apenas a habilitação exigida 
(escolaridade mínima, conforme o Anexo I deste Edital) para o exercício do cargo 
pleiteado pelo candidato não será considerado como título. Conforme o caso, 
cabe ao candidato, na entrega dos títulos, comprovar que o documento não é a 
habilitação exigida pelo cargo pleiteado e, sim, documento comprobatório de 
título. 

6.6. A análise relativa à Prova de Títulos será feita à luz da documentação apresentada pelo candidato e 
de acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 

6.7. A Prefeitura Municipal de São João da Lagoa – MG poderá solicitar, no ato da posse, a 
apresentação dos documentos originais para verificação da autenticidade das cópias. 

6.8. Fotocópias rasuradas e ilegíveis serão desconsideradas na Prova de Títulos. 
6.9. Serão desconsiderados títulos enviados à Unimontes/Cotec por fax, internet ou outro meio que não 

seja o especificado no subitem 6.4.  
6.10. Se houver entrega de títulos após o prazo estabelecido no subitem 6.4, eles serão desconsiderados 

na Prova de Títulos. 
6.11. Em caso de alteração do nome civil do candidato (seja por retificação ou complementação), por 

motivo de casamento ou outro estado civil, o candidato deverá enviar, junto com os títulos, cópia do 
documento oficial que comprove a alteração.  

6.12. Os títulos entregues serão de propriedade Unimontes/Cotec, que lhes dará o destino que julgar 
conveniente, decorridos 6 (seis) anos da divulgação do resultado final do Concurso, conforme 
indicado pelo CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos.  

6.13. A Unimontes/Cotec e o Município de São João da Lagoa – MG não se responsabilizarão por 
documentos originais que os candidatos, eventualmente, deixarem dentro do envelope. 

6.14. Não deverão ser enviados documentos que não se refiram aos títulos estabelecidos no subitem 6.5 
deste Edital. 
 

VII-  DO  PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
7.1. A classificação final dos candidatos, por cargo, será em ordem decrescente do somatório dos 

pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha e, no caso de cargos de nível superior de escolaridade, 
dos pontos obtidos na Prova de Títulos.  

7.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, terá preferência na classificação, conforme 
disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o 
candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos na data de aplicação das Provas de 
Múltipla Escolha. Persistindo o empate ou não havendo candidatos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, será classificado, preferencial e sucessivamente, o candidato que: 
a) obtiver maior pontuação na Prova de Múltipla Escolha de maior valor; 
b) tiver idade maior. 

 
VIII- DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
8.1. A divulgação dos resultados do concurso será feita no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, e no 

Município de São João da Lagoa, nas seguintes datas:  
8.1.1. Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição: dia 22/1/2016. 
8.1.2. Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição, após recursos: até o dia 5/2/2016. 
8.1.3. Resultado do pedido de tratamento especial: dia 12/2/2016. 
8.1.4. Resultado do pedido de tratamento especial, após recursos: dia 26/2/2016. 
8.1.5. Resultado da Prova de Múltipla Escolha, após recursos relativos ao Gabarito Oficial: dia 

12/4/2016.  
8.1.5.1. A pontuação obtida pelos candidatos na Prova de Múltipla Escolha resultará na 

classificação de candidatos que participarão da Prova de Títulos.  
8.1.6. Lista de Participantes da Prova de Títulos: dia 12/4/2016. 
8.1.7. Resultado da Prova de Títulos: dia 13/5/2016. 
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8.1.8. Resultado Final do Concurso Público: até o dia 2/6/2016. Nesse Resultado, constará a 
classificação dos candidatos, em ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos na 
Prova de Múltipla Escolha e na Prova de Títulos. 

8.1.9. Resultado Definitivo do Concurso Público, com a classificação definitiva dos candidatos 
após os recursos interpostos: até o dia 14/6/2016. 

8.2. No Resultado Final e o Resultado Definitivo os candidatos serão classificados por cargo e no limite 
de vagas, na ordem decrescente da soma dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha e na 
Prova de Títulos.    

8.3. Para os candidatos classificados além do limite de vagas, as listagens serão apresentadas em 
ordem decrescente da pontuação obtida, observando-se a classificação final. 

8.4. Não serão divulgados nomes e pontos dos candidatos eliminados ou não classificados no Concurso 
Público. O Relatório Geral, com a situação e notas dos candidatos, poderá ser consultado pelos 
candidatos na sede do Município de São João da Lagoa ou através do extrato de notas, no sítio 
eletrônico www.cotec.unimontes.br, após o dia 14/6/2016. 
8.4.1. O Extrato de Notas permanecerá no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br pelo período 

máximo de 30 dias.  
8.5. Não haverá informação individual aos candidatos. Caberá a estes tomarem conhecimento do 

resultado deste Concurso Público nos locais indicados para divulgação.  A responsabilidade pela 
busca de informações, bem como pelos prejuízos decorrentes do fato de não se terem informado, 
será exclusiva dos candidatos, e não da Unimontes/Cotec ou do Município de São João da Lagoa.    

  
IX - DOS RECURSOS  
9.1. A Unimontes/Cotec será responsável pela análise e resposta aos recursos interpostos. 
9.2. Poderão ser interpostos recursos nas situações indicadas no subitem 9.5 deste Edital, pelo sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br, nos prazos e horários indicados para cada caso. Para essa 
finalidade, o Município de São João da Lagoa disponibilizará computador e atendente, no Posto de 
Atendimento. Será disponibilizado, também, computador na Recepção da Unimontes/Cotec.  
9.2.1. Considerando a proposta e o cronograma do concurso unificado, bem como o alcance 

geográfico da internet e a disponibilidade de computadores no posto de inscrição, os 
recursos referentes a este concurso público não poderão ser enviados pelos Correios. 

9.3. O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter os dados que informem a identidade do 
reclamante, seu número de inscrição e cargo pleiteado. 

9.4. Admitir-se-á, para cada candidato, desde que devidamente fundamentado, um único recurso relativo 
a cada caso previsto no subitem 9.5. Havendo mais de um recurso, de um mesmo candidato, será 
considerado e respondido apenas o 1.º recurso. Os demais recursos serão desconsiderados.   

9.5. Caberá recurso, nos seguintes casos e prazos: 
9.5.1. Contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição, na ocorrência de 

eventuais erros na análise da documentação enviada: dias 25 a 27/1/2016, das 8h às 18h. 
9.5.1.1. Até o dia 5/2/2016, a Cotec informará o resultado do recurso, no sítio eletrônico 

www.cotec.unimontes.br. 
9.5.2. Contra o indeferimento do Pedido de Tratamento Especial, em caso de erro material: dias 

15/2/2016 a 17/2/2016, das 8h às 18h.  
9.5.2.1. Até o dia 26/2/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.5.3. Contra qualquer questão das Provas de Múltipla Escolha, na ocorrência de erros no 

enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias 8/3/2016 a 10/3/2016, das 
8h às 18h. 
9.5.3.1. Até o dia 12/4/2016, a Cotec informará o resultado do recurso, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.5.3.2. A decisão sobre os recursos interpostos poderá resultar em retificação no 

Gabarito Oficial. O Gabarito Oficial, após recursos, será divulgado pela Cotec, 
no referido endereço eletrônico, por período máximo de 30 (trinta) dias, para 
conhecimento dos candidatos. Não haverá informação individual aos 
candidatos. 

