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  CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO 
DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG 

4ª RETIFICAÇÃO EDITAL 01/2016 
 

 
 
Considerando quesĕonamentos conĕdos no Oεcio nº 7845/2016 – SEC/2ª Câmara do Tribunal de                         
Contas do Estado de Minas Gerais, a necessidade de maior prazo para análise dos documentos dos                               
portadores de necessidades especiais e a transparência que deve ocorrer em um certame público, a                             
Prefeitura Municipal de Montes Claros torna pública a presente reĕficação: 

 
 

No subitem 3.2., onde se lê: 
 

3.2. Das vagas reservadas para Pessoas com Deficiência –  Em conformidade com a Lei Orgânica do                               
Município de Montes Claros‐MG (Art. 87, Inciso VIII) e as Leis Municipais nº 3.175/2003 e                             
3.422/2005, ficam reservadas 10% (dez por cento) das vagas deste Concurso para portadores de                           
necessidades especiais, desde que as atribuições do cargo sejam compaėveis com a deficiência de                           
que o candidato é portador. As vagas reservadas, no total de  07(sete),  estão especificadas no Anexo                               
I do Edital. 
 
Leiase, corrijase e registrese: 
 
3.2. Das vagas reservadas para Pessoas com Deficiência –  Em conformidade com a Lei Orgânica do                               
Município de Montes Claros‐MG (Art. 87, Inciso VIII) e as Leis Municipais nº 3.175/2003 e                             
3.422/2005, ficam reservadas 10% (dez por cento) das vagas deste Concurso para portadores de                           
necessidades especiais, desde que as atribuições do cargo sejam compaėveis com a deficiência de                           
que o candidato é portador. As vagas reservadas são  07(sete) , devido a aplicação do § 2º do art. 1º                                     
da Lei Municipal 3.422 de 19/07/2005, que define: “ Caso a aplicação do percentual de que trata o                                 
parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número                           
inteiro subsequente ”. Estas vagas estão especificadas no Anexo I do Edital. 
 
 
No subitem 3.2.10., onde se lê: 
 
3.2.10. O resultado da Inscrição na Reserva de Vagas (pessoas com deficiência) será divulgado até o dia                                 
20/05/2016, no síĕo eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede do Município                   
de Montes Claros. Cabendo recurso nos termos do item IX deste Edital. 
 
Leiase, corrijase e registrese: 
 
3.2.10. O resultado da Inscrição na Reserva de Vagas (pessoas com deficiência) será divulgado até o dia                                 
23/05/2016, no síĕo eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede do Município                   
de Montes Claros. Cabendo recurso nos termos do item IX deste Edital. 
 
 
 
 
No subitem 4.2., onde se lê: 



  CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO 
DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG 

4ª RETIFICAÇÃO EDITAL 01/2016 
 

 
4.2.  A pontuação máxima das Provas deste Concurso é de 100 (cem) pontos, exceto  para cargos com                                 
exigência de Ensino Superior, cuja pontuação máxima será de 115(Cento e quinze) pontos,                         
considerando a Prova de Títulos. 
 
Leiase, corrijase e registrese: 
 
4.2. A pontuação máxima das Provas deste Concurso é de 110 (cento e dez) pontos, considerando a                                 
Prova de Títulos. 
 
 
No subitem 6.1., onde se lê: 
 
6.1.  A prova de ėtulos, de caráter classificatório, terá o total máximo de 15 (quinze) pontos, e                                 
constará de ėtulos de Formação Profissional, conforme especificado no Anexo V e neste Item VI do                               
Edital. 
 
Leiase, corrijase e registrese: 
 
6.1. A prova de ėtulos, de caráter classificatório, terá o total máximo de 10 (dez) pontos, e constará                                   
de ėtulos de Formação Profissional, conforme especificado no Anexo V e neste Item VI do Edital. 
 
 
No subitem 6.4.6., onde se lê: 
 
6.4.6.  Título de Experiência Profissional – tempo de serviço (público ou privado)  relaĕvo à                           
experiência no exercício do cargo pleiteado. Será atribuído 1 (um) ponto por ano completo (365                             
dias), relaĕvo ao tempo de serviço efeĕvamente trabalhado e devidamente comprovado, até o                         
limite máximo de 5 (cinco) pontos. 
 
Leiase, corrijase e registrese: 
 
6.4.6.  Título de Experiência Profissional – tempo de serviço (público ou privado) relaĕvo à                           
experiência no exercício do cargo pleiteado. Será atribuído 1 (um) ponto por ano completo (365                             
dias), relaĕvo ao tempo de serviço efeĕvamente trabalhado e devidamente comprovado, até o                         
limite máximo de 3 (três) pontos. 
 
 
 
 
 
 
 
No anexo V, onde se lê: 
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ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA DE COMPROVAÇÃO 

Título  Pontuação por 
Título  Forma de comprovação 

Curso de Graduação 
(apenas para os cargos que exigem         
curso técnico) 

05 pontos  Cópia legível do Diploma ou Declaração de Conclusão. 

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

07 pontos  Cópia legível do Diploma, Declaração ou Cerĕficado de               
Conclusão. 

 
Curso de Pós‐Graduação (Mestrado) 
 

08 pontos  Cópia legível do Cerĕficado, Diploma ou da Ata de Defesa da                     
dissertação. 

 
Curso de Pós‐Graduação (Doutorado)  10 pontos  Cópia legível do Cerĕficado, Diploma ou da Ata de Defesa da                     

tese. 

* Será considerada a maior ĕtulação de cada candidato. A pontuação não será cumulaĕva. 
 
Leiase, corrijase e registrese: 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA DE COMPROVAÇÃO 

Título  Pontuação por 
Título  Forma de comprovação 

Curso de Graduação 
(apenas para os cargos que exigem         
curso técnico) 

3 pontos  Cópia legível do Diploma ou Declaração de Conclusão. 

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

4 pontos  Cópia legível do Diploma, Declaração ou Cerĕficado de               
Conclusão. 

 
Curso de Pós‐Graduação (Mestrado) 
 

5 pontos  Cópia legível do Cerĕficado, Diploma ou da Ata de Defesa da                     
dissertação. 

 
Curso de Pós‐Graduação (Doutorado)  7 pontos  Cópia legível do Cerĕficado, Diploma ou da Ata de Defesa da                     

tese. 

* Será considerada a maior ĕtulação de cada candidato. A pontuação não será cumulaĕva. 
 
No subitem 8.1.6., onde se lê: 
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DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG 

4ª RETIFICAÇÃO EDITAL 01/2016 
 

 
8.1.6. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência), após recursos: até o dia                               
20/05/2016. 
 
Leiase, corrijase e registrese: 
 
8.1.6. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência), após recursos: até o dia                               
23/05/2016. 
 
 
No subitem 9.5.4., onde se lê: 
 
9.5.4. Contra o indeferimento da Inscrição para Portadores de Necessidades Especiais, em caso de                           
erro material ou de análise: dias 23, 24 e 25 de maio de 2016, das 8h às 17h. 
 
Leiase, corrijase e registrese: 
 
9.5.4. Contra o indeferimento da Inscrição para Portadores de Necessidades Especiais, em caso de                           
erro material ou de análise: dias 24, 25 e 30 de maio de 2016, das 8h às 17h. 
 
 
No subitem 10.4., acrescese: 
 
10.4.1. O candidato que apresentar cerĕdão posiĕva de antecedentes criminais somente poderá ser                         
impedido de tomar posse mediante ato fundamentado da Administração, sendo‐lhe reservado o                       
direito ao contraditório e a ampla defesa. 
 
 
Exclusão de Cargo (Técnico em Radiologia): 
 
Considerando o Oεcio nº 7845/2016 – SEC/2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas                               
Gerais e o quesĕonamento do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia – 3ª Região acerca da                               
jornada de trabalho para o cargo de  Técnico em Radiologia , informamos a exclusão do cargo de                               
Técnico em Radiologia do certame, aguardando futuras adequações da Legislação Municipal. 
 
Os candidatos ao cargo de Técnico em Radiologia têm o direito de pedir a devolução da taxa de                                   
inscrição, de acordo com as regras expressas nos subitens 2.5.5. e 2.5.6.. 
 
Montes Claros, 19 de maio de 2016. 
 
 

José Vicente Medeiros 
Prefeito em Exercício de Montes Claros 
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A Prefeitura Municipal de Montes Claros, torna pública a presente retificação:

No subitem 2.6., onde se lê:

2.6. Cartão de Inscrição – Não será enviado Cartão de Inscrição para o endereço do candidato. Os 
candidatos  deverão,  a  partir  do  dia  11/05/2016,  informar-se,  pela  internet,  no  sítio  eletrônico 
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /,  em  que  local  farão  as  Provas.  Informações 
também poderão ser obtidas na recepção da Prefeitura Municipal de Montes Claros, de segunda a 
sexta-feira, exceto eventuais recessos e feriados, no horário das 8h às 17h.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

2.6. Cartão de Inscrição – Não será enviado Cartão de Inscrição para o endereço do candidato. Os 
candidatos  deverão,  a  partir  do  dia  13/06/2016,  informar-se,  pela  internet,  no  sítio  eletrônico 
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /,  em  que  local  farão  as  Provas.  Informações 
também poderão ser obtidas na recepção da Prefeitura Municipal de Montes Claros, de segunda a 
sexta-feira, exceto eventuais recessos e feriados, no horário das 8h às 17h.

No subitem 2.7.5, onde se lê:

2.7.5.  O resultado do Pedido de Tratamento Especial será divulgado até o dia 06/05/2016, no sítio 
eletrônico  www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/  e  na  sede  do  Município  de  Montes 
Claros. Cabendo recurso nos termos do item IX deste Edital.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

2.7.5.  O resultado do Pedido de Tratamento Especial será divulgado até o dia 20/05/2016, no sítio 
eletrônico  www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/  e  na  sede  do  Município  de  Montes 
Claros. Cabendo recurso nos termos do item IX deste Edital.

No subitem 3.2.10, onde se lê:

3.2.10. O resultado da Inscrição na Reserva de Vagas (pessoas com deficiência) será divulgado até o  
dia 06/05/2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede do 
Município de Montes Claros. Cabendo recurso nos termos do item IX deste Edital.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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3.2.10. O resultado da Inscrição na Reserva de Vagas (pessoas com deficiência) será divulgado até o  
dia 20/05/2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede do 
Município de Montes Claros. Cabendo recurso nos termos do item IX deste Edital.

No subitem 5.6.1., onde se lê:

5.6.1. As provas serão aplicadas no dia 22/05/2016, no horário indicado para cada cargo no Anexo II  
deste Edital.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

5.6.1. As provas serão aplicadas no dia 19/06/2016, no horário indicado para cada cargo no Anexo II  
deste Edital.

No subitem 6.3., onde se lê:

6.3. A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada até o dia 01/06/2016, 
no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e no quadro de avisos da Sede 
da Prefeitura Municipal de Montes Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.3. A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada até o dia 11/07/2016, 
no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e no quadro de avisos da Sede 
da Prefeitura Municipal de Montes Claros.

No subitem 6.4.1., onde se lê:

6.4.1. A entrega da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser entregue, 
mediante protocolo, de 06/06/2016 a 10/06/2016 na recepção da Prefeitura Municipal de Montes  
Claros no horário das 08 às 17 horas, exceto no sábado, domingo ou feriados, estando escrito no  
envelope:   PROVA  DE  TÍTULOS/CONCURSO  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MONTES  CLAROS 
SAUDE/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.4.1. A entrega da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser entregue, 
mediante protocolo, de 12/07/2016 a 15/07/2016 na recepção da Prefeitura Municipal de Montes  
Claros no horário das 08 às 17 horas, exceto no sábado, domingo ou feriados, estando escrito no  
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envelope:  PROVA  DE  TÍTULOS/CONCURSO  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MONTES  CLAROS 
SAUDE/2016.

No subitem 6.13., onde se lê:

6.13. O resultado da Prova de Títulos será divulgado até o dia 17/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.13. O resultado da Prova de Títulos será divulgado até o dia 29/07/2016.

No subitem 8.1.3., onde se lê:

8.1.3. Resultado do pedido de tratamento especial: até o dia 06/05/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.3. Resultado do pedido de tratamento especial: até o dia 20/05/2016.

No subitem 8.1.4., onde se lê:

8.1.4. Resultado do pedido de tratamento especial, após recursos: até o dia 12/05/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.4. Resultado do pedido de tratamento especial, após recursos: até o dia 31/05/2016.

No subitem 8.1.5., onde se lê:

8.1.5. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência): até o dia 06/05/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.5. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência): até o dia 20/05/2016.

No subitem 8.1.6., onde se lê:
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8.1.6. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência), após recursos: até o dia  
12/05/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.6. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência), após recursos: até o dia  
31/05/2016.

No subitem 8.1.7., onde se lê:

8.1.7.  Resultado  da Prova de  Múltipla  Escolha,  após  recursos  relativos  ao  Gabarito  Oficial:  dia 
01/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.7.  Resultado  da Prova de  Múltipla  Escolha,  após  recursos  relativos  ao  Gabarito  Oficial:  dia 
11/07/2016.

No subitem 8.1.8., onde se lê:

8.1.8. Lista de Participantes da Prova de Títulos: dia 01/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.8. Lista de Participantes da Prova de Títulos: dia 11/07/2016.

No subitem 8.1.9., onde se lê:

8.1.9. Resultado da Prova de Títulos: até o dia 17/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.9. Resultado da Prova de Títulos: até o dia 29/07/2016.

No subitem 8.1.10., onde se lê:

8.1.10. Resultado da Prova de Títulos, após recursos: até o dia 24/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
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8.1.10. Resultado da Prova de Títulos, após recursos: até o dia 09/08/2016.

No subitem 8.1.11., onde se lê:

8.1.11. Resultado Final do Concurso Público: até o dia 24/06/2016. 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.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.11. Resultado Final do Concurso Público: até o dia 09/08/2016. 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.

No subitem 8.1.12., onde se lê:

8.1.12.  Resultado  Definitivo,  com  a  classificação  final  dos  candidatos,  será  feita  até  o  dia  
30/06/2016,  no  sítio  eletrônico  www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/  e  na  sede  da 
Prefeitura Municipal de Montes Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.12.  Resultado  Definitivo,  com  a  classificação  final  dos  candidatos,  será  feita  até  o  dia  
16/08/2016,  no  sítio  eletrônico  www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/  e  na  sede  da 
Prefeitura Municipal de Montes Claros.

No subitem 8.4., onde se lê:

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 Montes Claros – MG ou através do extrato de notas, no  
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/, após o dia 30/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

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 
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pelos candidatos na sede do Município de Montes Claros – MG ou através do extrato de notas, no  
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/, após o dia 16/08/2016.

No subitem 9.5.3., onde se lê:

9.5.3. Contra o indeferimento do Pedido de Tratamento Especial, em caso de erro material: dias 09, 
10 e 11 de maio de 2016, das 8h às 17h. 

9.5.3.1. Até o dia 12 de maio de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no sítio  
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.5.3. Contra o indeferimento do Pedido de Tratamento Especial, em caso de erro material: dias 23, 
24 e 25 de maio de 2016, das 8h às 17h. 

9.5.3.1. Até o dia 31 de maio de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no sítio  
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/.

No subitem 9.5.4., onde se lê:

9.5.4. Contra o indeferimento da Inscrição para Portadores de Necessidades Especiais, em caso de 
erro material ou de análise: dias 09, 10 e 11 de maio de 2016, das 8h às 17h. 

9.5.4.1. Até o dia 12 de maio de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no sítio  
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/. 

Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.5.4. Contra o indeferimento da Inscrição para Portadores de Necessidades Especiais, em caso de 
erro material ou de análise: dias 23, 24 e 25 de maio de 2016, das 8h às 17h. 

9.5.4.1. Até o dia 31 de maio de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no sítio  
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/. 

No subitem 9.5.5., onde se lê:

9.5.5.  Contra  qualquer  questão  das  Provas  de  Múltipla  Escolha,  na  ocorrência  de  erros  no 
enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias 24, 25 e 30 de maio de 2016, das 8h 
às 17h.
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9.5.5.1. Até o dia 01 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado do recurso, no sítio 
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.5.5.  Contra  qualquer  questão  das  Provas  de  Múltipla  Escolha,  na  ocorrência  de  erros  no 
enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias 21, 22 e 23 de junho de 2016, das 8h 
às 17h.
9.5.5.1. Até o dia 11 de julho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado do recurso, no sítio  
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/.

No subitem 9.5.6., onde se lê:

9.5.6.  Contra  o  resultado  da Prova de  Títulos,  na  ocorrência  de eventuais  erros  na  análise  da 
documentação, dias 20, 21 e 22 de junho de 2016, das 8h às 17h.
9.5.6.1. Até o dia 24 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede da Prefeitura de Montes 
Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.5.6.  Contra  o  resultado  da Prova de  Títulos,  na  ocorrência  de eventuais  erros  na  análise  da 
documentação, dias 01, 02 e 03 de agosto de 2016, das 8h às 17h.
9.5.6.1. Até o dia 09 de agosto de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede da Prefeitura de Montes 
Claros.

No subitem 9.5.7., onde se lê:

9.5.7.  Contra  o  resultado  final  da  classificação  no  Concurso,  desde  que  esteja  devidamente 
fundamentado, dias 27, 28 e 29 de junho de 2016, das 8h às 17h.
9.5.7.1. Até o dia 30 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede da Prefeitura de Montes 
Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.5.7.  Contra  o  resultado  final  da  classificação  no  Concurso,  desde  que  esteja  devidamente 
fundamentado, dias 10, 11 e 12 de agosto de 2016, das 8h às 17h.
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9.5.7.1. Até o dia 16 de agosto de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede da Prefeitura de Montes 
Claros.

No subitem 9.8., onde se lê:

9.8. A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o 
dia 30 de junho de 2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/e na 
sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros.  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.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.8. A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o 
dia 16 de agosto de 2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/e na 
sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros.  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.

Montes Claros, 11 de maio de 2016.

Wagner de Paulo Santiago
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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A Prefeitura Municipal de Montes Claros, torna pública a presente retificação:

No subitem 2.4., onde se lê:

2.4.  A pré-inscrição, para análise do pedido de isenção da taxa de inscrição, será no 
período compreendido entre 8h de 05/04/2016 e 17h de 11/04/2016, no sítio eletrônico 
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos/.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

2.4. A pré-inscrição, para análise do pedido de isenção da taxa de inscrição, será no 
período compreendido entre 8h de 05/04/2016 e 17h de 13/04/2016, no sítio eletrônico 
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos/.

Montes Claros, 12 de Abril de 2016.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal

http://www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/
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A Prefeitura Municipal de Montes Claros, torna pública a presente retificação:

No subitem 5.6.1., onde se lê:

5.6.1. As provas serão aplicadas no dia 15/05/2016, no horário indicado para cada cargo no Anexo II  
deste Edital.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

5.6.1. As provas serão aplicadas no dia 22/05/2016, no horário indicado para cada cargo no Anexo II  
deste Edital.

No subitem 6.2., onde se lê:

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

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.2.   Todos os candidatos participarão da Prova de Títulos.

No subitem 6.3., onde se lê:

6.3. A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada até o dia 25/05/2016, 
no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e no quadro de avisos da Sede 
da Prefeitura Municipal de Montes Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.3. A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada até o dia 01/06/2016, 
no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e no quadro de avisos da Sede 
da Prefeitura Municipal de Montes Claros.

No subitem 6.4.1., onde se lê:

6.4.1. A entrega da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser entregue, 
mediante protocolo, de 30/05/2016 a 03/06/2016 na recepção da Prefeitura Municipal de Montes  
Claros no horário das 08 às 17 horas, exceto no sábado, domingo ou feriados, estando escrito no  
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envelope:   PROVA  DE  TÍTULOS/CONCURSO  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MONTES  CLAROS 
SAUDE/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.4.1. A entrega da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser entregue, 
mediante protocolo, de 06/06/2016 a 10/06/2016 na recepção da Prefeitura Municipal de Montes  
Claros no horário das 08 às 17 horas, exceto no sábado, domingo ou feriados, estando escrito no  
envelope:   PROVA  DE  TÍTULOS/CONCURSO  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MONTES  CLAROS 
SAUDE/2016.

No subitem 6.4.7., onde se lê:

6.4.7. Título de Formação Profissional – Pós- Graduação (Especialização Lato Sensu, Mestrado ou 
Doutorado),  na área do cargo pleiteado ou em áreas afins, observando-se o disposto no Anexo V 
deste Edital. No caso de especialização, o curso deverá ter carga horária mínima de 360 horas e  
estar integralmente concluído.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.4.7. Título de Formação Profissional  –  Graduação,  Pós-Graduação (Especialização  Lato Sensu, 
Mestrado ou Doutorado), na área do cargo pleiteado ou em áreas afins, observando-se o disposto 
no Anexo V deste Edital. No caso de especialização, o curso deverá ter carga horária mínima de 360  
horas e estar integralmente concluído.

No subitem 6.13., onde se lê:

6.13. O resultado da Prova de Títulos será divulgado até o dia 10/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.13. O resultado da Prova de Títulos será divulgado até o dia 17/06/2016.

No subitem 8.1.7., onde se lê:

8.1.7.  Resultado  da Prova de  Múltipla  Escolha,  após  recursos  relativos  ao  Gabarito  Oficial:  dia 
25/05/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
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8.1.7.  Resultado  da Prova de  Múltipla  Escolha,  após  recursos  relativos  ao  Gabarito  Oficial:  dia 
01/06/2016.

No subitem 8.1.8., onde se lê:

8.1.8. Lista de Participantes da Prova de Títulos: dia 25/05/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.8. Lista de Participantes da Prova de Títulos: dia 01/06/2016.

No subitem 8.1.9., onde se lê:

8.1.9. Resultado da Prova de Títulos: até o dia 10/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.9. Resultado da Prova de Títulos: até o dia 17/06/2016.

No subitem 8.1.10., onde se lê:

8.1.10. Resultado da Prova de Títulos, após recursos: até o dia 17/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.10. Resultado da Prova de Títulos, após recursos: até o dia 24/06/2016.

No subitem 8.1.11., onde se lê:

8.1.11. Resultado Final do Concurso Público: até o dia 17/06/2016. 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.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
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8.1.11. Resultado Final do Concurso Público: até o dia 24/06/2016. 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.

No subitem 8.1.12., onde se lê:

8.1.12.  Resultado  Definitivo,  com  a  classificação  final  dos  candidatos,  será  feita  até  o  dia  
27/06/2016,  no  sítio  eletrônico  www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/  e  na  sede  da 
Prefeitura Municipal de Montes Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.12.  Resultado  Definitivo,  com  a  classificação  final  dos  candidatos,  será  feita  até  o  dia  
30/06/2016,  no  sítio  eletrônico  www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/  e  na  sede  da 
Prefeitura Municipal de Montes Claros.

No subitem 8.4., onde se lê:

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 Montes Claros – MG ou através do extrato de notas, no  
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/, após o dia 27/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

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 Montes Claros – MG ou através do extrato de notas, no  
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/, após o dia 30/06/2016.

No subitem 9.5.5., onde se lê:

9.5.5.  Contra  qualquer  questão  das  Provas  de  Múltipla  Escolha,  na  ocorrência  de  erros  no 
enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias 17, 18 e 19 de maio de 2016, das 8h 
às 17h.
9.5.5.1. Até o dia 25 de maio de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado do recurso, no sítio  
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/.
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Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.5.5.  Contra  qualquer  questão  das  Provas  de  Múltipla  Escolha,  na  ocorrência  de  erros  no 
enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias 24, 25 e 30 de maio de 2016, das 8h 
às 17h.
9.5.5.1. Até o dia 01 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado do recurso, no sítio 
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/.

No subitem 9.5.6., onde se lê:

9.5.6.  Contra  o  resultado  da Prova de  Títulos,  na  ocorrência  de eventuais  erros  na  análise  da 
documentação, dias 13, 14 e 15 de junho de 2016, das 8h às 17h.
9.5.6.1. Até o dia 17 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede da Prefeitura de Montes 
Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.5.6.  Contra  o  resultado  da Prova de  Títulos,  na  ocorrência  de eventuais  erros  na  análise  da 
documentação, dias 20, 21 e 22 de junho de 2016, das 8h às 17h.
9.5.6.1. Até o dia 24 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede da Prefeitura de Montes 
Claros.

No subitem 9.5.7., onde se lê:

9.5.7.  Contra  o  resultado  final  da  classificação  no  Concurso,  desde  que  esteja  devidamente 
fundamentado, dias 20, 21 e 22 de junho de 2016, das 8h às 17h.
9.5.7.1. Até o dia 27 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede da Prefeitura de Montes 
Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.5.7.  Contra  o  resultado  final  da  classificação  no  Concurso,  desde  que  esteja  devidamente 
fundamentado, dias 27, 28 e 29 de junho de 2016, das 8h às 17h.
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9.5.7.1. Até o dia 30 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede da Prefeitura de Montes 
Claros.

No subitem 9.8., onde se lê:

9.8. A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o 
dia 27 de junho de 2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/e na 
sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros.  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.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.8. A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o 
dia 30 de junho de 2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/e na 
sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros.  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.

No anexo V, onde se lê:

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA DE COMPROVAÇÃO

Título Pontuação por 
Título Forma de comprovação

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

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

Curso de Pós-Graduação (Mestrado) 08 pontos Cópia legível do Certificado, Diploma ou da Ata de Defesa 
da dissertação.

Curso de Pós-Graduação (Doutorado) 10 pontos Cópia legível do Certificado, Diploma ou da Ata de Defesa 
da tese.

* Será considerada a maior titulação de cada candidato. A pontuação não será cumulativa.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA DE COMPROVAÇÃO



 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO
DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG

1ª RETIFICAÇÃO EDITAL 01/2016

Título Pontuação por 
Título Forma de comprovação

Curso de Graduação
(apenas  para  os  cargos  que  exigem 
curso técnico)

05 pontos Cópia legível do Diploma ou Declaração de Conclusão.

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

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

Curso de Pós-Graduação (Mestrado) 08 pontos Cópia legível do Certificado, Diploma ou da Ata de Defesa 
da dissertação.

Curso de Pós-Graduação (Doutorado) 10 pontos Cópia legível do Certificado, Diploma ou da Ata de Defesa 
da tese.

* Será considerada a maior titulação de cada candidato. A pontuação não será cumulativa.

Montes Claros, 04 de abril de 2016.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal
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O Município de Montes Claros – MG, através de seu Prefeito Municipal, torna
público  que  estarão  abertas  as  inscrições  para  o  concurso  público  para  provimento  de
cargos efetivos do seu quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, sob regime
Estatutário. O Concurso realizar-se-á em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Leis
Municipais  de  números  3.174/2003,  3.175/2003,  3.193/2004,  3.348/2004,  3.422/2005,
3.888/2007, 4.157/2009, Leis Complementares nºs 020/2009 e 021/2009 e normas deste
Edital. 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regulamentado por este Edital, por seus anexos, avisos

complementares e eventuais retificações, sendo sua execução de responsabilidade
da Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Montes Claros –
SEPLAG/PMMC sob a supervisão da Comissão Especial de Concursos instituída
pela Portaria nº 25 de 25 de maio de 2015, alterada pela Portaria nº 75 de 22 de
dezembro de 2015.

1.2. O  cronograma  do  concurso  poderá  ser  parcialmente  flexível,  conforme  a
necessidade do  processo de  operacionalização do mesmo.  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
acompanharem  as  informações  sobre  o  Concurso  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos/  . 

1.3. O Concurso Público, conforme disposto no Anexo I deste Edital, oferece vagas de
ampla concorrência e vagas reservadas para pessoas com deficiência. 

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. O Sistema do Concurso Público de que trata este Edital será composto de Prova
Objetiva  de  Múltipla   Escolha,  de  caráter  eliminatório  e  classificatório  conforme
especificado  no  Anexo  II  deste  edital  e  de  Prova  de  Títulos,  de  caráter
classificatório, conforme especificado no Anexo V 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.
1.10. Caberá recurso contra todas as fases do Concurso, conforme item IX deste Edital.

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.

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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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 anos completos;
e) Ter, na data da posse, escolaridade mínima exigida em conformidade com 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.

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 Montes Claros – MG, antes da posse. O candidato que
não possuir aptidão física e mental compatível com o cargo será eliminado do
Concurso.

h) Comprovar  possuir  idoneidade  moral  e  social,  sem registro  de  antecedentes
criminais.

i) Não ter  sido  demitido  a  bem do serviço  público  de cargo público  efetivo  ou
destituído de cargo em comissão ou de função pública para o não detentor de
cargo de provimento efetivo, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à sua posse,
mediante declaração firmada pelo candidato.

j) Atender às exigências especificadas para o cargo pleiteado, estabelecidas na
legislação municipal e neste Edital.

k) Objetivando  evitar  ônus  desnecessário,  o  candidato  deverá  se  orientar  no
sentido de somente efetuar a inscrição e recolher o valor respectivo após tomar
conhecimento do disposto neste Edital  e seus anexos,  e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos para o cargo.

l) Declaração  de  que  não  é  aposentado  por  invalidez,  a  ser  preenchido  pelo
candidato em formulário próprio fornecido pelo órgão Municipal competente.

m) Para a posse, o exame médico pré-admissional será supervisionado pela Perícia
Médica oficial da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, cujo laudo terá
efeito conclusivo sobre as condições físicas, psicológicas, sensoriais e mentais
necessárias ao exercício das atribuições do cargo público efetivo.

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.  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  esses
procedimentos tenham tido a participação de terceiros. Considerando que as
inscrições serão feitas somente pela internet, é desnecessário procuração
para efetivar  a  inscrição por  terceiros.  Contudo,  para  fazer  a  entrega de
documentos por terceiros, na recepção da Prefeitura Municipal de Montes
Claros, é necessário procuração simples.

2.2.2.  O valor da taxa de inscrição, para cada cargo,  consta do Anexo I  deste
Edital.

2.2.3.  As  inscrições  serão  efetivadas  somente  pela  internet,  no  endereço
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos/, no  período  indicado  no
subitem  2.3  (inscrição  com  pagamento  da  taxa)  e  no  subitem 2.4  (pré-
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inscrição com pedido de isenção da taxa). Será disponibilizado computador
aos candidatos que dele precisarem, para esse fim, na recepção da 
Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros  de  segunda  a  sexta-feira,  exceto
feriados, das 8 às 17 horas. 

2.3.   A inscrição com pagamento da taxa será no período compreendido entre 8h de
05/04/2016 e  18h  de  05/05/2016,  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos/.

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 05/05/2016. 

2.3.2. A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário. Não serão de 
responsabilidade do Município de Montes Claros 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  05/04/2016 e  17h  de  11/04/2016,  no  sítio
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos/.

2.4.1.    Pessoas doadoras de sangue a instituições públicas de saúde e pessoas
doadoras de leite materno aos bancos de leite de referência municipal, nos
termos das Leis Municipais nº 3.888/2007 e nº 4.146/2009, poderão solicitar
isenção da taxa de inscrição. O pedido de isenção somente poderá ser feito
se for comprovado no mínimo de 3 (três) doações de sangue realizadas 12
(doze) meses antes da data final das inscrições. O comprovante do ato de
doação de sangue ou de doação de leite materno deverá ser emitido pela
instituição pública de saúde receptora ou pelo banco de leite considerado de
referência do município de Montes Claros, em papel timbrado e devidamente
assinado  pela  autoridade  competente,  constando  o  nome  completo  do
candidato, nº de seu documento de identificação e as datas das doações
efetivadas.

2.4.2.   Poderá  solicitar  isenção  da  taxa  de  inscrição,  também,  o  candidato  que
comprovar a condição de desempregado ou a condição de hipossuficiência
econômico-financeira, por qualquer meio legal, que poderá ser demonstrado
na ausência de vínculo empregatício registrado em carteira de trabalho e
Previdência Social-CTPS; de vínculo estatutário com o poder público nos
âmbitos municipal, estadual ou federal; de contrato de prestação de serviços
com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal ou do não
exercício de atividade legalmente reconhecida como autônoma.
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2.4.3.  A  condição  de  hipossuficiência  econômico-financeira,  poderá  ser

demonstrada pela  inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo  Federal  -  CadÚnico-,  de  que  se  trata  o  Decreto  Federal  nº
6.135/2007.

2.4.4.    Para  comprovar  a  situação  prevista  no  subitem  2.4.2  deste  Edital,  o
candidato  poderá  apresentar  declaração  de  próprio  punho,  datada  e
assinada, na qual prestará as seguintes informações:  ausência de vínculo
empregatício registrado em carteira de trabalho e Previdência Social-CTPS;
de vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual
ou federal; de contrato de prestação de serviços com o poder público nos
âmbitos  municipal,  estadual  ou  federal  ou  do  não  exercício  de  atividade
legalmente reconhecida como autônoma). O candidato deverá declarar estar
ciente  de  que  pode  responder  civil  e  criminalmente  pelo  teor  de  sua
declaração.

2.4.5.   Para  comprovar  a  situação  prevista  no  subitem  2.4.3  deste  Edital,  o
candidato deverá indicar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo Cadúnico, no requerimento de inscrição.