9.5.4. Contra o resultado da Prova de Títulos, na ocorrência de eventuais erros na análise da 
documentação, dias 14/5/2016 a 16/5/2016, das 8h às 18h. 
9.5.4.1. Até o dia 2/6/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
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9.5.5. Contra o resultado final da classificação no Concurso, desde que esteja devidamente 
fundamentado, dias 3/6/2016 a 5/6/2016, das 8h às 18h. 
9.5.5.1. Até o dia 14/6/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.6. Em quaisquer dos casos previstos no subitem 9.5, serão rejeitados os recursos que não estiverem 

devidamente fundamentados ou, ainda, aqueles a que se der entrada fora do prazo improrrogável 
previsto para cada caso. 

9.7. A decisão sobre os recursos interpostos, previstos nos subitens 9.5.3 a 9.5.5, poderá resultar em 
retificação na ordem de classificação dos candidatos.  

9.8. A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o dia 
14/6/2016, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br e na sede da Prefeitura Municipal de São 
João da Lagoa. No referido sítio eletrônico, o resultado será divulgado por período máximo de 30 
(trinta) dias, para conhecimento dos candidatos. Não haverá informação individual aos candidatos. 

9.9. Decairá do direito de impugnar este Edital o candidato que efetivar sua inscrição, aceitando, assim, 
todas as disposições nele contidas, observando-se, contudo, o disposto no subitem 9.11 deste 
Edital.  

9.10. Fica facultado aos candidatos apresentarem sua(s) contestação(ões), devidamente fundamentadas, 
acerca das disposições deste Edital, por meio de requerimento, nos seguintes prazos: dias 
23/11/2015 a 25/11/2015, das 8h às 18 h, pelo sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.10.1. A Unimontes/Cotec, após decisão da Prefeitura Municipal de São João da Lagoa, 

disponibilizará a resposta ao candidato no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, até o 
dia 14/12/2015. 

9.11. Fica assegurada ao candidato a interposição de recursos sempre que algum ato praticado ao longo 
do concurso interferir em sua esfera jurídica.  
 

X - DA NOMEAÇÃO E POSSE 
10.1. O provimento dos cargos, nas vagas oferecidas neste Concurso Público, será feito por nomeação, 

respeitando-se sempre a ordem de classificação dos candidatos.  
10.2. A convocação será feita por ofício, de acordo com o endereço indicado na Ficha de Inscrição. 
10.3. A posse para o cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial, conforme indicação do 

Município de São João da Lagoa – MG, para verificação da aptidão física e mental do candidato 
para o exercício do cargo. 

10.4. O candidato, quando convocado para posse, além de atender aos pré-requisitos exigidos para o 
cargo, deverá apresentar, obrigatoriamente, o original e xerox (legível e sem rasuras) dos seguintes 
documentos: 
 
a) Carteira de Identidade. 
b) Certidão de Nascimento ou Casamento. 
c) Título Eleitoral e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais. 
d) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
e) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. 
f) Número de PIS/PASEP, se já inscrito, ou Declaração, de próprio punho, de que não é 

inscrito. 
g) Atestado médico de sanidade física e mental necessária ao desempenho das funções 

inerentes ao cargo. O exame médico será realizado por médico da Prefeitura Municipal de 
São João da Lagoa – MG ou por médico credenciado pelo Município, que poderá, se julgar 
necessário, solicitar ao candidato exames complementares para verificar se o candidato está 
apto para o exercício do cargo. 

h) Diploma ou Certificado de Escolaridade, conforme exigência do cargo, devidamente 
registrado no órgão competente. 

i) Habilitação legal para exercício de profissão regulamentada, conforme o cargo pretendido, 
inclusive com registro no respectivo Conselho, se for o caso. 

j) Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para fins de 
verificação da acumulação de cargos, conforme dispõe o Artigo 37, Incisos XVI e XVII da 
Constituição Federal e Emendas Constitucionais. Ressalta-se que, se o candidato 
empossando for ocupante de cargo público inacumulável, deverá apresentar o comprovante 
do pedido de exoneração desse cargo no ato da posse. 

k) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.  
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l) Outros documentos referidos no Estatuto ou no Plano de Carreira, Cargos e Salários, se for 
necessário.  

m) 2 fotos 3x4, recentes. 
n) Comprovante de residência – deverá ser apresentado apenas pelos candidatos ao cargo de 

Agente Comunitário de Saúde, para fins de atendimento ao disposto no subitem 2.1, letra j, 
deste Edital. A conferência da residência, se necessária, será feita pela Secretaria Municipal 
de Saúde do Município. 

 
10.5. A lotação do servidor empossado será determinada pelo Prefeito Municipal, e observar-se-á, para 

esse fim, a ordem de classificação neste Concurso Público. 
10.6. No prazo de validade do Concurso Público, se ocorrer o acréscimo de número de vagas em algum 

dos cargos ofertados, deverá ser feito o aproveitamento de candidatos aprovados (candidatos 
classificados além do limite de vagas), obedecida a ordem de classificação neste Concurso Público. 

10.7. Para os cargos de Mecânico, Operador de Máquina Leve e Operador de Máquina Pesada, durante 
os três primeiros meses de estágio probatório, os candidatos empossados serão submetidos a teste 
para comprovação dos conhecimentos exigidos nas atribuições dos cargos, conforme Leis 
Municipais 349/2015 e 353/2015, sob pena de exoneração se não for comprovado o conhecimento 
prático, reservada a ampla defesa. 
 

 XI -  DAS NORMAS DISCIPLINARES 
11.1. A Cotec – Comissão Técnica de Concursos da Unimontes – terá amplos poderes para orientação, 

realização e fiscalização das Provas do Concurso Público, bem como quanto à análise da 
documentação relativa à Prova de Títulos. 

11.2. Somente poderão adentrar nos locais onde serão aplicadas as provas pessoas devidamente 
autorizadas pela Unimontes/Cotec.  

11.3. Todas as informações referentes a este Concurso Público serão prestadas pela Unimontes/Cotec, 
realizadora do Concurso Público, podendo ser obtidas no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br 
ou por meio do telefone (38) 3229-8080. 

11.4. O candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela concorrer, atentar contra a 
disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, 
coordenar ou fiscalizar a aplicação das provas será excluído do Concurso Público e estará sujeito a 
outras penalidades legais, garantindo, ao candidato, o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

11.5. Incorrerá em Processo Administrativo, para fins de demissão do Serviço Público, em qualquer 
época, o candidato que houver realizado o Concurso Público usando documento ou informações 
falsas ou outros meios ilícitos, devidamente comprovados. 
 

XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. A Unimontes/Cotec será responsável pela elaboração e aplicação das Provas de Múltipla Escola, 

pela Prova de Títulos, pelo processamento da classificação final dos candidatos e pelo fornecimento 
de informações referentes a este Concurso Público.  

12.2. Durante a aplicação e correção das Provas de Múltipla Escolha, se ficar constatado, em qualquer 
questão, erro de elaboração que prejudique a resposta, conforme o Gabarito Oficial, a 
Unimontes/Cotec poderá anular a questão e, nesse caso, divulgará sua decisão no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br.  