2.4.6.   A SEPLAG, juntamente com a Comissão, poderá consultar o órgão gestor do
CadÚnico  para  verificar  a  veracidade  das  informações  prestadas  pelo
candidato.

2.4.7.   Não  será  concedida  isenção  do  pagamento  do  valor  de  inscrição  ao
candidato que deixar  de efetuar  o  requerimento  de inscrição nos termos
deste  Edital;  omitir  ou  prestar  informações  inverídicas;  apresentar
declaração  incompleta;  não  observar  prazos  para  apresentação  dos
documentos.

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

2.4.9.    As situações expostas nas cláusulas anteriores sobre a comprovação da
condição de desempregado ou da condição de hipossuficiência econômico-
financeira são meramente exemplificativas, podendo a comprovação ocorrer
por qualquer meio legal.

2.4.10.  Para fazer o Pedido de isenção de taxa de inscrição, o candidato deverá: 
2.4.10.1. Preencher a Ficha de Pré-inscrição/Pedido de Isenção, de acordo

com as instruções contidas no referido sítio eletrônico.
2.4.10.2. Imprimir 3(três) vias da Ficha de Pré-inscrição/Pedido de Isenção.

A primeira via deverá ser colocada no envelope, juntamente com
os  documentos  que  comprovem  a  condição  do  candidato  para
requerer a isenção da taxa de inscrição. A segunda via deverá ser
assinada  pelo  candidato  ou  pelo  seu  procurador  e  colada  no
envelope. Este envelope deverá ser entregue, mediante protocolo,
na recepção da Prefeitura Municipal de Montes Claros das 8h às
17h.  A  terceira  via  ficará  com  o  candidato  para  consultar  o
resultado quando este for divulgado.
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2.4.10.3. Não  serão  recebidos  nem  aceitos  pedidos  de  isenção  ou
documentos fora dos prazos e forma estabelecidos neste Edital.

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

2.4.12. Documentos  rasurados,  ilegíveis  ou  que  apresentem erro  material  serão
desconsiderados, o que acarretará o indeferimento do pedido de isenção.

2.4.13.  O  resultado  do  pedido  de  isenção  será  divulgado  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /,  até o dia  15/04/2016. Não
haverá  informação  individual  aos  candidatos,  mas  será  disponibilizada  a
consulta pela internet no site da Prefeitura Municipal de Montes Claros. 

 
2.4.13.1. O  item  IX  deste  Edital  dispõe  sobre  eventual  interposição  do

recurso.
2.4.14.  O candidato que tiver o pedido deferido estará inscrito no Concurso para o

cargo informado na Ficha.
2.4.15.  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.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  / e  efetuar  o  pagamento até
05/05/2016.

2.4.16.   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.

2.4.17.  A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário. Não serão de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Montes Claros, 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. 

2.4.18.  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.
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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.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /,  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  Montes  Claros  em  até  30  (trinta)  dias  da
protocolização do requerimento, salvo impedimentos legais.
2.5.6.1. Solicitada  a  devolução  da  taxa,  o  candidato  terá  sua  inscrição

cancelada no Concurso Público.
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 Montes Claros não se responsabiliza 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, quando tais motivos e fatores de ordem técnica não
forem de responsabilidade do Município.

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, ressalvado os casos do subitem 2.4. 

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.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /e  em  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
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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  11/05/2016,  informar-se,  pela
internet, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /, em que
local farão as Provas. Informações também poderão ser obtidas na recepção da
Prefeitura Municipal de Montes Claros, de segunda a sexta-feira, exceto eventuais
recessos e feriados, no horário das 8h às 17h. 

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
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 indicar a necessidade de Tratamento Especial, no
momento inscrição, especificando os meios necessários para a realização
dessas provas. 

2.7.2. No ato da inscrição, o candidato, também, deverá anexar o atestado médico,
em formato PDF, até o dia 05/05/2016.
2.7.2.1. A candidata  lactante  que  necessitar  amamentar  o  seu bebê no

horário  de  aplicação  das  Provas  deverá  indicar  o  pedido  de
atendimento especial,  conforme disposto no subitem 2.7.1 deste
Edital. 

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  SEPLAG/PMMC  e  Comissão  do
Concurso. 
2.7.3.1. Na impossibilidade de atendimento, a SEPLAG/PMMC 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

06/05/2016,  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  / e na sede do Município de
Montes Claros. Cabendo recurso nos termos do item IX deste Edital.
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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 65(Sessenta e
cinco), 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 – Em conformidade com a

Lei  Orgânica do Município de Montes Claros-MG (Art.  87,  Inciso VIII)  e as Leis
Municipais nº 3.175/2003 e 3.422/2005, ficam reservadas 10% (dez por cento) das
vagas deste Concurso para portadores de necessidades especiais, desde que as
atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de que o candidato é
portador. As vagas reservadas, no total de 07(sete), estão especificadas no Anexo I
do Edital.

3.2.1.    Será considerada portadora de deficiência a pessoa que se enquadrar nas
categorias especificadas no Artigo 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/1999,  na
Lei Estadual n.º 21.458/2014 e na Lei Municipal n.º 3.422/2005. 

3.2.2.  As  pessoas  com  deficiência,  se  aprovadas  neste  Concurso,  serão
submetidas, quando convocadas, à avaliação pela junta médico-pericial para
se verificar a compatibilidade da deficiência com as atividades do cargo.

3.2.3.  A pessoa com deficiência que se inscrever nessa condição deverá declarar
sua condição no campo apropriado a este fim e anexar, em formato PDF,
Laudo  Médico  (original  ou  cópia  autenticada em cartório)  emitido  há,  no
máximo, 6 meses, atestando a espécie e o grau ou nível  da deficiência,
constando o n.º do CID (Classificação Internacional de Doença) e a provável
causa da deficiência, até o dia 05/05/2016.

3.2.4.  A pessoa com deficiência que se inscrever para as vagas reservadas e não
anexar  o  Laudo  Médico,  na  forma  e  prazo  estabelecidos,  participará  do
Concurso como não portador de deficiência, sem direito a reserva de vagas.

3.2.5.  O resultado da análise da documentação enviada para inscrição na reserva
de  vagas  será  divulgado  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /,  no  prazo  estabelecido  no
subitem 3.2.10.

3.2.6.  Havendo necessidade de tratamento  especial  para  realizar  as  provas,  a
pessoa  com  deficiência  deverá  fazer  a  solicitação  de  acordo  com  as
disposições do subitem 2.7 deste Edital.

3.2.7.  A posse de candidato aprovado neste Concurso e nomeado para o cargo
dependerá  de  prévia  inspeção  médica,  por  médico  credenciado  pelo
Município de Montes Claros, que atestará a compatibilidade da deficiência 

 do  candidato  com  as  atribuições  do  cargo,  devendo  seu  parecer  ser
fundamentado.
3.2.7.1. 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.
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3.2.7.2. 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.

3.2.8. Caso o número de pessoas com deficiência,  inscritas e aprovadas neste
Concurso Público,  seja  inferior  às  vagas a  elas  reservadas,  a(s)  vaga(s)
remanescente(s) será(ão) acrescida(s) às vagas de ampla concorrência do
respectivo cargo e preenchida(s) segundo a ordem de classificação do(s)
candidato(s), até o limite do número total de vagas oferecidas por cargo.

3.2.9. A  pessoa  com  deficiência  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.

3.2.10. O resultado da Inscrição na Reserva de Vagas (pessoas com deficiência)
será  divulgado  até  o  dia  06/05/2016, no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  / e na sede do Município de
Montes Claros. Cabendo recurso nos termos do item IX deste Edital.

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 Anexo V e
item VI deste Edital.

4.2. A pontuação máxima das Provas deste Concurso é de 100 (cem) pontos, exceto
para cargos com exigência de Ensino Superior,  cuja pontuação máxima será de
115(Cento e quinze) 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 no Anexo V e Item VI deste Edital.

4.4. Quando da nomeação e da convocação para posse, o Município observará a ordem
de classificação no Resultado Definitivo. 

V-   DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
5.1. Os programas das Provas de Múltipla Escolha e as Bibliografias sugeridas 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 60% (sessenta 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.
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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  SEPLAG/PMMC.  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 15/05/2016, no horário indicado para cada

cargo no Anexo II deste Edital.  
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
Montes Claros – MG. 
5.6.3.1.Caso  não  haja  no  Município  quantidade  suficiente  de  prédios

escolares ou outros prédios com salas adequadas para a aplicação
das provas, será reservado à SEPLAG/PMMC, 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. 

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.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /.  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.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  / 

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.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /, 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 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
SEPLAG/PMMC.

5.6.8. O  candidato  fará  as  provas  em  prédio,  sala  e  carteira  indicados  pela
SEPLAG/PMMC, por intermédio de seus Coordenadores e/ou Fiscais.
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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 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 subitem 5.6.9.5.  O candidato  que  não  atender  as
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 
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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, mesmo que desligados,  
telefone celular  ou quaisquer  dos equipamentos mencionados  
no subitem 5.6.12 ou similares, durante a realização de sua 
prova, ou 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
(desmuniciada)  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 examinando 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 
SEPLAG/PMMC, 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
SEPLAG/PMMC,  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 das 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  SEPLAG/PMMC  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).  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
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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 as 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 SEPLAG/PMMC, 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, desde que
solicitado  atendimento  especial,  conforme  subitem  2.7.2.1,  ficando  vedada  a
comunicação  com  o(a)  acompanhante  do  bebê.  O  tempo  despendido  pela
amamentação será compensado durante a realização da prova em igual período.
5.16.1.A  SEPLAG/PMMC  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.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /,  na  sede  da  Prefeitura
Municipal  de Montes  Claros até 24 (vinte  e quatro)  horas após o encerramento
dessas provas. O Gabarito não será informado por telefone.
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VI – DA PROVA DE TÍTULOS
6.1. A prova de títulos,  de caráter classificatório,  terá o total  máximo de 15 (quinze)

pontos, e constará de títulos de Formação Profissional, conforme especificado no
Anexo V e neste Item VI do 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 até o dia
25/05/2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  / e no
quadro de avisos da Sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros.
6.3.1. Somente  serão  analisados  os  títulos  dos  candidatos,  que  obtiverem

aproveitamento  mínimo de  60% do  total  de  pontos  da  prova  de  múltipla
escolha, e que forem classificados até 5(cinco) vezes o número de vagas
ofertadas para o cargo pleiteado (inclusive os empatados).

6.4. Ao consultar a 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 entregar a documentação para a Prova
de Títulos. Antes de colar a folha no envelope, o candidato deverá conferir o seu
nome e cargo.

6.4.1. A entrega da documentação para  a  Prova de Títulos  –  A documentação
deverá ser entregue, mediante protocolo, de  30/05/2016 a 03/06/2016 na
recepção da Prefeitura Municipal de Montes Claros no horário das 08 às 17
horas, exceto no sábado, domingo ou feriados, estando escrito no envelope:
PROVA DE TÍTULOS/CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS SAUDE/2016.

6.4.2. A  responsabilidade  pela  entrega  da  documentação  é  unicamente  do
candidato. 

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

6.4.4. 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.

6.4.5. Especificação  da  Prova  de  Títulos  –  Essa  Prova  constará  de  título  de
Experiência  e  Formação  Profissional,  com as  seguintes  especificações e
condições:

6.4.6. 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.
6.4.6.1. O Título de Experiência deverá ser comprovado somente por meio

de:
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
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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.

6.4.6.2. 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.

6.4.6.3. 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.

6.4.6.4. 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 6.4.6.1, pois será aceito apenas
como documento complementar e deverá ser emitido pelo órgão
em que o candidato prestou o serviço, assinado pela autoridade
competente.

6.4.6.5. Em caso de apresentação de cópia dos documentos citados no
subitem  6.4.6.1  (alíneas  “a”,  “b”  e  “c”),  o  Setor  de  Recursos
Humanos  da  SEPLAG  poderá  solicitar,  no  ato  da  posse,  a
apresentação  dos  documentos  originais  para  verificação  da
autenticidade das cópias.

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

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

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

6.4.7. Título  de  Formação  Profissional  –  Pós-  Graduação  (Especialização  Lato
Sensu, Mestrado ou Doutorado),  na área do cargo pleiteado ou em áreas
afins,  observando-se  o  disposto  no  Anexo  V  deste  Edital.  No  caso  de
especialização,  o  curso deverá ter  carga horária  mínima de 360 horas e
estar integralmente concluído.
6.4.7.1. A comprovação de conclusão do curso deverá ser feita por meio de

cópia legível de Certificado, Declaração ou Atestado. No caso de
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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.

6.4.7.2. 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. 

6.4.7.3. 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.

6.4.7.4. 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.

6.4.7.5. 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.

6.5. A Prefeitura Municipal de Montes Claros – MG poderá solicitar, no ato da posse, a
apresentação  dos  documentos  originais  para  verificação  da  autenticidade  das
cópias.

6.6. Fotocópias rasuradas e ilegíveis serão desconsideradas na Prova de Títulos.
6.7. Serão desconsiderados títulos enviados à SEPLAG/PMMC por fax, internet ou outro

meio que não seja o especificado no subitem 6.4.1. 
6.8. Se houver  entrega de títulos após o prazo estabelecido no subitem 6.4.1.,  eles

serão desconsiderados na Prova de Títulos.
6.9. 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. 

6.10. Os títulos  entregues serão de propriedade da SEPLAG/PMMC, 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. 

6.11. A  SEPLAG/PMMC  não  se  responsabilizará  por  documentos  originais  que  os
candidatos, eventualmente, deixarem dentro do envelope.

6.12. Não deverão ser enviados documentos que não se refiram aos títulos estabelecidos
no item VI e Anexo V deste Edital.

6.13. O resultado da Prova de Títulos será divulgado até o dia 10/06/2016.
6.14. O candidato poderá interpor recurso no prazo previsto neste edital.
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VII –  DO  PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE DOS CANDIDATOS
7.1. A classificação  final  dos  candidatos,  por  cargo,  será  em ordem decrescente  do

somatório dos pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha e 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 nº10.741/2003
(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.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  / e  na  recepção  do  prédio  da
Prefeitura Municipal de Montes Claros, nas seguintes datas: 

8.1.1. Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição: dia 15/04/2016.
8.1.2. Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição, após recursos: até o

dia 27/04/2016.
8.1.3. Resultado do pedido de tratamento especial: até o dia 06/05/2016.
8.1.4. Resultado  do  pedido  de  tratamento  especial,  após  recursos:  até  o  dia

12/05/2016.
8.1.5. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência): até o

dia 06/05/2016.
8.1.6. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência), após

recursos: até o dia 12/05/2016.
8.1.7. Resultado da Prova de Múltipla Escolha, após recursos relativos ao Gabarito

Oficial: dia 25/05/2016.
8.1.7.1. A pontuação obtida pelos candidatos na Prova de Múltipla Escolha

resultará na classificação de candidatos que participarão da Prova
de Títulos.

8.1.8. Lista de Participantes da Prova de Títulos: dia 25/05/2016.
8.1.9. Resultado da Prova de Títulos: até o dia 10/06/2016.
8.1.10. Resultado da Prova de Títulos, após recursos: até o dia 17/06/2016.
8.1.11. Resultado  Final  do  Concurso  Público:  até  o  dia  17/06/2016. 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.

8.1.12. Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até
o  dia  27/06/2016, no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  / e  na  sede  da  Prefeitura
Municipal de Montes Claros.

8.2. O Resultado Final e o Resultado Definitivo serão divulgados em duas listas. Na 1.ª
lista (incluindo as pessoas com deficiência), 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. Na  2.ª  lista  de  candidatos,

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/


CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO 
DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG

Edital 01/2016

constarão,  especificamente, os nomes das pessoas com deficiência,  conforme a
ordem de classificação, por cargo.

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
Montes  Claros  –  MG  ou  através  do  extrato  de  notas,  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /, após o dia 27/06/2016. 

8.4.1.  O  Extrato  de  Notas  permanecerá  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  / 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 do Município de Montes Claros.

 

IX – DOS RECURSOS

  9.1.A SEPLAG/PMMC será responsável pela análise e resposta aos recursos interpostos.
9.2.  Poderão ser interpostos recursos nas situações indicadas neste Edital, pelo sítio

eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /,  nos  prazos  e  horários
indicados para cada caso. Para essa finalidade, o Município de Montes Claros – MG
 disponibilizará computador na recepção da Prefeitura Municipal de Montes Claros.
localizada na Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro – Montes Claros – MG.

9.2.1. Considerando o cronograma do concurso, bem como o alcance geográfico
da internet e a disponibilidade de computadores na recepção da Prefeitura,
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  neste  edital.  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 Edital, na ocorrência de eventuais erros ou omissões: do dia 05 ao

dia  12 de  fevereiro  de  2016,  das 08h  às  17h na  sede  do  Município  de
Montes Claros, exceto sábados, domingos e feriados.

9.5.2. Contra  o  indeferimento  do  pedido  de  isenção  da  taxa  de  inscrição,  na
ocorrência de eventuais erros na análise da documentação enviada: dias 18,
19 e 20 de abril de 2016, das 8h às 17h.
9.5.2.1.  Até o  dia  27  de  abril  de  2016,  a  SEPLAG/PMMC informará  o

resultado  do  recurso,  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /.
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9.5.3. Contra o indeferimento do Pedido de Tratamento Especial, em caso de erro
material: dias 09, 10 e 11 de maio de 2016, das 8h às 17h. 
9.5.3.1. Até  o  dia  12 de  maio  de  2016,  a  SEPLAG/PMMC informará  o

resultado  dos  recursos,  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /.

9.5.4. Contra  o  indeferimento  da  Inscrição  para  Portadores  de  Necessidades
Especiais, em caso de erro material ou de análise: dias 09, 10 e 11 de maio
de 2016, das 8h às 17h. 
9.5.4.1. Até  o  dia  12  de  maio  de  2016, a  SEPLAG/PMMC informará  o

resultado  dos  recursos,  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /. 

9.5.5. Contra qualquer questão das Provas de Múltipla Escolha, na ocorrência de
erros no enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias 17,
18 e 19 de maio de 2016, das 8h às 17h. 
9.5.5.1. Até  o  dia  25  de  maio  de  2016, a  SEPLAG/PMMC  informará  o

resultado  do  recurso,  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /.

9.5.5.2. A  decisão  sobre  os  recursos  interpostos  poderá  resultar  em
retificação no Gabarito Oficial. O Gabarito Oficial, após recursos,
será  divulgado  pela  SEPLAG/PMMC,  no  referido  endereço
eletrônico,  por  período  máximo  de  30  (trinta)  dias,  para
conhecimento  dos candidatos.  Não haverá  informação individual
aos candidatos.

9.5.6. Contra o resultado da Prova de Títulos, na ocorrência de eventuais erros na
análise da documentação, dias 13, 14 e 15 de junho de 2016, das 8h às 17h.
9.5.6.1. Até o  dia  17  de  junho  de 2016, a SEPLAG/PMMC informará  o

resultado  dos  recursos,  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  / e  na  sede  da
Prefeitura de Montes Claros.

9.5.7. Contra  o  resultado final  da  classificação no Concurso,  desde que esteja
devidamente fundamentado, dias 20, 21 e 22 de junho de 2016, das 8h às
17h.
9.5.7.1. Até o  dia  27  de  junho  de 2016, a  SEPLAG/PMMC informará  o

resultado  dos  recursos,  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  / e  na  sede  da
Prefeitura de Montes Claros.

9.6.  Em quaisquer dos casos previstos no item 9, serão rejeitados os recursos que não
estiverem  devidamente  fundamentados,  aqueles  que  configurarem  plágio  entre
candidatos ou de textos da internet  ou, ainda, aqueles a que se der entrada fora do
prazo improrrogável previsto para cada caso.

9.7. A decisão sobre os recursos interpostos 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  27  de  junho  de  2016,  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /e na sede da Prefeitura Municipal de
Montes Claros. No referido sítio eletrônico, o resultado será divulgado por período
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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.

 9.10. Fica facultado aos candidatos apresentarem sua(s) contestação(ões), devidamente
fundamentadas, acerca das disposições deste Edital, por meio de requerimento, do
dia 05 ao dia 12 de fevereiro de 2016, das 8h às 17 h, na recepção  da  Prefeitura
Municipal de Montes Claros, exceto sábados, domingos e feriados.

9.10.1. A SEPLAG/PMMC disponibilizará a resposta ao candidato no sítio eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /, até o dia 19 de fevereiro de
2016.

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 CONVOCAÇÃO 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. 
10.1.1. Caso não haja a nomeação e posse conjunta de todos os aprovados,  a

ordem  de  convocação  dos  candidatos  portadores  de  deficiência,
respeitando-se  a  ordem de  classificação  nas  vagas  reservadas,  será  da
seguinte forma: a primeira vaga a ser destinada à pessoa com deficiência
será sempre a 11.ª vaga; a segunda vaga será a 21.ª a terceira vaga será a
31.ª e, assim, sucessivamente, para que seja mantido o percentual de 10%
de reserva de vagas.

10.2. A convocação  será  feita  através  da  publicação  no  diário  oficial  eletrônico  da
Prefeitura.

10.3. A posse  para  o  cargo  dependerá  de  prévia  inspeção  médica  oficial,  conforme
indicação do Município de Montes Claros – MG.

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 Montes Claros – 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.
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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. 
l) Certidão  Judicial  dos  cartórios  Criminal,  Juizados  Especiais  Criminais,  das

Comarcas onde tenha residido nos últimos 05(cinco) anos, com validade de no
máximo 90 dias.

m) Certidão  da  Justiça  Federal  da  Jurisdição  onde  tenha  residido  nos  últimos
05(cinco) anos, com validade de no máximo 90 dias.

n) Folha de Antecedentes Criminais expedida pelo Instituto de Identificação da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais ou, no caso de residência em outro
Estado, do respectivo congênere, onde tenha residido nos últimos 05(cinco)
anos e com validade de no máximo 90 dias.

o) Certidão  de  Antecedentes  Criminais  expedida  pela  Polícia  Federal,  com
validade de no máximo 90 dias.

p) 2 fotos 3x4, recentes.
10.5.  A lotação do servidor empossado será determinada pelo Prefeito, 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, poderá ser feito o aproveitamento de 
candidatos aprovados (candidatos classificados além do limite de vagas), obedecida
a ordem de classificação neste Concurso Público.

10.6.1. Caso  ocorra  o  acréscimo  das  vagas  após  a  publicação  deste  Edital  e
durante  o  prazo  de  validade  do  Concurso  Público,  do  total  das  vagas
acrescidas será feita a reserva de vagas para o aproveitamento de pessoas
com  deficiência,  observada  a  ordem  de  classificação  desses  mesmos
candidatos, na proporção indicada no subitem 3.2 deste Edital, desde que
atendidas às condições de compatibilidade para o exercício do cargo.

 XI – DAS NORMAS DISCIPLINARES
11.1.  A Secretaria de Planejamento e Gestão do Município de Montes Claros em conjunto

com a Comissão Especial de Concursos – terão 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 SEPLAG/PMMC. 

11.3. Todas  as  informações  referentes  a  este  Concurso  Público  serão  prestadas  pela
SEPLAG/PMMC, realizadora  do Concurso Público,  podendo ser  obtidas no sítio
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  / ou na recepção do prédio
da Prefeitura Municipal de Montes Claros ou por meio do telefone (38) 3229-3006.

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

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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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  SEPLAG/PMMC  será responsável pela elaboração e aplicação das Provas de

Múltipla  Escola  e  da  avaliação  das  Provas  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 SEPLAG/PMMC  poderá  anular  a  questão  e,  nesse  caso,
divulgará  sua  decisão  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /. 

12.3.  As publicações referentes aos resultados do Concurso Público, objeto deste Edital,
serão feitas na sede do Município de  Montes Claros – MG  e divulgadas no sítio
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /

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

12.5. Serão  de propriedade da  SEPLAG/PMMC,  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, laudos médicos para fins de reserva de vaga, 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 e, após esse prazo, destruídos.

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.

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  9.5.5  deste  Edital,  se  necessário,  mediante  
requerimento  do candidato,  protocolizado na recepção do prédio  da Prefeitura  
Municipal de Montes Claros.

12.9. O  Município  de  Montes  Claros  –  MG  não  se  responsabiliza  por  quaisquer  
textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público. 

  12.10. São de inteira responsabilidade do candidato, declarações (documentos) 
incompletas, erradas, com endereço desatualizado, ou com qualquer outra falha
que  venha  dificultar  ou  impossibilitar  a  comunicação  entre  a  Comissão  
Organizadora e o candidato.
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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 Montes Claros – MG. 

   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 com nos Editais
Complementares e Retificações do Edital.

   12.13. O Município de Montes Claros – MG não fornecerá declarações de 
classificação e/ou de aprovação neste Concurso Público. 

  12.14.    Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela SEPLAG/PMMC em   
conjunto com a Comissão Especial de Concursos. 

   12.15.   Caberá ao Prefeito do Município de Montes Claros – MG 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 Montes 
Claros – MG. Será divulgado no sítio eletrônico 
www.montesclaros.mg.gov.br  /centralconcursos  /, 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.

Montes Claros, 04 de Fevereiro de 2016.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal
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DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS DO CONCURSO
      TOTAIS: Total das vagas oferecidas no Concurso Público.
      GERAIS: Vagas de ampla concorrência.

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

LEI(S) DE
CRIAÇÃO DO

CARGO

CÓDIGO DE
INSCRIÇÃO

C
VAGAS DO CONCURSO

ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA
E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO*

JORNADA DE
TRABALHO
SEMANAL

VENCIMENTO
BÁSICO ATUAL

(R$)

TAXA DE
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL GERAIS RESERVA**

LC 47/2015 1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 10 8 2
CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, COM 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE

40 H 1.695,06 80,00

LC 47/2015 1 TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 10 8 2
CURSO TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL E 
REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA-CRO

40 H 1.695,06 80,00

Lei
3.348/2004

2 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 2 2 0
CURSO TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL, COM 
REGISTRO NO CRO

30 H 1.271,30 60,00

Lei
3.348/2004

3 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 2 2 0 CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA 30 H 1.271,30 60,00

LC 20/2009 4 BIÓLOGO 1 1 0
CURSO SUPERIOR EM BIOLOGIA 
(BACHARELADO OU LICENCIATURA PLENA),
COM REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE

30 H 1.443,92 70,00

LC 45/2014 5 ENFERMEIRO 10 9 1
CURSO SUPERIOR DE ENFERMAGEM, COM 
REGISTRO NO CLASSE(COREN)

40 H 2.887,85 140,00

LC 20/09 6 ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 1 1 0
CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS, COM REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE

30H 2.165,87 100,00

LC 45/2009 7 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 3 3 0

DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
FARMÁCIA/BIOQUÍMICA COM REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE, E CONHECIMENTO EM 
INGLÊS

40 H 2.887,85 140,00

LC 20/2009 8 FISIOTERAPEUTA 2 2 0
CURSO SUPERIOR DE FISIOTERAPIA, COM 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE

20 H 1.443,92 70,00

LC 21/2010 9 FONOAUDIÓLOGO 2 2 0
CURSO SUPERIOR DE FONOAUDIOLOGIA, 
COM REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE

20 H 1.443,92 70,00

LC 21/2010 10 MÉDICO PEDIATRA 5 4 1
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE

20 H 2.355,92 110,00
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Lei
3.348/2004

11 MÉDICO VETERINÁRIO 1 1 -
CURSO SUPERIOR DE MEDICINA 
VETERINÁRIA, COM REGISTRO NO ÓRGÃO 
DE CLASSE.

30H 2.165,87 100,00

LC 21/2010 12 NUTRICIONISTA 2 2 0
 CURSO SUPERIOR DE NUTRIÇÃO, COM 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE

20 H 1.443,92 70,00

LC 45/2014 13 ODONTÓLOGO 10 9 1
CURSO SUPERIOR DE ODONTOLOGIA, COM 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE.

40 H 2.887,85 140,00

Lei
3.348/2004

14 PSICÓLOGO 2 2 0
CURSO  SUPERIOR DE PSICOLOGIA COM 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE

30 H 2.165,87 100,00

Lei
3.348/2004

15 TERAPEUTA OCUPACIONAL 2 2 0
CURSO SUPERIOR DE TERAPIA 
OCUPACIONAL, COM REGISTRO NO ÓRGÃO 
DE CLASSE

30 H 2.165,87 100,00

VAGAS OFERTADAS 65 58 7

TOTAL 65

*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.

** Vagas reservadas para pessoas com deficiência, conforme especificado no subitem 3.2 do Edital.

Montes Claros – MG, 04 de fevereiro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal
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ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

CARGO/FUNÇÃO ESCOLARIDADE PROVAS DE MÚLTIPLA  ESCOLHA
N.º DE 

QUESTÕES PESO
TOTAL DE 
PONTOS

HORÁRIO DAS 
PROVAS

 Técnico em Enfermagem

 Técnico em Higiene Dental 

 Técnico em Prótese Dentária

 Técnico em Radiologia

Curso Técnico
Específico, conforme o

Anexo I do Edital

Conhecimentos Específicos 15 4,0

100 Das 14 às17
horas

Língua Portuguesa
10 3,0

Legislação aplicada ao Servidor Público 5 2,0

1
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ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

CARGO/FUNÇÃO ESCOLARIDADE PROVAS DE MÚLTIPLA  ESCOLHA
N.º DE 

QUESTÕES PESO
TOTAL DE 
PONTOS

HORÁRIO DAS 
PROVAS

 Biólogo

 Enfermeiro

 Engenheiro de Alimentos

 Farmacêutico Bioquímico

 Fisioterapeuta

 Fonoaudiólogo

 Médico Pediatra

 Médico Veterinário

 Nutricionista

 Odontólogo

 Psicólogo

 Terapeuta Educacional

Curso Superior
Específico, conforme o

Anexo I do Edital

Conhecimentos Específicos 15 4,0

100 Das 14 às17
horas

Língua Portuguesa
10 3,0

Legislação aplicada ao Servidor Público 5 2,0

Montes Claros, 04 de fevereiro de 2016.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal
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BIÓLOGO

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Desempenhar atividades no campo da biologia.
 Realizar e orientar estudos e pesquisas a fim de preservar e melhorar ecologicamente o

meio ambiente.
 Examinar processos. Elaborar pareceres, laudos e relatórios.
 Supervisionar os serviços de jardinagem e reservas florestais.
 Realizar procedimentos básicos, de média e alta complexidade em Vigilância Sanitária.
 Executar atividades de fiscalização correspondentes a sua área de habilitação profissional.
 Atestar as condições sanitárias dos estabelecimentos inspecionados para fins de alvará de

funcionamento.
 Exercer privativamente o poder de polícia sanitária.
 Inspecionar,   fiscalizar   e   interditar   cautelarmente   estabelecimentos   sujeitos   ao   controle

sanitário.
 Apreender e inutilizar, quando necessário, produtos sujeitos ao controle sanitário.
 Lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior em Biologia (Bacharelado ou Licenciatura Plena), com registro

no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

ENFERMEIRO

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES:
 Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares, clínica médica, referentes

a enfermagem, cuidados de higiene, vigilância e distribuição de medicamentos, roupas e
alimentos a doentes.

 Verificar temperatura, pulso e respiração de pacientes.
 Aplicar sondas, raios ultravioletas e infravermelhos, fazer transfusões de sangue e plasma.
 Coletar e classificar, determinando seu Rh.
 Auxiliar cirurgiões, como instrumentador, durante as operações.
 Fazer curativos pós-operatórios delicados e retirar pontos.
 Auxiliar médicos na assistência a gestantes em partos normais ou em, casos operatórios.
 Prestar os primeiros cuidados aos recém-nascidos.
 Participar   do   planejamento   e   de   implantação   de   programas   de   saúde   pública   e   de

educação em saúde da comunidade.
 Padronizar o atendimento de enfermagem.
 Avaliar o desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde comunitária e auxiliares

de enfermagem.
 Supervisionar as áreas de trabalho sob sua responsabilidade.
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 Executar   consultas   de   enfermagem,   atendimento   em   grupo   e   procedimento   de
enfermagem mais complexos.

 Executar atividades de fiscalização na área de sua habilitação profissional, em entidades
particulares, públicas e filantrópicas que oferecem serviços de saúde.

 Atestar   as   condições   sanitárias   dos   setores   inspecionados   para   fins   de   alvará   de
funcionamento.

 Participar de programas de educação comunitária para a saúde, organizando cursos e
proferindo palestras em matéria específica de enfermagem.

 Analisar e emitir parecer circunstanciado e conclusivo nos processos e relatórios sobre
assentos pertinentes a sua área.

 Planejar e desenvolver ações de comunicação e educação em Vigilância Sanitária junto à
comunidade, visando assegurar a proteção e a promoção da saúde.