12.3. As publicações referentes aos resultados do Concurso Público, objeto deste Edital, serão feitas na 
sede do Município de São João da Lagoa e divulgadas no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.  

12.4. Não haverá justificativa para o não cumprimento, pelo candidato, dos prazos determinados neste 
Edital. 

12.5. Serão de propriedade da Unimontes/Cotec, sob guarda permanente e conforme indicações 
estabelecidas pelo CONARQ, os documentos do Concurso Público (editais, resultados do Concurso, 
recursos, Folhas de Respostas das Provas de Múltipla Escolha, exemplar único de Provas).  Outros 
documentos como títulos, atestados médicos e aqueles referentes à pré-inscrição/pedido de isenção 
da taxa ficarão guardados pelo prazo de 6 anos. Os cadernos de provas de Múltipla Escolha 
deixados pelos candidatos serão guardados por 120 dias. 

12.6. O prazo de validade deste Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. 
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12.7. A aprovação neste Concurso Público gera direito à nomeação, no limite de vagas já previstas para 
provimento, dentro do prazo de validade do Concurso e na forma da lei, obedecendo-se 
rigorosamente à ordem de classificação final dos candidatos.  

12.8. Em hipótese alguma, será concedida cópia ou vista de Provas, ressalvada a finalidade disposta no 
subitem 9.5.4 deste Edital, se necessário, mediante requerimento do candidato, protocolizado na 
recepção da Unimontes/Cotec. 

12.9. O Município de São João da Lagoa e a Unimontes/Cotec não se responsabilizam por quaisquer 
textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.  

12.10. São de inteira responsabilidade do candidato as declarações incompletas, erradas ou 
desatualizadas do seu endereço, as quais venham a dificultar quaisquer comunicações necessárias 
(inclusive convocação) sobre o Concurso Público.  

12.11. O candidato classificado no Concurso Público deverá, durante o prazo de validade do Concurso, 
manter atualizado o seu endereço residencial junto ao Setor de Pessoal do Município de São João 
da Lagoa. Não caberá ao candidato classificado qualquer reclamação, caso não seja possível a sua 
convocação por falta de atualização do endereço residencial. 

12.12. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções contidas na Folha 
de Respostas e nas Provas, bem como nos Editais Complementares e Retificações do Edital. 

12.13. A Unimontes/Cotec e o Município de São João da Lagoa não fornecerão declarações de 
classificação e/ou de aprovação neste Concurso Público.  

12.14. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Técnica de Concursos da 
Unimontes – Cotec –, ouvido, se necessário, o Município de São João da Lagoa.  

12.15. Caberá ao Prefeito do Município de São João da Lagoa a homologação do resultado deste 
Concurso Público no prazo da legislação municipal pertinente. 

12.16. Este Edital, na sua íntegra, será publicado na Sede do Município de São João da Lagoa e no Posto 
de Inscrições. Será divulgado no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, dele dando-se notícia, 
através do seu Extrato, em órgão de publicação oficial de imprensa e em jornal de ampla circulação 
no Estado de Minas Gerais. 
 

São João da Lagoa – MG, 13 de novembro de 2015. 

 
João Antônio Ramos Almeida 

Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO I (Retificado em 28/12/2015) 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 
 

 LEI(S) DE CRIAÇÃO 
DO CARGO 

CÓDIGO DE 
INSCRIÇÃO 

CARGO 
VAGAS 

OFERTADAS 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO** 

JORNADA DE 
TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

LC nº 0345/2015 e 
LC n° 0353/2015 

1  
Operador de Máquina 
/Mecânico 

1 
Fundamental Incompleto / Curso 
Específico.  

40h 1.400,00 70,00 

LC nº 0345/2015 e 
LC n° 0353/2015 

2  Operador de Máquinas Leve 1 
Fundamental Incompleto / 
Qualificação. CNH D 

40h 1.000,00 50,00 

LC nº 0345/2015 e 
LC n° 0353/2015 

3  Operador de Máquinas Pesada 1 
Fundamental Incompleto / 
Qualificação. CNH D 

40h 1.300,00 65,00 

LC n° 0353/2015 4  

Agente comunitário de saúde 
ESF Renascer zona urbana –
Ruas: São Bento, Manoel 
Fabiano, Rua da Lagoa, Vista 
Alegre, Antônio Santana, 
Mariana de Souza, Antônio 
Balbino, João Oliveira Rocha, 
Victor Luiz Pereira e Luiz 
Fernandes. 

1 
Fundamental completo, Comprovar 
residência na respectiva área de 
abrangência da ESF. 

40 horas 788,00 50,00 

LC n° 0353/2015 5  

Agente comunitário de saúde 
ESF Renascer zona urbana – 
Rua João Oliveira Rocha, 
Horácio Ramos, Rua C, B, São 
Judas José Benedito Machado, 
Antônio Bravo, Felício Batista, 
Alfredo Lazaro, Filomeno de 
Oliveira e Conjunto Habitacional 
Francisco Soares Pereira. 

1 
Fundamental completo, Comprovar 
residência na respectiva área de 
abrangência da ESF. 

40 horas 788,00 50,00 

LC n° 0353/2015 6  

Agente comunitário de saúde 
ESF Renascer zona urbana e 
rural – Ruas: A Filomeno de 
Oliveira, rua D e São Pedro, av 
Lagoa dos Patos. Comunidades: 
Sanharó, Buriti, Germano, 
Palmital, Ginete e Boa Caça. 
 

1 
Fundamental completo, Comprovar 
residência na respectiva área de 
abrangência da ESF. 

40 horas 788,00 50,00 
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO I (Retificado em 28/12/2015) 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 
 

LEI(S) DE CRIAÇÃO 
DO CARGO 

CÓDIGO DE 
INSCRIÇÃO 

CARGO 
VAGAS 

OFERTADAS 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO** 

JORNADA DE 
TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

LC n° 0353/2015 7  

Agente comunitário de saúde 
ESF Renascer Zona Rural – 
Localidades: Comunidades; 
Riacho da Areia, Lajes, Vitorino, 
Extrema, Riacho Fundo, 
Brejinho e Guaribas. 

1 
Fundamental completo, Comprovar 
residência na respectiva área de 
abrangência da ESF. 

40 horas 788,00 50,00 

LC n° 0353/2015 8  

Agente comunitário de saúde 
ESF Renascer zona rural – 
Comunidades; Barro, Onça e 
Cedro. 

1 
Fundamental completo, Comprovar 
residência na respectiva área de 
abrangência da ESF. 

40 horas 788,00 50,00 

LC n° 0353/2015 9  

Agente comunitário de saúde 
ESF Renascer Zona Rural-: 
Comunidades: Riacho Fundo 
Assentamento, Posto 
Agropecuário, Sanharó, Alegre 
e Beleza. 

1 
Fundamental completo, Comprovar 
residência na respectiva área de 
abrangência da ESF. 

40 horas 788,00 50,00 

LC n° 0353/2015 10  

Agente comunitário de saúde 
ESF Dona Paula Zona Rural e 
Urbana – Localidades: 
Rua São Miguel, Honor 
Gonçalves, Nossa Senhora 
Aparecida, João Oliveira Rocha 
e Aristides Batista. Comunidade 
São Bento, São Caetano I e II, 
Canavieira e Barro. 