 Exercer privativamente o poder de polícia sanitária.
 Inspecionar,   fiscalizar   e   interditar   estabelecimentos,   ambientes   e   serviços   sujeitos   ao

controle sanitário.
 Lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Enfermagem, com registro no órgão de classe (COREN).
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Organizar os métodos e sistemas de controle de qualidade das matérias-primas do produto

final nas  indústrias alimentícias do município.
 Pesquisar e elaborar tecnologias de produção.
 Fiscalizar processos de conservação, embalagem e armazenamento da produção.
 Coordenar análises laboratoriais das amostras de matéria-prima e do produto final da

produção.
 Definir métodos de descarte, reciclagem e possível reaproveitamento de resíduos das

indústrias.
 Criar e testar receitas de produtos alimentícios a fim de conservar o valor nutricional, valor,

a cor e a consistência dos alimentos.
 Apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário.
 Lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidade.
 Inspecionar, fiscalizar e interditar estabelecimentos.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Exercer privativamente o poder de polícia sanitária.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Engenharia de Alimentos, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.
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FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Executar   tarefas   diversas   relacionadas   com   a   composição   e   fornecimento   de

medicamentos e outros preparados semelhantes à análise de toxinas, de substâncias de
origem animal e vegetal, de matérias-primas e produtos acabados, para atender a receitas
médicas, odontológicas e veterinárias, a dispositivos legais dentro de sua área de atuação.

 Controlar estoques, analisar, armazenar, distribuir, fracionar materiais, medicamentos e
correlatos.

 Dispensar e fornecer as devidas orientações aos pacientes pautados na ética e legislação
vigentes.

 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Diploma de Curso de Graduação em Farmácia/ Bioquímica com registro no
órgão de classe.
2. Conhecimento em inglês
3. Aptidão de saúde física e mental atestada por profissional médico para o pleno exercício
da função.

FISIOTERAPEUTA

CARA HORÁRIA: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Efetuar   a   prescrição   do   tratamento,   sob   orientação   médica   especializada,   através   de

diversas  modalidades  terapêuticas,  mecanoterapia,  cinesioterapia,  massoterapia,
crioterapia e termoterapia.

 Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de fisioterapia.
 Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde

pública, relativos a áreas afins.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Fisioterapia, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

FONOAUDIÓLOGO

CARGA HORÁRIA: 20 Horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Efetuar exames para identificar problemas ou deficiência da comunicação oral, utilizando
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técnicas próprias de avaliação, treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de
voz e outros, visando o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala.

 Examinar  pacientes,  fazer  diagnósticos,  prescrever  e  realizar  tratamentos  de
fonoaudiologia.

 Requisitar, realizar e interpretar exames.
 Diagnosticar   e   prescrever   tratamento   de   deglutição,   problemas   respiratórios,   fatores

etiolólicos, dislalia, paralisia cerebral, disfonias do comportamento vocal e sintomas de
distúrbios vocais.

 Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde.
 Estudar, orientar, implantar coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde

pública.
 Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Fonoaudiologia, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

MÉDICO ESPECIALISTA-MÉDICO PEDIATRA
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Examinar   pacientes,   fazer   diagnósticos,   prescrever   e   realizar   tratamentos   clínicos,

cirúrgicos e de natureza profilática relativos às diversas especializações médicas.
 Requisitar, realizar e interpretar exames de laboratório e raio X.
 Atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de inquéritos epidemiológicos

e em trabalhos de educação sanitária.
 Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde

pública.
 Realizar   exames   clínicos   individuais,   fazer   diagnósticos,   prescrever   tratamentos   a

pacientes.
 Realizar pequenas cirurgias.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Participar   de   programas   de   capacitação   permanente   quando   indicado   pela   Secretaria

Municipal de Saúde.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso de Graduação em Medicina, com curso de especialização na área e
registro o órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

MÉDICO VETERINÁRIO

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais
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ATRIBUIÇÕES:
 Orientar e supervisionar a inspeção municipal, sob o ponto de vista higiênico-sanitário, de

produtos   alimentares   em   seus   locais   de   produção,   manipulação,   armazenagem   e
comercialização, obedecendo as normas de saúde pública, para garantir a qualidade dos
produtos a serem consumidos.

 Orientar as ações de controle de zoonoses e de meio ambiente.
 Orientar, supervisionar e fiscalizar estabelecimentos criadores de animais, visando garantir

condições higiênico-sanitárias e ambientais.
 Orientar, supervisionar e fiscalizar a construção e a adaptação do matadouro municipal,

visando a inspeção quanto à sanidade dos animais abatidos ou a serem abatidos.
 Incrementar programas de educação sanitária, treinar pessoal para orientar a população

quanto a cuidados necessários na aquisição, armazenagem e manipulação de alimentos e
outras questões de vigilância sanitária preventiva.

 Elaborar   relatórios,   comunicações   e   notificações   relacionadas   com   os   trabalhos   de
vigilância sanitária de sua área específica, orientando os levantamentos epidemiológicos e
as campanhas de saúde pública.

 Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando a equipe
multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da equipe e
promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento ás
necessidades da população.

 Atender as normas de segurança e higiene do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Medicina Veterinária, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

NUTRICIONISTA

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES:
 Executar atividades de fiscalização correspondentes à área de sua habilitação profissional;

indústria, distribuidora, transportadora e comércio de alimentos.
 Atestar as condições sanitárias dos estabelecimentos inspecionados para fins de alvará de

funcionamento.
 Realizar pesquisas de laboratório e trabalhos de saúde pública relacionados com nutrição

e alimentação.
 Programar, planejar e executar trabalhos de educação alimentar.
 Analisar e emitir parecer circunstanciado e conclusivo nos processos e relatórios.
 Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento da legislação municipal e eficácia da ação

fiscalizadora.
 Exercer privativamente o poder de polícia sanitária.
 Inspecionar,   fiscalizar   e   interditar   estabelecimentos,   ambientes   e   serviços   sujeitos   ao

controle sanitário.
 Apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário.
 Lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades.
 Elaborar implantar, manter e avaliar planos e/ou programas de alimentação e nutrição para

a população.
 Propor e coordenar a adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência

alimentar, em estabelecimentos escolares, hospitalares e outros.
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 Elaborar informes técnicos para divulgação de normas e métodos de higiene alimentar,
visando a proteção materno-infantil.

 Prescrever regimes ou dietas especiais para usuários do SUS.
 Orientar a execução dos cardápios, verificando as condições dos gêneros alimentícios, sua

preparação e cozimento, sem desperdício de seus valores nutritivos.
 Recomendar   os   cuidados   higiênicos   necessários   ao   preparo   e   à   conservação   dos

alimentos para gestantes, nutrizes e lactantes.
 Determinar a quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios a serem adquiridos.
 Verificar a eficácia dos regimes prescritos e proceder a inquéritos alimentares.
 Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Nutrição, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

ODONTÓLOGO

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Atender pacientes na Odontologia Clínica, independente da faixa etária.
 Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, e verificar a

presença de cáries e outras afecções. Identificar as afecções quanto à sua extensão e
profundidade,  valendo-se  de  instrumentos  especiais,  exames  radiológicos  e/ou
laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento.

 Executar serviços de extrações, utilizando fórceps, alavancas e outros instrumentos, para
prevenir infecções mais graves.

 Restaurar   as   cáries   dentárias,   empregando   instrumentos,   aparelhos   e   substâncias
especiais, para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e a função do
dente.

 Fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para evitar a instalação
de focos e infecção.

 Executar serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos
clínicas, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas.

 Verificar os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados,
utilizando fichas apropriadas para acompanhar a evolução do tratamento.

 Aplicar anestesia local, regional ou troncular.
 Visitar gabinetes dentários, oficinas de prótese e laboratórios de raio x.
 Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área.
 Zelar pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para

assegurar sua higiene e utilização.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Colaborar no levantamento e estudo epidemiológico, como coordenador.
 Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas mais complexos a outros

níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento.
 Prescrever   medicamentos   e   outras   orientações   na   conformidade   dos   diagnósticos

efetuados.
 Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências.
 Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência.
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 Exercer privativamente o poder de polícia sanitária.
 Inspecionar,   interditar   e   fiscalizar   estabelecimentos,   ambientes   e   serviços   sujeitos   ao

controle sanitário.
 Apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário.
 Lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades.
 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Odontologia, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atividades do cargo.

PSICÓLOGO

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES:
 Receber   pacientes   para   avaliação   e   diagnose,   emitir   laudo   indicando   problemas   e

distúrbios de ordem emocional e psíquica e o tratamento adequado.
 Efetuar o atendimento a pacientes em sessões de psicoterapia, quer individuais, quer

grupais,   no   sentido   de   orientá-los   na   solução   de   problemas   de   ordem   emocional   e
psíquica.

 Participar de programas para o desenvolvimento de recursos humanos dos servidores da
Prefeitura Municipal.

 Participar de programas comunitários de educação para a saúde, organizando cursos e
proferindo palestras em matéria especifica de psicologia aplicada.

 Prestar atendimento ambulatorial.
 Integrar-se a equipe de trabalhos multidisciplinar, oferecendo um serviço que atenda às

necessidades da comunidade.
 Fazer visitas domiciliares se necessário.
 Executar outras atividades correlatas.
 Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.

REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional. Curso Superior de Psicologia, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Realizar   procedimentos   de   enfermagem   dentro   das   sua   competência   técnica   e   legal

(curativos, injeções, aferição sinais vitais, vacinação, TRO, esterilização etc.).
 Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes. USF e nos domicílios,

dentro do planejamento de ações traçado pela equipe.
 Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamento na
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USF.
 Instrumentar o Cirurgião-dentista ou THD, sob a supervisão do odontólogo, durante a

realização de procedimentos clínicos (trabalho a quatro mãos).
 Zelar   pela  limpeza  e  ordem  do  material,   dos equipamentos  e  dependências  na  USF,

garantindo o controle de infecção.
 Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho

epidemiológico.
 No   nível   de   sua   competência,   executar   assistência   básica   e   ações   de   vigilância

epidemiológica e sanitária.
 Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e as famílias

de risco, conforme planejamento da USF.
 Descartar adequadamente o lixo da Unidade separando o lixo especial.
 Instruir e controlar serviços executados por auxiliares, juntamente com o enfermeiro.
 Realizar procedimentos de enfermagem dentro do planejamento de ações traçadas pela

secretaria e órgão afins.
 Fazer   visitas   domiciliares,   com   o   objetivo   de   prestar   cuidados   de   enfermagem,   e

acompanhar atividades do agente comunitário de saúde.
 Auxiliar o médico cirurgião durante a realização de pequenas cirurgias e na assistência a

gestantes em partos normais ou cirúrgicos.
 Fazer curativos pós-operatórios e retirar pontos.
 Prestar os primeiros cuidados aos recém-nascidos, em relação a vacinas, controle de

crescimento   e   desenvolvimento   da   criança   e   auxiliar   na   ministração   de   cursos   de
treinamento e capacitação.

 Atender as normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOR MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Técnico em Enfermagem, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atividades do cargo.

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:

 Participar do treinamento de auxiliares e atendentes odontológicos.
 Colaborar nos programas educativos de saúde bucal.
 Fazer a tomada e revelação de radiografias infra-orais.
 Realizar a remoção de indutos, placas e tártaro supra-gengival, sob supervisão do 

odontólogo.
 Executar a aplicação tópica de substâncias para a prevenção e tratamento das doenças 

orais.
 Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor, 

anotador.
 Preparar substâncias restauradoras e de moldagens.
 Preparar moldeiras.
 Confeccionar modelos.
 Zelar pela conservação e manutenção do equipamento odontológico.
 Instrumentar o cirurgião-dentista junto à cadeira operatória (odontologia a quatro mãos).
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 Proceder à limpeza e assepsia do campo operatório antes e após os atos cirúrgicos.
 Atender crianças, procedendo à limpeza e profilaxia superficiais dos dentes.
 Aplicar compostos de flúor no esmalte dos dentes em períodos preestabelecidos.
 Fichar e fazer o controle periódico dos menores submetidos à aplicação.
 Encaminhar ao dentista os portadores de cáries dentárias, fistulas, gengivites e outros 

focos.
 Fornecer dados mensais para levantamentos estatísticos, fazer a apuração e auxiliar na 

realização de inquéritos.
 Educar e orientar os pacientes ou grupes de pacientes sobre prevenção e tratamento das 

doenças bucais.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

 REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:

1. Profissional: Curso Técnico em Higiene Dental, com registro no CRO.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercido das atividades do cargo.

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.

ATR1BUIÇOES:
 Confeccionar o modelo de trabalho.
 Avaliar modelos de trabalho.
 Delinear a prótese removível de vários tipos nos modelos.
 Confeccionar moldeiras e/ou provisórios.
 Confeccionar base de prova.
 Escolher a cor, direto com o paciente, sob a supervisão do odontólogo especialista.
 Definir forma e tamanho do(s) dente(s), sob a supervisão do odontólogo especialista.
 Montar dentes.
 Esculpir anatomia dental e ceroplastia gengival.
 Preparar grampos e molas nos modelos.
 Posicionar expansores nos modelos.
 Confeccionar estruturas metálicas.
 Soldar estrutura metálica.
 Usinar estruturas metálicas.
 Confeccionar estruturas cerâmicas.
 Ajustar tecnicamente a prótese no articulador.
 Dar acabamento e polimento em próteses.
 Confeccionar modelos em gesso.
 Vazar moldes.
 Montar modelos em articuladores.
 Prensar peças protéticas em resina acrílica.
 Fundir peças metálicas.
 Executar inclusões simples.
 Reproduzir modelos.
 Anotar fichas clínicas.
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 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Técnico em Higiene Dental, com registro no CRO.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atividades do cargo.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES:
 Manejar   aparelhos   de   raio   X   para   tirar   radiografias,   com   a   finalidade   de   facilitar   o

diagnóstico médico ou odontológico.
 Preparar o paciente para expô-lo ao raio X e, quando necessário, fixar placas de chumbo

para proteger as partes do corpo que não devem ser expostas aos raios.
 Acionar os comandos dos aparelhos regulando a direção e a intensidade da exposição.
 Revelar, lavar e secar os filmes radiográficos.
 Efetuar pequenos reparos na aparelhagem.
 Manter registros e arquivos.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Técnico em Radiologia.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atividades do cargo.

TERAPEUTA OCUPACIONAL

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Examinar pacientes, efetuando diagnósticos; prescrever e realizar tratamentos relativos à

terapia ocupacional.
 Requisitar, realizar e interpretar exames.
 Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde.
 Orientar a coleta de dados estatísticos relativos à sua área e proceder à sua interpretação.
 Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde

pública.
 Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Terapia Ocupacional, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.
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             Montes Claros – MG, 04 de  fevereiro de  2016.

Ruy Adriano Borges Muniz
        Prefeito Municipal
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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 o cargo.

CARGOS
 Técnico em Enfermagem
 Técnico em Higiene Dental 
 Técnico em Prótese Dentária
 Técnico em Radiologia

ESCOLARIDADE  EXIGIDA:  CURSO  TÉCNICO  ESPECÍFICO(CONFORME  O  ANEXO  I  DO
EDITAL)
PROVAS:  LÍNGUA  PORTUGUESA /  LEGISLAÇÃO  APLICADA  AO  SERVIDOR  PÚBLICO/
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA (PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO)
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).
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SERVIDOR PÚBLICO

1. Conceito de administração pública. 2. Princípios básicos da administração pública: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 3. A probidade na administração pública. 4.
Pessoas alcançadas pela Lei da Improbidade Administrativa. 5. A responsabilidade do servidor
público. 6. Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Municipal (Lei
Municipal nº 3.177, de 23 de dezembro de 2003).  7.Declaração Universal dos Direitos Humanos.
8. Constituição da República Federativa do Brasil: Art. 5º ao 7º e Art. 37 ao 41. 9. Código Penal
(Dos crimes contra o patrimônio e a administração pública).10. Estatuto do Servidor Público do
Município de Montes Claros (Lei Municipal nº3.175/2003).
Observação: A Legislação Municipal pode ser encontrada em www.montesclaros.mg.gov.br,  
www.cmmoc.mg.gov.br.
Demais leis disponíveis em:  
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
www.senado.gov.br/legislacao

TÉCNICO EM ENFERMAGEM- Fundamentação básica de enfermagem: prevenção e controle de infecções,
sinais vitais, administração de medicamentos, curativos, técnicas de esterilização. Conhecimento de ética e
legislação  profissional.  Enfermagem  materno-infantil:  aleitamento  materno,  gravidez,  parto  e  puerpério,
assistência  à  saúde  da  mulher  e  criança.  Enfermagem  em  saúde  pública:  doenças  transmissíveis,
DST/AIDS, imunizações. Enfermagem médico-cirúrgica. Primeiros Socorros. Assistência de enfermagem ao
adulto e ao idoso. Sistema Único de Saúde. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
BRASIL, Ministério da Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem.
Cadernos do Aluno: Fundamentos de Enfermagem. Brasília: Ministério da Saúde, Rio de Janeiro: FIOCRUZ,
2003.  BRASIL,  Ministério  da  Saúde.  Projeto  de  Profissionalização  dos  Trabalhadores  da  Área  de
Enfermagem.  Cadernos  do  Aluno:  Saúde  do  Adulto.  Brasília:  Ministério  da  Saúde,  Rio  de  Janeiro:
FIOCRUZ, 2003. BRASIL, Ministério da Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de
Enfermagem. Cadernos do Aluno: Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Brasília: Ministério da
Saúde, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2003. BRASIL, Ministério da Saúde. Projeto de Profissionalização dos
Trabalhadores da Área de Enfermagem. Cadernos do Aluno: Saúde Coletiva. Brasília: Ministério da Saúde,
Rio  de  Janeiro:  FIOCRUZ,  2003.  BRASIL,  Ministério  da  Saúde.  Projeto  de  Profissionalização  dos
Trabalhadores da Área de Enfermagem. Cadernos do Aluno: Saúde Mental. Brasília: Ministério da Saúde,
Rio  de  Janeiro:  FIOCRUZ,  2003.  COFEN.  Código  de  Ética  dos  Profissionais  de  Enfermagem.  1993.
COFEN. Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. 1993. Legislação Estadual – Lei nº 11.802, de 18 de
janeiro de 1995. Legislação Federal – Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Brasília – DF. MINISTÉRIO DA
SAÚDE. Processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de saúde. Brasília/DF, 1994. MUSSI,
N.M. et al. Técnicas Fundamentais de Enfermagem. São Paulo/Rio de Janeiro/Belo Horizonte: Ateneu,1996.
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.

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL- Formas anatômicas  dos dentes,  posições na boca  e  suas  relações
recíprocas.  Dentições,  arcos dentais  e  maxilas.  Dimensão,  função e classificação dos dentes.  Notação
dentária:  convencional e FDI.  Classificação das cavidades do dente.  Etiologia da cárie e cronologia da
erupção dentária. Principais patologias da cavidade bucal. Aplicação de métodos de prevenção das doenças
bucais, identificando as substâncias utilizadas. Princípios ergonômicos e da segurança do trabalho. Funções
e responsabilidades dos membros  da equipe  de trabalho,  dispositivos  legais  que  regem o trabalho do
profissional de nível médio na área de saúde bucal. Equipamentos, materiais e instrumental utilizados em
uma unidade odontológica. Identificação de estruturas dentais através de radiografias bucais. Noções de
administração de uma unidade de trabalho,  organização de fluxo,  cadastro,  arquivo e agendamento de
clientes. Ações de atenção e promoção à saúde bucal. Programas específicos na comunidade, identificação

http://www.senado.gov.br/legislacao
http://www.cmmoc.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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dos  principais  problemas  bucais,  através  dos  recursos  epidemiológicos  e  outros  instrumentos  de
diagnóstico. Técnicas de comunicação em grupo, adequadas à educação para a saúde bucal. Código de
ética profissional,  do Conselho Regional de Odontologia:  parte específica para auxiliares odontológicos.
Montagem de bandejas para atendimento odontológico: exames, dentística, endodontia, cirurgia, prótese
(moldagem), periodontia e outros. Flúor na odontologia. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ANUSAVICE, K. J. Materiais dentários (Anusavice). 10 ed. RJ: Guanabara Koogan, 1998. BARROS, O. B.
Ergonomia 2 – O ambiente de trabalho, a produtividade e a qualidade de vida em Odontologia. BRASIL.
Guia Prático do PSF, MS. 2001. 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. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de políticas de saúde. Coordenação. Conselho Federal de
Odontologia. Código de Ética Profissional. Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de
aids:  manual  de  conduta.  Brasília:  Ministério  da  Saúde,  2000.  Nacional  de  DST e  AIDS.  Controle  de
infecções e a prática odontológica em tempos. PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. 3 ed. São Paulo: Ed.
Santos, 2000. SERRA, Octávio Della. Anatomia Dental. 3 ed. São Paulo, 1981.

TÉCNICO EM PRÓTESE  DENTÁRIA-  Conhecimentos  Específicos:  Prótese  fixa:  Vazamento  de  gesso
(parcial e total); Montagem em articulador (parcial e total); Confecção de troqueis (individual e removível);
Confecção de padrões de cera;  Inclusão e fundição;  Soldagem; Face estética;  Usinagem, acabamento,
polimento e brilho; Materiais, equipamento e instrumentais. Prótese parcial removível (PPR): Vazamento de
gesso;  Reprodução de  modelos;  Desenho;  Escultura  em cera;  Inclusão;  Plano  de  cera;  Montagem de
dentes; Usinagem, acabamento, polimento e brilho; Materiais, equipamento e instrumentais. Prótese total
removível  (PTR):  Vazamento de gesso; Confecção de moldeira individual;  Confecção de plano de cera
(chapa de prova); Montagem em articulador; Montagem de dentes; Ceroplastia; Acabamento, polimento e
brilho;  Materiais,  equipamentos  e  instrumentais.  Prótese  ortodôntica  (PO):  Vazamento  de  gesso;
Planejamento  de  aparelho;  Dobragem  de  fios  ortodônticos;  Plano  inclinado;  Placa  de  contenção;
Mantenedor de espaço; Placa de expansão; Acabamento, polimento e brilho; Materiais, equipamentos e
instrumentais.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
SHILLINBURG, et al. Fundamentos de prótese fixa, 3. ed. São Paulo: Quintessence, 1998. PEGORARO, I.
F. et al. Prótese Fixa. São Paulo: Artes Médicas, 1998. ANUSAVICE, D. J. Materiais Dentários, 10. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. TAMAKI, T. Dentaduras Completas, 3. ed. São Paulo: Sarvier, 1977.
TURANO, Fundamentos de Prótese Total. 5. ed. São Paulo: Santos, 2000. KLIEMANN. Manual de Prótese
Parcial Removível. São Paulo: Santos, 1999. Atualização em Prótese Dentária – Procedimentos clínico e
laboratorial. 1. ed. São Paulo: Maio, 2005. FRANK KAISER, Prótese Fixa. Rio de Janeiro: Maio. FRANK
KAISER, Prótese Parcial Removével. Rio de Janeiro: Maio.

TÉCNICO  EM  RADIOLOGIA-  1.  Anatomia  geral,  sistêmica,  esquelética  e  artrologia.  2.  Terminologia
radiológica. 2.1 Planos, cortes e linhas corporais. 2.2 Posicionamento e posições do corpo humano de forma
geral. 2.3 Posições específicas do corpo humano. 2.4 Princípios do posicionamento radiológico. 3. Física e
produção das radiações ionizantes (Raios X). 3.1 O espectro dos raios X. 3.2 Fatores que modificam o
espectro dos raios X. 3.3 A produção de raios X. 3.4 O tubo de raios X e seus componentes estruturais. 4.
Princípios básicos da formação da imagem radiológica. 5. Proteção radiológica. 6. Dosimetria. 7. Meios
antidifusores das radiações ionizantes (raios X).  7.1 Diafragma, grade, cone, filtro e cilindro. 8. Técnica
radiológica.  8.1 Kvp (Kilovoltagem),  Ma (Miliamperagem), T (Tempo),  D (Distância). 8.2 Componentes e
tipos  de  chassis  e  Ecrans.  8.3  O  filme  radiológico.  8.4  Fatores  de  controle  de  qualidade  da  imagem
radiológica.  8.5  Telas  intensificadoras  e  fluorescentes.  8.6  Exposição  do  paciente.  8.7  Métodos  e
componentes do processamento manual e automático do filme radiológico. 9. Anatomia radiológica humana
e rotina para exames radiológicos do(a): 9.1 Crânio e face. 9.2 Coluna vertebral. 9.3 Membros superiores.
9.4 Membros inferiores. 9.5 Tórax (Pulmões) e Caixa torácica (componentes ósseos e articulares). 9.6 Pelve
e  articulações.  9.7  Abdome.  9.8  Sistema  gastrointestinal.  9.9  Vesícula  biliar  e  ductos  hepáticos.  9.10
Sistema urinário. 9.11 Orto-radiografia, artrografia e mielografia. 10. Exames no traumatizado e radiografias
em aparelhos portáteis. 11. Radiologia pediátrica. 12. Exames radiológicos contrastados. 12.1 Meios de
contraste. 12.2 Técnicas básicas e especiais do exame contrastado. 12.3 Precauções, procedimentos e
segurança do paciente no emprego de contrastes. 12.4 Contra-indicações e procedimentos genéricos. 13.
Mamografia  –  Princípio  de  funcionamento  dos  equipamentos,  seus  componentes  principais  e
posicionamento  básicos  para  a  realização  de  exames.  14.  Tomografia  computadorizada  -  Princípio  de
funcionamento e seus componentes básicos. 15. Ressonância magnética – Princípio de funcionamento e
seus componentes básicos. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.
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BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
CORNE,  Jonathan.  BROWN,  Ivan.  Descomplicando  os  raios  X.  Porto  Alegre:  Artes  Médicas,  1998.
KENNETH L BONTRAGER.  Tratado  de  técnica  radiológica  e  base  anatômica.  4.  ed.  Rio  de  Janeiro:
Guanabara  Koogan,  1999.  NASCIMENTO,  Jorge.  Temas  de  técnica  radiológica  com  tópicos  sobre
tomografia computadorizada e ressonância magnética. 3. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1996. SCAFF, Luís A.
M. Bases físicas da radiologia, diagnóstico e terapia. São Paulo: Sarvier,  1970. SQUIRE, Lucy Frank e
outros. Fundamentos de radiologia. 4. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 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.

CARGOS

 Biólogo
 Enfermeiro
 Engenheiro de Alimentos
 Farmacêutico Bioquímico
 Fisioterapeuta
 Fonoaudiólogo
 Médico Pediatra
 Médico Veterinário
 Nutricionista
 Odontólogo
 Psicólogo
 Terapeuta Ocupacional

ESCOLARIDADE EXIGIDA: NIVEL SUPERIOR (CONFORME CONSTA DO ANEXO I DO EDITAL)
PROVAS:  LÍNGUA  PORTUGUESA  /LEGISLAÇÃO  APLICADA  AO  SERVIDOR  PÚBLICO/
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

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
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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).

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SERVIDOR PÚBLICO

1. Conceito de administração pública. 2. Princípios básicos da administração pública: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 3. A probidade na administração pública. 4.
Pessoas alcançadas pela Lei da Improbidade Administrativa. 5. A responsabilidade do servidor
público. 6. Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Municipal (Lei
Municipal nº 3.177, de 23 de dezembro de 2003).  7.Declaração Universal dos Direitos Humanos.
8. Constituição da República Federativa do Brasil: Art. 5º ao 7º e Art. 37 ao 41. 9. Código Penal
(Dos crimes contra o patrimônio e a administração pública).10. Estatuto do Servidor Público do
Município de Montes Claros (Lei Municipal nº3.175/2003).
Observação: A Legislação Municipal pode ser encontrada em www.montesclaros.mg.gov.br,  
www.cmmoc.mg.gov.br.
Demais leis disponíveis em:  
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
www.senado.gov.br/legislacao

BIÓLOGO- Classificação geral dos seres e suas relações com as características dos ambientes onde vivem
e se reproduzem. Morfologia e fisiologia geral  dos seres vivos.  Manejo de fauna e flora em ambientes
naturais e urbanos. Manejo de fauna silvestre em cativeiro. O papel da vegetação na arborização urbana.
Avaliação de danos sobre a fauna e a flora e risco de extinção. Poluição e contaminação da água, do ar e
do solo, poluição sonora, térmica, radioativa e por vibrações, resíduos sólidos, etc. Padrões de qualidade do
ar, da água e de emissão de ruídos, de vibrações, etc. Educação ambiental. Legislação relativa à política de
proteção, do controle e da conservação do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida. Legislação
do SUS – Sistema Único de Saúde.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ARRUDA, Moacir Bueno (Org). Ecossistemas Brasileiros. Brasília: Edições IBAMA. 2001. COELHO, Ricardo
Motta  Pinto.  Fundamentos  em  Ecologia.  Porto  Alegre:  Editora  Artmed,  2000.  DERISIO,  José  Carlos.
Introdução ao Controle da Poluição Ambiental. São Paulo: Signus Editora, 2000. DIAS, Genebaldo Freire.
Educação Ambiental:  princípios e práticas. 5. ed. São Paulo: Global,  1998. HOGAN, Aniel J. e VIEIRA,
Paulo  Freire  (org.).  Dilema  Socioambiental  e  Desenvolvimento  Sustentável.  Editora  Unicamp,  Coleção
Momento, 1992. MINC, Carlos. Como fazer movimento ecológico, defender a natureza e as liberdades. Rio
de Janeiro, Vozes, 1985. ODUM, E.P. Ecologia. México: Companhia Editorial Continental, 1992. SOUZA, J.
S.  Poda das plantas frutíferas.  São Paulo:  Novel,  1983 (Introdução).  Indicações Legislativas:  Crimes e
Infrações Ambientais:  Decreto Federal n.º 3.179, de 21 de setembro de 1999; Lei Federal n.º 9.605, de 12
de  fevereiro  de  1998.  Educação  Ambiental:  Lei  9.795  de  27,  de  abril  de  1999.  Sistema  Nacional  de
Educação Ambiental: Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. 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.

ENFERMEIRO- Semiologia  e  Semiotécnica:  exame  físico;  técnicas  de  enfermagem;  preparo  e
administração de medicações/soluções. Processo de enfermagem. Bioética. Aspectos éticos e legais da
prática  de  enfermagem.  Legislação  de enfermagem,  ética  profissional  e  direitos  do  paciente  e  de  sua
família.  Enfermagem  Médico-  cirúrgica:  Assistência  de  Enfermagem  no  pré,  trans  e  pós-operatório.
Assistência  de  enfermagem  aos  clientes  adulto  e  idoso.  Enfermagem  Materno-infantil:  Assistência  de
enfermagem ao  recém-nascido  e  à  criança  hospitalizados  (clínico  e  cirúrgico).  Ações  de  prevenção  e
controle das infecções. Medidas preventivas de acidentes. Implementação de plano de educação à saúde.

http://www.senado.gov.br/legislacao
http://www.cmmoc.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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Enfermagem em Saúde Pública. Vigilância Epidemiológica. Doenças Transmissíveis/Imunização. Vigilância
Sanitária. DST/AIDS. Enfermagem em Saúde Mental. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
BRASIL,  Ministério da Saúde. Manual de Enfermagem. 2001. BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de
Norma de Vacinação. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde – Fundação Nacional de Saúde, 2001. COFEN.
Código  de  Ética  dos  Profissionais  de  Enfermagem.  1993.  COFEN.  Lei  do  Exercício  Profissional  de
Enfermagem. 1993. Guia de Vigilância Epidemiológica – Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde.
Brasília, agosto/2002. Legislação Estadual – Lei nº 11.802, de 18 de janeiro de 1995 – Dispõe sobre a
promoção de saúde e da reintegração social do portador de sofrimento mental; determina a implantação de
ações e serviços de saúde mental substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a extinção progressiva destes;
regulamenta as internações, especialmente a involuntária e dá outras providências. Legislação Federal – Lei
nº 10.216, de 6 de abril  de  2001 – Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Brasília – DF. MINISTÉRIO DA
SAÚDE. Portaria nº 2.616, de 12 de  maio de 1998. Brasília: DOU, 13/5/1998. MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de saúde. Brasília/DF, 1994. ROUQUAYROL,
M Z; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e Saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. SMELTZER S, BARE
B. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2002.
9.  ed.  VERONESI,  R;  FOCACIA, R. – Tratado de Doenças Infecciosas.  São Paulo/Rio de Janeiro/Belo
Horizonte: Ateneu, 1997. Site  www.funasa.gov.com.br/publicacoes. 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.