1 
Fundamental completo, Comprovar 
residência na respectiva área de 
abrangência da ESF. 

40 horas 788,00 50,00 

LC n° 0353/2015 11  

Agente comunitário de saúde 
ESF Dona Paula Zona Urbana –  
Ruas: São Bento, Amadir 
Machado, Leopoldino, São 
Gerônimo, Pedro Gonçalves, 
Aristides Batista, Benedito 
Pereira Lima. 

1 
Fundamental completo, Comprovar 
residência na respectiva área de 
abrangência da ESF. 

40 horas 788,00 50,00 
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO I (Retificado em 28/12/2015) 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 
 

LEI(S) DE CRIAÇÃO 
DO CARGO 

CÓDIGO DE 
INSCRIÇÃO 

CARGO 
VAGAS 

OFERTADAS 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO** 

JORNADA DE 
TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

LC n° 0353/2015 12  

Agente comunitário de saúde 
ESF Dona Paula Zona rural e 
urbana – Rua Joaquim Ferreira 
e Comunidades São Bento, 
Aboboras, Riacho Fundo, 
Poções, Buqueirão e Cercado. 

1 
Fundamental completo, Comprovar 
residência na respectiva área de 
abrangência da ESF. 

40 horas 788,00 50,00 

LC n° 0353/2015 13  

Agente comunitário de saúde 
ESF Dona Paula  Zona Rural – 
Comunidade Inhaúma, 
Cabeceira de Inhaúma, 
Esplanada e Fazenda Santa 
Tereza. 

1 
Fundamental completo, Comprovar 
residência na respectiva área de 
abrangência da ESF. 

40 horas 788,00 50,00 

LC n° 0353/2015 14  

Agente comunitário de saúde 
ESF Dona Paula Zona Rural – 
Distrito de São Roberto de 
Minas, Assentamento Irmã 
Doroty II 

1 
Fundamental completo, Comprovar 
residência na respectiva área de 
abrangência da ESF. 

40 horas 788,00 50,00 

LC n° 0353/2015 15  

Agente Comunitário de saúde 
ESF Dona Paula Zona Rural – 
Boa Vista do Pacuí, Comunidade 
de Pederneiras, Cabeceira de 
Pederneiras e Assentamento 
próximo a São Roberto. 

1 
Fundamental completo, Comprovar 
residência na respectiva área de 
abrangência da ESF. 

40 horas 788,00 50,00 

LC nº 0345/2015 e 
LC n° 0353/2015 

16  Agente de Endemias 2 
Fundamental Completo. 
CNH Categoria “A”. 

40h 788,00 50,00 

LC nº 0345/2015 e 
LC n° 0353/2015 

17  
Educador Social/Orientador 
Social 

2 Nível Médio. 40h 788,00 50,00 

LC nº 0345/2015 e 
LC n° 0353/2015 

18  Orientador de Informática 2 Nível Médio / Certificação. 40h 838,00 50,00 

LC n° 0353/2015 19  
Assistente Técnico em Saúde –
Técnico de Farmácia. 

1 
Ensino Médio com curso técnico-
profissionalizante na área 

40 horas 838,00 50,00 
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO I (Retificado em 28/12/2015) 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 
 

LEI(S) DE CRIAÇÃO 
DO CARGO 

CÓDIGO DE 
INSCRIÇÃO 

CARGO 
VAGAS 

OFERTADAS 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO** 

JORNADA DE 
TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

LC nº 0345/2015 e 
LC n° 0353/2015 

20  Assistente Social 2 
Nível Superior. 
Registro no CRESS. 

30h 1.500,00 75,00 

LC nº 0345/2015 e 
LC n° 0353/2015 

21  Cirurgião Dentista ESF 1 
Nível Superior. 
Registro no CRO. 

40h 2.500,00 150,00 

LC nº 0345/2015 e 
LC n° 0353/2015 

22  Médico ESF 2 
Nível Superior. 
Registro no CRM. 

40h 10.000,00 150,00 

LC nº 0345/2015 e 
LC n° 0353/2015 

23  Supervisor Pedagógico 3 
Nível Superior (Habilitação 
específica). 

30h 1.500,00 75,00 

 
 

TOTAL DE VAGAS OFERTADAS** 30     

 
* A escolaridade exigida e outras exigências para o exercício do cargo, inclusive as citadas no subitem 2.1 do Edital, deverão ser comprovadas por ocasião da 
posse. 

**  Sobre reserva de vagas para pessoas com deficiência, vide subitens 3.2 do Edital.  
 

São João da Lagoa – MG, 13 de novembro de 2015. 
 
 

João Antônio Ramos Almeida 
Prefeito Municipal 

 



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO II (Retificado em 28/12/2015) 

ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

 
1 

 

 

CARGO ESCOLARIDADE PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL DE 
PONTOS 

HORÁRIO DAS 
PROVAS 

Língua Portuguesa 15 4,2 • Operador de Máquinas /Mecânico 

• Operador de Máquinas Leves  

• Operador de Máquinas Pesadas  

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Matemática 10 3,7 

100 
Das 7:30 às 
10:30 horas 

Língua Portuguesa 15 4,2 
• Agente Comunitário de Saúde 

• Agente de Endemias 

Ensino 
Fundamental 
Completo Matemática 10 3,7 

100  
Das 7:30 às 
10:30 horas 

Língua Portuguesa 15 4,2 
• Educador Social/Orientador Social 

• Orientador de Informática  

Nível Médio, 
conforme o Anexo I 

do Edital. Matemática 10 3,7  

100 
 

Das 12:30 às 
15:30 horas 

Conhecimentos Específicos 15 4,2 
• Assistente Técnico em Saúde – Técnico 

em Farmácia  

Nível Médio/Técnico 
conforme o Anexo I 

do Edital. Língua Portuguesa 10 3,7  

100 
Das 7:30 às 
10:30 horas 

 

Conhecimentos Específicos 15 4,2 • Assistente Social  

• Cirurgião Dentista ESF 

• Médico ESF 

• Supervisor Pedagógico  

Curso Superior 
Específico, 

conforme o Anexo I 
do Edital. Língua Portuguesa 10 3,7 

100 
Das 12:30 às 
15:30 horas 

 
São João da Lagoa – MG, 13 de novembro de 2015. 

 
 

João Antônio Ramos Almeida 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO III (Retificado em 28/12/2015) 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
Neste Anexo, constam as atribuições sintéticas. As atribuições, na íntegra (sintéticas e 

específicas), constam da Lei Municipal nº 0353/2015 

 
Agente Comunitário de Saúde 
Atuar na promoção e prevenção na saúde, mapeando e encaminhando pessoas ao serviço de saúde. 
Comprovar residência na área de abrangência do sua micro área.  
  
Agente de Endemias  
Executar tarefas de campo, junto à comunidade urbana e rural; executar a vigilância epidemiológica em 
conjunto com a fiscalização Municipal, sob orientação da Secretaria de Saúde e coordenação; possuir 
habilitação (CNH) na categoria “A”. 
 
Assistente Social  
Formular estratégias para elaboração, planejamento, execução e avaliação de políticas públicas; acolher e 
prestar informações às famílias para os encaminhamentos adequados das demandas dos usuários dos 
serviços de saúde e das unidades socioassistenciais do Município. 
 