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 1. Controle de Qualidade: conceito, aspectos
gerais, fatores que afetam a qualidade do produto. Organização e atribuições do controle de qualidade na
indústria de alimentos. Gestão da qualidade. Requisitos para um sistema de qualidade total. Auditoria do
sistema da qualidade. Controle estatístico da qualidade: planos de amostragem e gráficos de controle. 2.
Boas Práticas  de Fabricação  (BPF):  conceito,  evolução,  aspectos  gerais;  a  importância  das  BPF para
garantia  da segurança e eficácia  dos produtos.  3.  Validação:  conceito,  tipos de validação (prospectiva,
retrospectiva),  validação  de  processos,  validação  de  equipamentos,  validação  de  limpeza,  validação
analítica, características dos procedimentos analíticos, protocolo de validação, plano mestre de validação,
relatório  de validação;  revalidação.  4.  Vigilância  epidemiológica:  conceito,  propósito,  funções,  coleta  de
dados e informações, investigação epidemiológica, busca ativa de casos. 5. Análise e gerenciamento de
risco. a) Conceito e caracterização do risco  sanitário. b) Identificação do dano; dose-resposta; avaliação da
exposição; ações corretivas político-administrativas no âmbito do sistema de saúde, serviço e impacto na
sociedade (o  que fazer,  planejamento,  procedimentos,  avaliação da exposição do risco,  consequências
econômicas,  políticas  e  sociais),  incerteza  da  avaliação;  decisão  e  ação;  política  da  comunicação.  c)
Identificação do dano e suas causas, diferença entre risco, incerteza e erro. d) Monitoramento dos fatores
de risco. 6. Inspeção. a) Aspectos gerais: conceito, finalidade, características, etapas para realização de
uma inspeção,  procedimentos,  processo  de  condução.  b)  Tipos  de  inspeção  para  fins  de  certificação,
investigação,  concessão  de  autorização  de  funcionamento  de  estabelecimento,  rotina  periódica.  II  -
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: 1. Tecnologia de alimentos. a) Noções de microbiologia de alimentos. b)
Noções de doenças transmitidas por alimentos (DTA). c) Transformação de alimentos. d) Conservação de
alimentos. e) Tecnologia de carnes, frutas, leite e panificação. III - MEIO AMBIENTE: 1. Os impactos sociais
e ambientais das indústrias de alimentos. 2. Monitoramento dos fatores de risco. 3. Prevenção e controle de
riscos  ambientais.   4.   Vigilância   sanitária   na  prevenção  e   controle   de  contaminação  de  riscos
ambientais.   5.  Licenciamento  ambiental.  6.  Gerenciamento  de  resíduos  sólidos  em estabelecimentos
processadores  de  alimentos.  7.  Tratamento  de  resíduos  líquidos:  tratamentos  preliminares,  primários,
secundários e terciários. 8. Métodos de controle de poluentes atmosféricos. Legislação do SUS – Sistema
Único de Saúde.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ARAÚJO, J. M. A. Química de alimentos: teoria e prática. 2. ed. Viçosa: Editora UFV, 1999. ARTHEY, D.
Processado de frutas. Zaragoza: Acribia, 1997. BOBBIO, P. A; BOBBIO, F. O. Química do processamento de
alimentos. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Liv. Varela, 2001. BRASIL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO. Regulamento Técnico  sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de
Elaboração para Estabelecimentos Elaboradores/ Industrializadores de Alimentos. Portaria nº 368, de 4 de
setembro  de  1997.  Disponível   em   www.agricultura.com.br. BRASIL,  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.
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Regulamento  Técnico  de  Procedimentos  Operacionais  Padronizados  Aplicados  aos  Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em
Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Resolução RDC n. 275, de 21 de outubro de
2002.  Disponível em  www.anvisa.gov.br. BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Regulamento Técnico para
Inspeção  Sanitária  de  Alimentos.  Portaria  n.  1.428,  de  26  de  novembro  de  1993.  Disponível  em
www.anvisa.gov.br. BRASIL,  MINISTÉRIO  DA SAÚDE.  Regulamento  Técnico  de  Boas  Práticas  para
Serviços  de  Alimentação.  Resolução  RDC  n.  216,  de  15  de  setembro  de  2004.  Disponível  em
www.anvisa.gov.br. BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-
sanitárias  e  de  Boas  Práticas  de  Fabricação  para  Estabelecimentos  Produtores/Industrializadores  de
Alimentos. Portaria n. 326, de 30 de julho de 1997. Disponível em www.anvisa.gov.br. CÂNDIDO, L. M. B.;
CAMPOS, A. M. Alimentos para fins especiais: dietéticos. São Paulo: J. M. Varela, 1996. COSTA, A F. B. et
al. Controle Estatístico de Qualidade. São Paulo: Atlas, 2004. EL-DASH, A. A.; CAMARGO, C. O.; DIAZ, N.
M.  Fundamentos  da  Tecnologia  de  Panificação.  Série  Tecnologia  Agroindustrial,  São  Paulo,  1988.
EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 1998. FRUTOTEC. Industrialização
de frutas. Campinas: ITAL, 1991. GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. Higiene e vigilância sanitária de
alimentos:  qualidade das matérias-primas, doenças transmitidas por alimentos,  treinamento de recursos
humanos. São Paulo: Varela, 2001. MIDIO, A. F.;  MARTINS, D. I.  Toxicologia de Alimentos. São Paulo:
Varela,  2000. PALADINI, E. P. Gestão da Qualidade. São Paulo: Atlas, 2. ed. 2004. PARDI, M. C.;
SANTOS, I. F.; SOUZA, E. R.;PARDI, H. S. Ciência, Higiene e Tecnologia da carne. Goiânia: Editora UFG.
2. ed. Vol. 1 e 2, 2001. REIS, L.F.S.; QUEIROZ, S.M. Gestão Ambiental em Pequenas e Médias Empresas.
Rio de Janeiro: ABES, 2002. SILVA JR, E. A.  Manual de Controle Higiênico-Sanitário em Alimentos. São
Paulo: Varela, 5. ed. 2002. SPERLING, M. Princípios Básicos de Tratamento de Esgotos. Rio de Janeiro:
ABES, 1996. 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.

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO-  Análises  bioquímicas  do  sangue,  da  urina  e  outros  meios  biológicos.
Biossegurança.  Análises hematológicas  de rotina  laboratorial,  hemograma,  orientação  interpretativa  dos
resultados.  Estudos  das  anemias  e  leucemias.  Principais  reações  sorológicas  na  rotina  de  imunologia
clínica:  fixação  do  complemento,  soroaglutinação,  hemaglutinação,  neutralização,  precipitação,
imunofluorescência  e  ensaios  imunoenzimáticos,  técnicas  e  métodos  de  diagnóstico.  Métodos  para
isolamento e identificação dos principais agentes causadores de infecções a partir de diversos materiais
biológicos,  dando  ênfase  nos  agentes  bacterianos.  Estudo  dos  protozoários  e  helmintos:  diagnóstico,
colheita  e conservação do material  biológico,  preparo de reativos e corantes.  Métodos específicos que
permitam o diagnóstico laboratorial de protozoários intestinais, teciduais, sanguíneos e helmintos. Exame
físico-químico e sedimentoscopia qualitativa  e quantitativa  da urina.  Controle de qualidade em análises
clínicas.  Introdução  ao  estudo  da  Farmacologia.  Estudo  dos  processos  de  absorção,  distribuição,
biotransformação e eliminação de fármacos. Vias de administração. Estudo da concentração plasmática dos
fármacos. Biodisponibilidade e bioequivalênica. Fatores fisiológicos e patológicos que afetam a resposta
farmacológica.  Interação  medicamentosa.  Assistência  e  Atenção  Farmacêuticas:  atuais  conceitos  e  a
realidade  brasileira.  Farmacoepidemiologia:  os  indicadores  de  prescrição  da  OMS.  Código  de  ética
farmacêutica. Organograma da categoria farmacêutica e entidades profissionais. Regulamentos, resoluções
e recomendações do Conselho Federal de Farmácia. Portarias do Ministério da Saúde à área farmacêutica.
Legislação sanitária. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ABBAS, A. K.;  LICHTMAN, A. H.; POBER, J. S. Imunologia Celular e Molecular.  4. ed. Rio de Janeiro:
Revinter,  2002.  BARTOLO,  A.T.;  CUNHA,  B.  C.  A.  Assistência  Farmacêutica.  Lei  5.991/73,  anotada  e
comentada. São Paulo: Atheneu, 1989. CARLINI, A. E. Medicamentos, drogas e saúde. São Paulo: Hucitec,
1995.  DE  CARLI,  G.  A.  Parasitologia  clínica:  seleção  de  métodos  e  técnicas  de  laboratório  para  o
diagnóstico  das  parasitoses  humanas.  São  Paulo:  Atheneu,  2001.  DEFFUNE,  E.;  MACHADO,  P.E.A.
Normas de biossegurança para as áreas hospitalar e laboratorial – Parte I. News Lab, 1995. Vol. 13, p. 32-4.
DEVLIN, T.M.  Manual  de bioquímica com correlações clínicas.  4.ed.  São Paulo:  Edgard Blücher,  1998.
FAILACE, R. Hemograma: manual de interpretação. Porto Alegre: Artes Médicas,1995. HARDMAN, J. G.;
GOODMAN, L. S.; GILMAN, A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 9.ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill
Interamericana, 1996. HOFFBRAND, A.V.; PETTIT, J.E. Hematologia clínica ilustrada. São Paulo: Manole,
1991. JAWETZ, E.; BROOKS, G.; MELNICK,J.; BUTEL, J.; ADELBERG, E.; ORNSTON, N. Microbiologia
médica. 18. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. KANOUN, P. Manual de exames de laboratório.
São  Paulo:  Atheneu,  1990.  LIMA,  A.  O.;  SOARES,  J.B.;  GRECO,  J.B.;  GALIZZI,  J.;  CANÇADO,  J.R.
Métodos de Laboratório  aplicados à clínica:  técnica e interpretação.  6.  ed.  Rio  de Janeiro:  Guanabara
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Koogan, 1985. MINS, C. et al. Microbiologia médica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2000. MOURA, R.A. A;
WADA, C.S.; PURCHIO, A.; ALMEIDA, T.C. Técnicas de laboratório. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1987.
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 10. ed. São Paulo: Atheneu, 2000. 428 p. RANG, H.P. & DALE, M.M.
Farmacologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. STRASINGER, S.K. Uroanálise e fluidos
biológicos.  3.ed.  São Paulo:  Premier,  1995.  VALLADA, E.P.  Manual  de técnicas hematológicas.  Rio  de
Janeiro:  Atheneu,  1999.  www.anvisa.gov.br;  www.cff.org.br;  www.crfmg.org.br. ZANINI,  A.  C.;  OGA,  S.
Farmacologia Aplicada. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 1994. ZUBIOLI, A. Profissão: Farmacêutico. E agora?
Curitiba: Lovise, 1992. 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.

FISIOTERAPEUTA- Avaliação  do  paciente.  Medida  da  função  musculoesquelética.  Reabilitação
cardiorrespiratória. Órteses. Próteses. Meios físicos em reabilitação. Reabilitação do paciente amputado.
Reabilitação  do  Aparelho  Osteoarticular.  Reabilitação  do  Politraumatizado.  Reabilitação  nas  Lesões  de
Partes Moles. Reabilitação na Osteoporose. Reabilitação na Artrite Reumatoide. Reabilitação nas Alterações
Posturais e Algias vertebrais. Reabilitação em Hemiplegia. Paralisia cerebral e tratamento de reabilitação.
Lesão  medular  e  reabilitação.  Tratamento  Fisioterápico  na  Lesão  Nervosa  Periférica.   Abordagem
fisioterápica  nas  distrofias  musculares.  Abordagem  fisioterápica  nos  distúrbios  osteomusculares
relacionados com o trabalho e reabilitação. Reabilitação do idoso. Exercício e qualidade de vida. Prevenção
das infecções em serviços  de reabilitação. Reabilitação na arteriopatia dos membros inferiores, alterações
do retorno nenoso e linfático. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
CAROLYN KISNER/LYNN COLBY – Exercícios Terapêuticos Ed MANOLE, 1998. CASH – Fisioterapia em
ortopedia  e  reumatologia.  Ed.  Panamericana,  1984.  DE  LISA -  Medicina  de  Reabilitação-Principios  e
Práticas. Ed. MANOLE, 1992. EMC-Kinesiterapia. Medicina Física, 2002. JANICE K. LOUDON/ STEPANIA
L. BELL/ JANE M JOHNSTON – Guia Clínico de Avaliação Ortopédica. MANOLE, 1999. KRUSEN. Tratado
de  Medicina  Física  e  Reabilitação.  MANOLE,  1984.   LIANZA,  S.  Medicina  De  Reabilitação  3.  ed.
Guanabara Koogan, 2001. MCARDLE – Fisiologia Do Exercício 3. ed. Guanabara Koogan, 1992. NABIL
GHORAYEB-TURÍBIO BARROS. O Exercício Atheneu, 1999. 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.

FONOAUDIÓLOGO- Área: Linguagem – Desenvolvimento da linguagem oral na criança. Desenvolvimento
da linguagem escrita. Fundamentos  da Linguística. Atuação fonoaudiológica nos Distúrbios de Linguagem
Escrita. Atuação fonoaudiológica relacionada às lesões  cerebrais.  Atuação  fonoaudiológica  relacionada  à
terceira  idade. Área:  Voz  –  Desenvolvimento  da   Fonação.  Avaliação perceptual e acústica da voz.
Atuação  fonoaudiológica  nas  disfonias  funcionais.  Atuação  fonoaudiológica  nas  disfonias  presentes  na
infância e terceira idade. Atuação fonoaudiológica nas disfonias neurológicas. Atuação fonoaudiológica nas
paralisias  laríngeas.  Atuação  fonoaudiológica  nas  alterações  estruturais  mínimas  da  laringe.  Atuação
fonoaudiológica em estética vocal. Atuação fonoaudiológica nas sequelas de cirurgia de cabeça e pescoço.
Área: Motricidade Oral – Desenvolvimento do sistema sensório motor oral. Desordens miofuncionais orais
nas  funções  estomatognáticas.  Desordens  miofuncionais  orais  nas  disfunções  de  articulação
temporomandibular.  Desordens  miofuncionais  orais  nas  doenças  neuromusculares.  Desordens
miofuncionais orais em RN e alto risco. Desordens miofuncionais orais em fissura labiopalatina. Desordens
miofuncionais orais em paralisia cerebral. Disfagias neurogênicas. Exames complementares em motricidade
oral. Legislação – Resolução C.F.Fa. nº 309/2005 (Dispõe sobre a Atuação do Fonoaudiólogo na Educação
Infantil,  Ensino Fundamental,  Médio,  Especial  e Superior e dá outras providências).  Lei  nº  10.436/2002
(Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras – e dá outras providências). Legislação do SUS –
Sistema Único de Saúde.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ALBERNAZ, P. L. M. Otorrinolaringologia para o Clínico Geral. ALTMANN, E.B.C. Fissuras Labiopalatinas.
São Paulo: Pró- Fono, 1994. ANDRADE, C. F. Fonoaudiologia em Berçário Normal e de Risco. São Paulo:
Lovise,  1996.  COLTON,  R.H.;  CASPER,  J.K.  Compreendendo os  Problemas de  Voz:  Uma perspectiva
fisiológica ao diagnóstico  e  ao tratamento.  Porto  Alegre:  Artes  Médicas Editora,  1996.  FURKIN,  A.  M.;
SANTINI C.S. Disfagias Orofaríngeas. São Paulo: Pró-Fono, 1996. MARCHESAN, I.Q. Fundamentos em
Fonoaudiologia:  Aspectos  Clínicos  da  Motricidade  Oral.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara  Koojan,  1998.
PETRELLI,  E.  (Coordenador).  Ortodontia  para  Fonoaudiologia.  Curitiba:  Lovise,  1992.  PINHO,  S.M.R.
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Fundamentos em Fonoaudiologia: Tratando os Distúrbios da Voz; Rio de Janeiro: Guanabara Koojan, 1998.
PINHO, S.M.R. Tópicos em Voz. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koojan, 2001. São Paulo. Byk Editora,
1997. Obs.: As legislações citadas no Programa poderão ser encontradas no site www.fonoaudiologia.org.br.
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 PEDIATRA-  Afecções de vias aéreas superiores; Agravos nutricionais; Desnutrição energético-
proteica; Alimentação; Anemias; Asma; Crescimento e desenvolvimento; Diarreia aguda; Diarreia crônica;
Diarreia  persistente;  Distúrbios  hidroeletrolíticos;  Doenças  exantemáticas  na  infância;  febre  reumática;
Glomerulonefrite;  Hipovitaminoses;  Imunização;  Infecção  do  trato  urinário;  Parasitoses  intestinais;
Pneumonias agudas; Problemas dermatológicos mais comuns; Síndrome nefrótica; Síndromes infecciosas;
Tuberculose. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
LEÃO,  E-  Pediatria  Ambulatorial.  3.  ed.  Belo  Horizonte:  Cooperativa  Editora  e  Cultura  Médica,  1998.
Ministério  da  Saúde.  Manual  de  procedimentos  para  vacinação.  Brasília;  Ministério  da  Saúde,  1993.
NELSON, Waldo E. Tratado de Pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. TONELLI, E. Doenças
Infecciosas na Infância. 1 ed. Rio de Janeiro: Medsi. 2000. 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 VETERINÁRIO-  Epidemiologia: Introdução; O método epidemiológico; Epidemiologia descritiva.
Epidemiologia analítica. Noções de demografia e estimativas de populações; Componentes ecológicos das
doenças transmissíveis; inter- relações agente-hospedeiro-ambiente; Fontes de infecção. Mecanismos de
transmissão.  O  processo  epidêmico;  Programa  de  combate  às  doenças;  Modelos  de  estudos
epidemiológicos  das  zoonoses;  Epidemiologia  das  doenças  transmitidas  por  veículo  comum.  Doenças
bacterianas: Introdução; Gênese e desenvolvimento das doenças infecciosas bacterianas: estreptococcias,
estafilococcias,  mamites,  bruceloses,  corinebacterioses,  tuberculoses,  campilobacterioses,  salmoneloses,
colibaciloses, carbúnculo sintomático, leptospirose, botulismo. Doenças por vírus, clamídias e micoplasmas:
Introdução; Aspectos imunológicos e desenvolvimento das doenças: raiva, febre aftosa, varíolas, leucose
bovina,  clamidioses,  anaplasmoses,  peste suína clássica.  Doenças Parasitárias e Micóticas:  Introdução;
Parasitoses do trato intestinal e outros órgãos abdominais; Dictiocaulose e metastrongilose; Babesioses;
Eimerioses; Tricomonoses; Tripanossomíases; Leishmanioses; Toxoplasmoses; Ectoparasitoses; Micoses.
Saneamento:  A água  e  sua  importância  higiênica;  Aspectos  qualitativos  e  quantitativos  das  fontes  de
abastecimento. Epidemiologia das doenças de veiculação hídrica. Aspectos sanitários da construção de
poços rasos. Exame bacteriológico da água. Tratamento da água destinada aos animais domésticos. Solo e
sua significação higiênica. Ar e sua significação higiênica. Destino  de resíduos orgânicas no meio rural.
Desinfetantes e métodos de desinfecção. Controle de roedores. Produção e controle de produtos biológicos:
Introdução;  Vacinas e  antígenos usados no Brasil.  Planificação  em saúde animal:  Legislação sanitária.
Planificação  em  saúde  animal.  Tecnologia  de  leite  e  produtos  derivados:  Introdução;  Leite,  conceito,
classificação, composição e propriedades organolépticas. Fatores de variação na composição do leite e
derivados.Valor nutritivo do leite. Leites anormais. Tipos de leite de consumo. Produção higiênica do leite.
Métodos de conservação e tratamento do leite. Limpeza e desinfecção na indústria de laticínios. Princípios
de tecnologia dos produtos derivados do leite. Inspeção de leite e produtos derivados: Introdução: Flora
normal e contaminante. Utilização de microorganismo na industrialização do leite. Doenças transmissíveis
ao  homem  pelo  consumo  do  leite  e  derivados.  Famílias  lactobacteriáceas  e  enterobacteriáceas:
características e propriedades culturais. Leveduras no leite e derivados. Microbiologia e inspeção sanitária
do leite de consumo – Leites A, B e C. Microbiologia e inspeção de creme e da manteiga. Microbiologia e
inspeção dos queijos. Inspeção de carnes e produtos derivados: Introdução: Animais de abate. Objetivos e
técnicas de inspeção. Exigências regulamentares nas edificações e instalações de matadouros, frigoríficos e
outros. Inspeção ante mortem, processos de matanças, exigências regulamentares. Inspeção post mortem,
linha de inspeção e cuidados higiênicos. Parasitoses e infecções dos animais de abate, transmissíveis ao
homem pela ingestão de carne. Contaminação microbiana das carnes. Identificação e inspeção das carnes
anormais, de conservadores, de produtos gordurosos e conservas enlatadas e embutidos. Tecnologia de
carnes e  produtos derivados:  Introdução.  Estabelecimentos industriais  de carnes e produtos derivados.