Assistente Técnico em Saúde – Técnico em Farmácia 
Executar atividades de apoio técnico aos profissionais de nível médio/técnico ou de nível superior, conforme 
área de atuação, tais como: auxiliar de ortopedia, auxiliar de fisioterapia, auxiliar de ortopedia,auxiliar e técnico 
de farmácia, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de laboratório; auxiliar e técnico de radiologia; 
auxiliar e técnico de saúde bucal; entre outras atividades inerentes a área da saúde. 
 
Cirurgião Dentista ESF 
Prestar assistência odontológica em geral à clientela das unidades municipais de saúde e educação e de ação 
social e outras, no tratamento e na prevenção dentária. 
 
Educador Social/Orientador Social 
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, à defesa e à 
garantia de direitos e à proteção aos indivíduos e às famílias em situação de vulnerabilidade e, ou, risco social 
e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família e do seu acesso a inclusão 
digital. 
 
Médico ESF  
Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, observando os princípios e as diretrizes 
nacionais do Sistema Único de Saúde, compondo equipe multidisciplinar das estratégias de saúde da família. 
 
Operador de Máquina/Mecânico  
Elaborar planos de manutenção; realizar manutenções de motores de veículos leves, veículos pesados, 
máquinas leves e máquinas pesadas, sistemas e partes de veículos automotores; substituir peças; reparar e 
testar desempenho de componentes e sistemas de veículos; trabalhar em conformidade com normas e 
procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente. 
 
Operador de Máquinas Leves  
Executar as tarefas relacionadas à operação de trator agrícola para o preparo de terrenos agrícolas e plantio 
(arar e gradear); operar trator de coleta de resíduos e similares. Possuir habilitação (CNH) categoria D.  
 
Operador de Máquinas Pesadas  
Operar retroescavadeira, patrol, máquina motoniveladora e outros veículos que exijam maior complexidade na 
sua operação; realizar manutenção e conservação de vias públicas; preparar solos para a pavimentação, 
calçamento, dentre outros; orientar a manutenção e conservação das máquinas; executar as atividades de 
acordo com o manual técnico de equipamento; possuir habilitação CNH (categoria D).   
 
Orientador de Informática  
Monitorar e desempenhar as atividades relacionadas ao Laboratório de Informática, atendendo a comunidade 
local no uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação. 
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO III (Retificado em 28/12/2015) 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
Neste Anexo, constam as atribuições sintéticas. As atribuições, na íntegra (sintéticas e 

específicas), constam da Lei Municipal nº 0353/2015 

 
Supervisor Pedagógico 
Exercer, em unidade escolar, a supervisão do processo didático como elemento articulador no planejamento, 
no acompanhamento, no controle e na avaliação das atividades pedagógicas, conforme o plano de 
desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade escolar. 
 

São João da Lagoa – MG, 13 de novembro de 2015. 
 
 

João Antônio Ramos Almeida 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL N.º 1/2015 – ANEXO IV  
 

PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

Observação: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não 
excluindo, em hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 
 
CARGOS 

• Mecânico 
• Operador de Máquina Leve  
• Operador de Máquina Pesada 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Ensino Fundamental Incompleto 
PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Texto: Leitura, compreensão e interpretação de textos – ler, compreender e interpretar textos que circulam 
normalmente na sociedade. Distinguir as ideias principais e secundárias. Relacionar texto e contexto. Interpretar 
recursos coesivos na construção do texto: uso de preposições, conjunções, pronomes, advérbios, artigos, 
concordância verbal e nominal. 2. Ortografia – emprego de, por exemplo, s, z e x, ch e x, j e g, c e sc. 
Acentuação gráfica: emprego do acento agudo e do acento circunflexo. Dada uma lista de palavras de uso 
frequente, distinguir as que devem ser acentuadas graficamente das que não levam sinal gráfico. Partição 
silábica: noções elementares. 3. Morfologia – prefixos e sufixos: noções elementares. Noções de flexões de 
nomes e de verbos. 4. Vocabulário – sinônimos e antônimos. 5. Sinais de pontuação e seus efeitos 
comunicativos.  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ANDRÉ, Hildebrando A. de. Gramática Ilustrada*. Edição atual. São Paulo: Moderna, 2001. CEGALLA, 
Domingos Paschoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa*. 30 ed. São Paulo: Nacional, 1998. 
PROCÓPIO, Mércia Maria Silva; PASSOS, Jane Maria Araújo. Letra, Palavra e Texto – Língua Portuguesa e 
Projetos. V. 3 e 4. São Paulo: Scipione, 2003. CÓCCO, Maria Fernandes; HAILER, Marco Antonio. Análise, 
Linguagem e Pensamento – alp 4. São Paulo: FTD, 1991.  
* Obs.: Uma dessas ou qualquer outra Gramática da Língua Portuguesa usada nas escolas. 
 
MATEMÁTICA 
1. Sistema de Numeração Decimal: Leitura e escrita de números. Valor posicional. Números pares e números 
ímpares. Antecessor e sucessor. Números ordinais. Ordem crescente e ordem decrescente. 2. Números 
Naturais: Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Propriedades das operações. Situações-
problema envolvendo as operações. 3. Frações e Números Decimais: Representação. Equivalência. 
Comparação. Simplificação. Operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema monetário. 4. 
Medidas: de tempo, de comprimento, de área e de massa. 5. Geometria: Formas Geométricas Planas. 
Triângulos, quadriláteros, círculos e discos. Construção de Figuras Espaciais: poliedros, prismas, pirâmides, 
cilindros, cones, esferas e bolas. Perímetro e área. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Livros didáticos de Matemática para as 4 primeiras séries do Ensino Fundamental. 
 
 
CARGO 

• Agente de Endemias 
• Agente Comunitário de Saúde 

 
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Ensino Fundamental Completo 
PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
A prova constará de questões de interpretação de texto(s) de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, 
e de diferentes gêneros como, por exemplo, poema, texto jornalístico, propaganda, charge, tirinha, etc. Nessas 
questões, além dos conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e interpretação de um 
texto, tais como: apreensão da ideia central ou do objetivo do texto, identificação/análise de informações e/ou 
ideias expressas ou subentendidas, da estrutura ou organização do texto, da articulação das palavras, frases e 
parágrafos (coesão) e das ideias (coerência), das relações intertextuais, ilustrações ou gráficos, recursos 
sintáticos e semânticos, do efeito de sentido de palavras, expressões, ilustrações, também poderão ser 
cobrados os seguintes conteúdos gramaticais, no nível correspondente à 8ª série: divisão silábica, grafia de 
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL N.º 1/2015 – ANEXO IV  
 

PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

palavras, acentuação gráfica, concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; crase; pontuação; 
classes gramaticais (reconhecimento e flexões); estrutura e formação de palavras; sinônimos, antônimos, 
homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Gramáticas da Língua Portuguesa a que o candidato tenha mais fácil acesso, adaptadas ao Ensino 
Fundamental. Livros didáticos adotados nas escolas de 1.º grau (5.ª a 8.ª séries). 
 
MATEMÁTICA 
Números: números primos, algoritmo da divisão. Sistemas de numeração. Critérios de divisibilidade. Máximo 
divisor comum (entre números inteiros). Mínimo múltiplo comum (entre números inteiros). 2. Conjuntos 
Numéricos: operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos conjuntos 
numéricos. Propriedades dessas operações. Médias (aritmética e ponderada). Módulo e suas propriedades. 
Desigualdades, Intervalos. Sistemas de medidas. 3. Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades. 
Regra de três simples e composta. Regra de sociedade. Percentagem. Juros simples e compostos. Descontos 
simples e compostos. 4. Funções: gráficos de funções: definição e representação. 5. Função afim: definição, 
valor numérico, gráfico, raízes, estudo dos sinais, gráficos. Equações e inequações do 1.º grau. Sistema de 
equações do 1.º grau. 6. Função quadrática: definição, valor numérico, gráfico, raízes, estudo dos sinais, 
gráficos. Equações e inequações do 2.º grau. Equações biquadradas. 7. Expressões algébricas. Polinômios, 
algoritmos de divisão, produtos notáveis e fatoração. 8. Geometria Plana: curvas. Ângulos. Triângulos e 
quadriláteros. Igualdade e semelhança de triângulos. Relações métricas no triângulo retângulo. Trigonometria no 
triângulo retângulo e relações trigonométricas. Círculos e discos. Polígonos regulares e relações métricas. 
Feixes de retas. Áreas e perímetros. 9. Estatística básica: conceitos, coleta de dados, amostra. Gráficos e 
tabelas: interpretação. Distribuição de frequência. Médias, moda e mediana. 10. Probabilidades: espaço 
amostral. Experimentos aleatórios. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BIGODE, Antônio José Lopes. Matemática Hoje é Feita Assim. 5.ª a 8.ª séries. São Paulo: FTD, 2000. IMENES 
& LELLIS. Matemática. 5.ª a 8.ª séries. São Paulo: Scipione. 1997. Livros didáticos do Ensino Fundamental. 
 
CARGOS 
• Educador Social/Orientador Social 
• Orientador de Informática 
 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Nível Médio (conforme o Anexo I do Edital) 
PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática 
 
LÍNGUA 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, emprego. 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, 
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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 da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.  
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 (2.º grau). 
 
MATEMÁTICA 
1. Sistemas de numeração. Número primo, algoritmo da divisão. Critérios de divisibilidade; Máximo divisor 
comum (entre números inteiros); Mínimo múltiplo comum (entre números inteiros). 2. Conjuntos Numéricos: 
operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos conjuntos numéricos; 
Propriedades dessas operações; Médias (aritmética simples e ponderada). Módulo; Desigualdades; Intervalos; 
Sistemas de medida. 3. Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades; Regra de três simples e 
composta; Percentagem; Juros simples. 4. Relações e Funções: relações binárias; Domínio, contradomínio, 
imagem direta de funções; Gráficos de relações; Funções: definição e representação; Funções crescentes, 
decrescentes e periódicas; Função inversa. 5. Funções afins, lineares e quadráticas – propriedades, raízes, 
gráficos. 6. Exponenciais e Logaritmos: funções exponenciais e logarítmicas; propriedades e gráficos. Mudança 
de base; Equações e inequações exponenciais e logarítmicas. 7. Trigonometria no triângulo retângulo; Funções 
trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente; propriedades e gráficos; Equações trigonométricas. 8. 
Sequências: progressões aritméticas: termo geral, soma dos termos, relação entre dois termos, propriedades; 
Progressões geométricas: termo geral, relação entre dois termos, soma e produto dos termos, propriedades. 9. 
Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem; Arranjos, permutações e combinações simples e com 
repetições; Binômio de Newton; Triângulo de Pascal. 10. Matrizes e Sistemas Lineares: operações com 
matrizes: adição, subtração e multiplicação; Propriedades dessas operações; Sistemas lineares e matrizes; 
Resolução, discussão e interpretação geométrica de sistemas lineares. 11. Geometria Plana: curvas. Ângulos. 
Triângulos e quadriláteros; Igualdade e semelhança de triângulos. Relações métricas nos triângulos. Círculos e 
discos; Polígonos regulares e relações métricas; Feixes de retas; Áreas e perímetros. 12. Geometria Espacial: 
retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularidade entre retas, entre retas e planos e entre planos; 
Prismas e pirâmides; Cálculo de áreas e volumes; Cilindro, cone, esfera e bola: cálculo de áreas e volumes; 
Poliedros e relação de Euler. 13. Geometria Analítica: coordenadas cartesianas. Equações e gráficos. Distância 
entre dois pontos; Estudo da equação da reta: interseções de duas ou mais retas (no plano); Retas paralelas e 
perpendiculares, feixes de retas; Distância de um ponto a uma reta, áreas de triângulos, circunferências e 
círculos. 14. Números Complexos: módulo, argumento, forma algébrica; Operações com números complexos: 
adição subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 15. Polinômios: conceitos; Adição e multiplicação de 
polinômio; Algoritmos de divisão; Fatoração. Equações polinomiais; Relações entre coeficientes e raízes. Raízes 
reais e complexas; Raízes racionais e polinômios com coeficientes inteiros. 16. Estatística básica: conceito, 
coleta de dados, amostra; Gráficos e tabelas: interpretação. Média (aritmética simples e ponderada), moda e 
mediana; Desvio padrão. 17. Probabilidades: espaço amostral; Experimentos aleatórios; Probabilidades. 
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. 
 
CARGO 

• Assistente Técnico em Saúde – Técnico em Farmácia 
 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Nível Médio/Técnico (conforme o Anexo I do Edital) 
PROVAS: Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos 
 
LÍNGUA 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 
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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, emprego. 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 da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.  
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 (2.º grau). 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL MÉDIO TÉCNICO) 
 

ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO EM FARMÁCIA  
Atribuições de um técnico de farmácia, Boas práticas de distribuição, armazenamento e transporte de 
medicamentos. Noções de farmacologia: princípios farmacocinéticos e farmacodinâmicos, vias de administração 
de medicamentos, estudo da posologia, reações adversas e interações medicamentosas. Noções de 
farmacotécnica: conceitos, formas e apresentações farmacêuticas. Formas de expressão de concentrações na 
manipulação farmacêutica. Estabilidade de medicamentos. Biossegurança. Legislação: Regulamento de 
medicamentos genéricos. Medicamentos de controle especial: Portaria 344/98 SVS/MS de 12/05/1998 e suas 
atualizações. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
DESTRUTI, A. B. et al. Cálculos e conceitos em farmacologia. 6 ed. São Paulo, Senac, 2003. Dicionário de 
Especialidades Farmacêuticas – DEF 2004/2005 – 33 ed. Rio de Janeiro: Publicações Científicas, 2004. ZANINI, 
A. C.; OGA, S. Farmacologia Aplicada. 5 ed. São Paulo: Atheneu, 1994. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 
344 de 12 de maio de 1998. Substâncias e Medicamentos Sujeitos a controle especial. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, de 19 de maio de 1998. REIS, N. B. et al. Manual de boas práticas de distribuição, estocagem e 
transporte de medicamentos, 2 ed., Goiânia, 2000. SITE DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA: http://www.anvisa.gov.br. BRASIL. ANVISA – Resolução RDC nº 135, de 29 de maio de 2003. 
Aprova o Regulamento Técnico para Medicamentos Genéricos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 02 de jun. 
de 2003. (Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/hotsite/genéricos/legis/ resoluções/2003/135 03rdc.htm). 
OLIVEIRA, M. C. et al. Vias de Administração de Formas Farmacêuticas. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde. Brasília, 2 ed., 1994. Constituição 
Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da 
Saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 20 set. 1990 [com redação dada pela Lei 9.836, de 23 de setembro de 
1999 (Diário Oficial da União, 24 set. 1999)]. BRASIL. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Brasília: Diário 
Oficial da União, 31 dez. 1990. 
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CARGOS 
• Assistente Social  
• Cirurgião Dentista ESF 
• Médico ESF 
• Supervisor Pedagógico 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Nível Superior (Conforme consta do Anexo I do Edital) 
PROVAS: Conhecimentos Específicos e Língua Portuguesa 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (Para todos os cargos de nível superior) 
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, emprego. 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 da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.  
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 (2.º grau). 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