http://www.fonoaudiologia.org.br/
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Edificações,  instalações  e  regulamentação.  Abastecimento  de  água.  Matadouro  frigorífico:  operações
básicas. Aproveitamento da carcaça. Processamento da carcaça. Inspeção sanitária de aves, ovos, pescado
e mel. Aves: Alterações e regulamentação da inspeção. Ovos e mel: Classificação e inspeção. Pescado:
Características.  Regulamentação  da  inspeção.  Legislação:  Defesa  sanitária  animal.  Fiscalização  da
indústria, do comércio, da utilização, e transporte de produto de uso veterinário.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
CORREA,  Walter  Mauricio;  CELIA Nogueira  Mauricio  Correa.  Enfermidades infecciosas  dos  mamíferos
domésticos. 2. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1992. CORREA, OUTUBRINO. Doenças parasitárias dos animais
domésticos. 4. ed. Porto Alegre: Sulina. FORATTINI, Osvaldo Paulo. Ecologia, epidemiologia e sociedade.
São Paulo: EDUSP: Artes Medicas, 1992. ROUQUAYROL, Maria Zelia. Epidemiologia & Saúde. Fortaleza:
Funifor,  1983.  SPREER,  Edgar.  Lactologia  industrial;  leche,  preparacion  y  elaboracion,  maquinas,  y
aparatos, produtos lacteos. Zaragoza: Acribia, 1975. FERREIRA, A. Jacinto; FERREIRA, Carlos. Doenças
Infectocontagiosas dos Animais Domésticos, 4. ed. Lisboa: Fundação Caloust Gulbenkian, 1990. MAYR,
Anthon;  GUERREIRO, Milton  G.  Virologia  Veterinária,  3.  ed,  Livraria  Sulina  Editora,  1988.  ROJAS,  R.
Armijo. Epidemiologia Básica, Intermédica Editora. DAKER, Alberto. A água na Agricultura, 2º. Volume -
Editora Freitas Bastos, 1970. ACHA, Pedro N.; Szyfres, B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes
al  hombre  y  a  los  animales,  2.  ed.,  Washington:  OPS/OMS,  1986.  DIKSTRA,  R.R.  Higiene  Animal  Y
Prevencion  de  Enfermidads,  LABOR S.A,  1970.  LERCHE,  Martin.  Inspeccion  Veterinária  de  la  leche.
ZARAGOZA, Acriba, 1969. SPREER, E.   Lactologia  industrial.  ZARAGOZA, Acriba, 1975. BARTELS, H.
Inspeccion  Veterinaria  de  la  carne.  ZARAGOZA,  Acriba,  1971.  FRAZIER,  W.  C.  Microbiologia  de  los
alimentos. ZARAGOZA, Acriba, 1962. BRASIL/M. A./SDSA. Desinfetantes em Saúde Animal, Brasília, 1987.
ALMEIDA Filho, N; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à epidemiologia moderna. 2. ed.- Ed. Coopmed, 1992.
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD. El  control  de las enfermedades transmisibles en el
hombre. 14. ed. Washington, D. C. Informe oficial de la Asociacion Americana de la Salud Publica, 1987.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem
animal, aprovado pelo Decreto 30691 de 29/03/52 e alterado pelos Decretos 1255 de 25/06/62, 1236 de
02/09/94,  1812  de  08/02/96  e  2244  de  04/06/97  –  Brasília.  DF;  MINISTÉRIO  DA  AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Instrução Normativa nº. 51/2002-Brasília- DF.

NUTRICIONISTA- Alimentação, nutrição e saúde; necessidades dietéticas recomendadas e dieta adequada
para todas as fases do ciclo da vida (nutrição na gravidez e lactação, na infância, na adolescência, na idade
adulta e para o idoso); avaliação nutricional; indicadores de avaliação nutricional do crescimento; distúrbios
do crescimento; indicadores do estado nutricional de coletividades; educação nutricional de coletividades;
planejamento de cardápios; controle de qualidade dos alimentos; controle higiênico-sanitário dos alimentos;
toxi-infecção alimentar; microrganismos e alimentos; nutrição e saúde pública; princípios de epidemiologia;
epidemiologia aplicada à nutrição. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ABERC. Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para coletividades. 2. ed. São
Paulo, 2000. ACCIOLY, E.; SAUNDERS, C.; LACERDA, E.M. Nutrição em Obstetrícia e Pediatria. Cultura
Médica, 2002. OLIVEIRA, Dutra de J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências Nutricionais. São Paulo: Sarvier, 2000.
EUCLYDES, M. P. Nutrição do lactente: bases científicas para uma alimentação adequada. Viçosa, 2000.
MAHAN,L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 10. ed. ORNELLAS, L. H. Técnica
Dietética:  seleção  e  preparo  de  alimentos.  7.  ed.  São  Paulo:  Atheneu,  2001.  ROUQUAYROL,  M.  Z.
Introdução  à  Epidemiologia  Moderna.  2.  ed.  Belo  Horizonte:  Coopmed,  Abrasco,  1992.  TEIXEIRA,  S.;
MILET,  Z.;  CARVALHO,  J;  BISCONTINI,  T.T.M.  Administração  aplicada  às  unidades  de  alimentação  e
nutrição.  Ed.  Atheneu,  2000, 219 pp.  VASCONCELOS, F.  A.  G.  Avaliação Nutricional  de Coletividades.
UFSC, Santa Catarina, 1993. 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

ODONTÓLOGO- 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.
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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. 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.  

PSICÓLOGO- Técnicas  de  intervenção  psicológica:  as  entrevistas  preliminares;  o  processo
psicodiagnóstico e a direção do tratamento; As estruturas clínicas: Neurose, Psicose e Perversão; A criança
e o adolescente: a teoria da sexualidade; as novas formas do sintoma; delinquência, toxicomania, anorexia
e outros; Os complexos familiares: o sintoma e a família; A nova política de organização da assistência à
saúde mental voltada para a substituição gradativa dos leitos hospitalares por modalidades de tratamentos
substitutivos; O psicólogo no Hospital Geral: o possível dessa prática no hospital, atendendo às demandas e
suas  especificidades  nas  3  vertentes:  Paciente-Família-Equipe.  A  clínica  das  urgências.  Psicologia
como   Profissão:  Responsabilidades  do  Psicólogo;  Procedimentos  aplicados  à  atuação  profissional.
Psicologia  Escolar:  Principais  teóricos da aprendizagem e suas contribuições:  Skinner,  Piaget,  Ausuber,
Bandura,  Bruner,  Gagné  e  Vygotsky;  Psicologia  na  escola;  Avaliação  do  ensino-aprendizagem;
Psicopedagogia. Políticas de Saúde (SUS). Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
LOBOSQUE, Ana Marta.  Clínica em movimento – por uma sociedade sem manicômio.  Rio de Janeiro:
Garamond, 2003. EY; H., BERNARD, P.; BRISSET, C. – Manual de Psiquiatria. 5. ed. Rio de Janeiro: Ed.
Massom, 1981. (Seção II, 2-8 e seção III, 4-6). FREUD, S. Neurose e Psicose (1923). Obras Completas. 2.
ed. Rio de Janeiro: Imago, 1987. MACHADO, R. Ciência e Saber: a trajetória da arqueologia de Michel
Foucault (Arqueologia da percepção – 57-95). Rio de Janeiro: Graal, 1981. BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de
abril de 2001, atualizada. MINAS GERAIS. Lei nº 11.802, de 18 de janeiro de 1995. BIAGGIO, Ângela M.
Brasil. Psicologia do Desenvolvimento, l3. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. CASTRO, Helenice Saldanha de.
Almanaque de Psicanálise e Saúde Mental. Texto: Soluções psicóticas: o delírio, a passagem ao ato e a
produção, Ano 04. Número 07. Novembro de 2001. CFP. Código de Ética Profissional do Psicólogo, 2005.
CÓRIA-SABINI,  Maria  Aparecida.  Psicologia  Aplicada  à  Educação,  em Temas  Básicos  de  Educação  e
Ensino. São Paulo: EPU, 1986. CURINGA nº13. Psicanálise e Saúde Mental.  Belo Horizonte: EBP-MG,
1999. DOR, Joël. Estruturas e clínica psicanalítica. Rio de Janeiro: 1994. FREUD, S. Romances Familiares.
Ed. Standard Brasileira da Obra de Freud. Rio de Janeiro: Imago Ed., Vol. IX, 1976. LACAN, Jacques. Os
Complexos Familiares. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,1985. LURIA; LEONTIEV; VYGOTSKY e outros.
Psicologia  e  Pedagogia.  São  Paulo:  Moraes,  2003.  OLIVEIRA,  V.B.,  BOSSA,  N.A.  Avaliação
Psicopedagógica do Adolescente,  3. ed.  Petrópolis:  Vozes, 1999. Organizadores:  Francisco Eduardo de
Campos; Mozart   de Oliveira Júnior;  Lídia Maria Toneon. Cadernos de Saúde, Volumes 1,  2 e 3,  Belo
Horizonte:  Coopmet,  1998.  PIAGET,  Jean.  Seis  Estudos  de  Psicologia.  Rio  de  Janeiro:  Forense
Universitária, 1998. PIAGET, Jean. O Juízo Moral da Criança, Editora Summus, 1994. Saúde Mental: Nova

http://www.univap.br/
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concepção,  Nova  esperança.  Relatório  sobre  a  saúde  no  mundo.  Genebra:  OMS,  2001.  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.

TERAPEUTA OCUPACIONAL- Evolução histórica da ocupação, como forma de tratamento. Fundamentos e
princípios da ocupação terapêutica.  A terapia  ocupacional  na paralisia  cerebral:  definições,  transtornos,
avaliação, tratamento e trabalho de equipe. A terapia ocupacional na área neuropediátrica - habilidades
motoras gerais, desenvolvimento normal e patológico, aspectos motores perspectivos e cognitivos. Terapia
ocupacional e saúde mental: perspectiva histórica, fundamentos teóricos para a prática. Terapia ocupacional
nas afecções tramato-ortopédica, reumatológica e neurológica - tratamento, órtese, prótese e adaptações.
Os modelos teóricos utilizados na prática da terapia ocupacional.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ABERASTURY, A. E KNOBEL, M. Adolescência normal. Porto Alegre. Editora Artes Médicas. BOBATH, K.
Uma base neurofisiológica para o tratamento da paralisia cerebral. São Paulo, Ed. Manole. BRUNNSTRUM,
S. Reeducacion motora em la hemiplejia do adulto. Barcelona Editorial Jims. CANIGLIA, M. Machado. Rumo
ao objeto da Terapia ocupacional. B.H., Criatiara. CORIAT, Lydia F. Maturação Psicomotora no primeiro ano
de vida da criança. DELISA, J.A. Medicina de reeabilitação. Ed. Manole, S.P.. EGGERS, Ortrud.Terapia
Ocupacional no tratamento da hemiplegia do adulto. R.J. Colina Editora. FOUCAULT, Michel. História da
loucura. Ed. Perspectiva, S.P. GUIMARÃES, Renato Maia e CUNHA, Ulisses G. de Vasconcelos. Sinais e
Sintomas em geriatria. R.J., Livraria e Editora Revinter. GUSMÃO, Sebastião S. e CAMPOS, Gilberto B.
Exame Neurológico.  R.J.,  Revinter.  JÙNIOR, Hélio C. de Miranda. Oficinas:  Uma opção de trabalho.  in
Rumo às oficinas. Hospital Galba Veloso. JORGE, Rui Chamone. Cadernos de Terapia Ocupacional. Belo
Horizonte,  GESTO.  Chance  para  uma  esquizafrênica.  Belo  Horizonte,  Imprensa  Oficial.  O  objeto  e  a
especificidade da Terapia Ocupacional. Belo Horizonte, GESTO. KAPLAN, harold I. e SADOCK, Benjamin.
Compêndio de Psiquiatria dinâmica. Porto Alegre, Editora Artes Médicas Sul Ltda. KEPHART, N.C. O aluno
de  aprendizagem  lenta.  Porto  Alegre,  Artes  Médicas.  KRUSEN,  F.C.  Medicina  física  reabilitação.  Ed.
Manole,  S.P. LEÃO. Ênio e cols.  Pediatria Ambulatorial.  Belo Horizonte, Cooperativa Editora de Cultura
Médica. Revista: Temas sobre o desenvolvimento. Outras publicações que abranjam o programa proposto.

Montes Claros – MG, 04 de fevereiro de 2016.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal
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ANEXO V – DA PROVA DE TÍTULOS

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA DE COMPROVAÇÃO

Título Pontuação por Título Forma de comprovação

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

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

Curso de Pós-Graduação (Mestrado) 08 pontos
Cópia legível do Certificado, Diploma ou
da Ata de Defesa da dissertação.

Curso de Pós-Graduação (Doutorado) 10 pontos
Cópia legível do Certificado, Diploma ou
da Ata de Defesa da tese.

* Será considerada a maior titulação de cada candidato. A pontuação não será cumulativa.

Montes Claros– MG, 04 de fevereiro de 2016. 

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal
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