ASSISTENTE SOCIAL  
Questão social. Análise e fundamentação das relações sociais no âmbito das Instituições. A Instituição e as 
Organizações Sociais. Políticas Sociais: Relação Estado/Sociedade. Contexto atual e o neoliberalismo. Direitos 
sociais, legislação e mecanismos de acesso – interfaces com segmentos específicos – infância e juventude, 
família, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, trabalhadores. Políticas, diretrizes, ações e desafios na área 
da família, da criança e do adolescente: Políticas de Seguridade e Previdência Social. Políticas da Assistência 
Social Brasileira, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Políticas de Saúde Brasileira, Sistema Único de 
Saúde (SUS) e agências reguladoras. Política Nacional do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
A defesa de direitos da criança e do adolescente. O trabalho em redes: esfera pública, conselhos de direito.  
Intersetorialidade e interdisciplinaridade.  Gestão Social. Planejamento Social.  Metodologias de pesquisa social. 
Processos de trabalho no Serviço Social e seus fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético-
políticos. Processos de trabalho e instrumentalidade no Serviço Social. Níveis, áreas e limites de atuação do 
profissional de Serviço Social. Abordagens grupais e individuais.  Estratégias, instrumentos e técnicas de 
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intervenção. Ética profissional. Legislação que regulamenta a profissão de Assistente Social.  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – (Lei n.º 8.742/1993). Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. Política Nacional de Assistência Social. Brasília: Secretaria Nacional de Assistência Social, 
2004.  Lei n.º 12.435, 06/07/2011. Altera a Lei n.º 8.742, de 7/12/1993, que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  Lei n.º 8.069, de 13/07/1990. Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), atualizado com a Lei n.º 12.010, de 3/8/2009, Lei n.º 12.594, de 18/01/2012. 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 2006. Lei Orgânica da Saúde (Lei 
8.080/1990).  Lei n.º 8.142, de 28/12/1990. Lei n.º 8.662 de 07/06/1993 – Código de Ética Profissional do 
Assistente Social. Edição atualizada, 2011. BARROCO SILVA, Maria Lúcia. Ética – Fundamentos Sócio-
históricos. 3.ª  ed. São Paulo, Cortez, 2010.  CARVALHO, R. e IAMAMOTO, M. Relações sociais e Serviço 
Social no Brasil. Cortez, 2001. CFESS – Conselho Federal de Serviço Social (org.). O Estudo Social em 
Perícias, CFESS. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série Trabalho e 
Projeto Profissional nas Políticas Sociais [online]. Brasília: CFESS, 2010. CFESS/ABEPSS. Serviço Social: 
Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. Unidade I: p. 15 a 86; Unidade 
II: p. 125 a 163; Unidade IV: p. 341 a 410; e Unidade V: p. 481 a 552. FALEIROS, Vicente de Paula – 
Estratégias em Serviço Social – 5.ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. GUERRA. Y. A instrumentalidade do Serviço 
Social. São Paulo: Cortez, 1995. IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho 
e formação profissional. São Paulo: Cortez Editora, 1999. IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em Tempo 
de Capital Fetiche. Capital financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 2007.  MONNERAT, Giselle 
Lavinas and SOUZA, Rosimary Gonçalves de. Da Seguridade Social à intersetorialidade: reflexões sobre a 
integração das políticas sociais no Brasil. Rev. katálysis [online]. 2011, vol.14. MOTTA, Ana Elizabete et al 
(orgs.). Serviço Social e Saúde. Formação e Trabalho Profissional [online]. ABEPSS e OPAS, julho/2006. 
NETTO, Paulo José. Ditadura e serviço social. 8.ª ed. São Paulo. 2005. YAZBEZ, M. C. Classes Subalternas e 
Assistência Social. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA ESF 
Conceito de saúde, paradigma sanitário, princípios e características da promoção da saúde. Controle de 
infecção na prática odontológica. Materiais e instrumentais da clínica odontológica. Diagnóstico das doenças 
bucais: cárie, más formações dentárias, doenças periodontais, lesões de mucosa, lesões de tecido ósseo, 
lesões glandulares, distúrbios articulares. Saúde da Família. Planejamento de tratamento odontológico 
(anamnese, exames complementares, prontuário). Prescrição na clínica odontológica. Prevenção das doenças 
bucais: cárie, doença periodontal e neoplasias individual e coletiva – métodos preventivos, fluorterapia. 
Anestesiologia – indicações, anestésicos e técnicas. Tratamento das doenças bucais: cárie, doenças 
periodontais, lesões de mucosa, lesões de tecido ósseo, lesões glandulares e distúrbios articulares. Dentística 
operatória – tratamento invasivo e não invasivo da cárie dentária. Procedimentos periodontais de raspagem, 
plastias gengivais. Cirurgias bucais – biópsia, exodontia, suturas, tratamento de complicações cirúrgicas e 
infecções. Tratamento conservador da polpa dentária. Oclusão e ajuste oclusal. Legislação do SUS – Sistema 
Único de Saúde. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABOPREV. Promoção de Saúde Bucal. São Paulo: Artes Médicas, 2003. ALLEGRA, F.; GENNARI P. V. 
Doenças da mucosa bucal. São Paulo: Santos, 2000. ANDRADE E. D. Terapêutica medicamentosa em 
odontologia. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas.  BUISCHI, I. A promoção da saúde bucal  na clínica odontológica 
– EAP-APCD. São Paulo: Artes Médicas, 2000. BURT, B. A.; EKLUND, S.A. Odontologia Prática Dental e a 
Comunidade. 6. ed. São Paulo: Santos, 2007. COHEN, S. BURNS C.R. Caminhos da Polpa. 9. ed. São Paulo: 
Elsevier, 2007. COLEMAN, G. C.; NELSON, J. F. Princípios de diagnóstico bucal. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1996. Controle de Infecções e a Prática Odontológica em tempos de AIDS – Manual de Condutas. 
Brasília, Ministério da Saúde, 2000. ELIAS, R. Atendimento de pacientes de risco. São Paulo: Revinter, 2009. 
FEJERSKOV, O; KIDD, E. Cárie Dentária. A doença e o seu tratamento clínico. São Paulo: Santos, 2005. 
KRAMER, P. F. Promoção de Saúde Bucal em Odontopediatria: Diagnóstico, prevenção e tratamento da cárie 
bucal. São Paulo: Artes Médicas, 1997. LINDHE, J. Tratado de periodontia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1997. LITTLE J. W. et col. Manejo odontológico de paciente clinicamente comprometido. 7. ed. São 
Paulo: Elsevier, 2009. Manual de Conduta de Biossegurança na Policlínica Odontológica. UNIVAP, 2008. 
www.univap.br. MONDELLI, J. S. Fundamentos de Dentística Operatória. 1. ed. São Paulo: Santos, 2006. 
NEVILLE, B. et col. Patologia oral e maxilofacial. 3. ed. São Paulo: Elsevier, 2009. PEREIRA, A. C. et col. 
Odontologia em Saúde Coletiva: Planejamento, ações e promovendo saúde. 1. ed. São Paulo: Artmed, 2003. 
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PETERSON et col. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. 5. ed. São Paulo: Elsevier, 2009. PINTO, V. G. 
Saúde Bucal Coletiva. 5. ed. São Paulo: Editora Santos, 2008. SHILLIINGBURG J. H. T. et col. Fundamentos de 
Prótese Fixa. 4. ed. São Paulo: Quintessence, 2007. BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 
200. BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 
20 set. 1990 [com redação dada pela Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999 (Diário Oficial da União, 24 set. 
1999)]. BRASIL. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Brasília: Diário Oficial da União, 31 dez. 1990. 
 
MÉDICO ESF 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde 2. Promoção e 
proteção à saúde da criança, da mulher do adolescente, do adulto e idoso 3. Identificação das fases evolutivas e 
assistência aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice, 4. Assistência à 
gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco 5. Assistência ao parto e puerpério normais 6. 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo gravídico-puerperal 7. Cuidados ao recém 
nascido normal e condução da puericultura 8. Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na 
adolescência,na idade adulta e na velhice 9. Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e 
urgentes 10. Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária 11. 
Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial 12. Diagnóstico das patologia 
cirúrgicas mais freqüentes e encaminhamentos necessários 13. Orientação pré e pós-operatória das 
intervenções cirúrgicas mais simples 14. Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples 
15.  Diagnóstico dos problemas mais freqüentes de saúde ocupacional 16. Conhecimento sobre o ciclo vital, a 
estrutura e a dinâmica familiar. 17. Reconhecimento e abordagem das crises familiares, evolutivas e não 
evolutivas, das disfunções familiares no âmbito da Medicina de Família e Comunidade 18. Conhecimento e 
utilização das principais técnicas de dinâmica de grupo 19. Promoção de ações de educação em saúde e ações 
em parceria com a comunidade 20. Identificação dos problemas de saúde da comunidade, particularizando 
grupos mais vulneráveis 21. Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar 22. 
Cadastro familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares 23. Gerenciamento de serviços de 
saúde 24.  Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde 25. Organização de 
arquivo médico 26. Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e contra-referência 27. Atuação 
intersetorial nos vários níveis de atenção à saúde 28. Estudos de prevalência de morbi-mortalidade e de 
indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade 29. Estudos de demanda e de aspectos 
específicos da unidade, visando a sua adequação à clientela 30. Conhecimento das novas tecnologias na 
assistência de atenção no âmbito da medicina geral,da família e da comunidade, baseadas no paradigma bio-
psico-social 31. Implementação, controle e avaliação do programa de imunização da unidade 32. Orientação e 
implementação de atividades de treinamento de pessoal e educação continuada para a equipe de saúde. 
Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
STARFIELD, Bárbara. Atenção Primária, equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços-tecnologia. Brasília: 
UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 726p. BRASIL. Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Lei n.º 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde, 1990. In: Manual Gestor SUS. Rio de Janeiro: 
Lidador, 1997. CARVALHO, Guido Ivan; SANTOS, Lenir. Sistema Único de Saúde: Comentários à Lei Orgânica 
da Saúde (Leis 8.080/90 e 8.142/90). 3. ed. Campinas, Ed. Unicamp, 2001. CREMESC. Manual de Orientação 
Ética e Disciplinar. VI, 2.ª ed., Florianópolis: CRM-SC, 2000. [Inclui o Código de Ética Médica do CFM. 
Disponível no Portal CFM e em http://www.portalmedico.org.br/Regional/crmsc/manual/sumário.htm] DUNCAN, 
Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas clínicas em atenção primária. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2004. MeWHINNEY. A Texbook of Family Medicine, 2. ed., Oxford. Oxford University Press, 1997. 448p. 
RAKEL, R. E. Textbook of famili practice. Philadelphia, W B Saunders Co, 2001. – Part I – Principles of Family 
Practice. ROQUAYROL, Maria Zélia & ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia  Saúde. 6. ed. Rio de 
Janeiro, Medsi, 2003. VAUGHAN, J. P.; MARROW, R. H. Epidemiologia para os Municípios: manual para 
gerenciamento dos distritos sanitários. Tradução: Carlos Dora, Iná dos Santos Hallal, César Gomes Victoria. 3. 
ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. Tradução de: Manual of epidemiology for district health management. WONCA. 
A Definição Européia de Medicina Geral e Familiar: Justin Allen et al., WONCA, 2002. [disponível na página da 
SBMFC na Internet: www.sbmfc.org.br - traduzido para o português]. 
 
SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
Os candidatos deverão demonstrar conhecimento das diferentes fases do desenvolvimento humano e suas 
peculiaridades em relação ao processo educativo; da elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto 
Político-Pedagógico; do Regimento Escolar e dos diversos documentos que compõem, obrigatoriamente, o 
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arquivo escolar; de medidas a serem adotadas para melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente, do 
adequado exercício da cidadania; de formas para aplicar as metodologias de ensino das diferentes linguagens – 
Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Educação Física e Artes –, na perspectiva dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais; da legislação básica do ensino e das formas de organização da escola    
como instituição pertencente a um sistema oficial de ensino; dos princípios da gestão democrática da escola 
pública; da organização, coordenação, acompanhamento e avaliação dos processos educativos; dos fatores que 
interferem no processo ensino-aprendizagem e de alternativas de superação das dificuldades encontradas; de 
alternativas para superação de exclusões sociais, culturais, étnico-raciais, econômicas e outras que dificultam a 
edificação da escola inclusiva. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BRASIL, MEC – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96. BRASIL, MEC – Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Lei n.º 8.069/90. BRASIL, MEC – Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: 1.ª a 4.ª séries. Brasília: SEF/MEC, 1997. v. 1 a 10. BRASIL, MEC – Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. BRASIL, MEC – Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos – Resolução n.º CEB/CNE 01/2000. BRASIL, MEC 
– Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – Resolução CEB/CNE n.º 02/2001. 
CURY, Carlos R. J. Legislação Educacional Brasileira. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. FERREIRA, Naura S. C. 
(org.). Supervisão educacional para uma escola de qualidade: da formação à ação. São Paulo: Cortez, 2002. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 
1996. LIBÂNEO, José C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da 
Escola Pública. São Paulo: Editora Ática, 2003. RONCA, P. A. A prova operatória. São Paulo: Instituto Esplan, 
1991. VEIGA, Ilma Passos A. (org.). Repensando a Didática, Campinas/SP: Papirus, 2006. ZABALLA, Antoni. A 
prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Araned, 1998. 
 

São João da Lagoa – MG, 13 de novembro de 2015. 
 

João Antônio Ramos Almeida 
Prefeito Municipal 

 
 


