CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 01/2016

EDITAL DE RETIFICAÇÃO I
A Prefeitura Municipal de Patrocínio/MG, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de
Retificação:
1) ONDE SE LÊ:
No Anexo II – Conteúdo Programático:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Princípios Fundamentais da Constituição Federal de 1988 (art. 1º ao 4º); Art. 5º e art. 144 da Constituição Federal de
1988. Lei 9503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, e suas atualizações publicadas até 5 de
julho de 2011; Sinalização de Regulamentação, Sinalização de Advertência, gestos de agentes da autoridade de
trânsito, sinais de apito; Resolução nº 14 de 06/02/98, Resolução nº 43 de 21/05/98, Resolução nº 46 de 21/05/98,
Resolução nº 87 de 04/05/99, Resolução nº 110 de 24/02/00, Resolução n° 136 de 02/04/02, Resolução 203 de
29/09/06, Resolução nº 205 de 20/10/06, Resolução nº 228 de 02/03/07, Resolução nº 259 de 30/11/07, Resolução
nº 277 de 28/05/08, Resolução nº 279 de 28/05/08. Leis municipais: 14/2014; 15/2014 e 16/2014.
2) LEIA-SE:
No Anexo II – Conteúdo Programático:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conceitos de mobilidade e acessibilidade. Trânsito, meios de transporte, cidadania e qualidade de vida. A cidade, o
transporte o trânsito – evolução dos sistemas de trânsito das cidades; a urbanização e o trânsito. Polos geradores de
tráfego; a relação entre o uso do solo urbano o transporte e o trânsito. Os problemas do tráfego nas cidades. O
planejamento do trânsito urbano e sua relação com o transporte público. A gestão do trânsito urbano – formas de
atuação do Poder Público; finalidades e competências do órgão ou entidade gestora de trânsito do município;
estruturação do órgão ou entidade gestora; regulamentação; programação; projeto; fiscalização; controle e
avaliação do tráfego urbano. Qualidade eficiência e segurança do trânsito. Sistema de informação para usuários do
trânsito. Avaliação de planos e projetos de trânsito. Moderação do tráfego. Gerenciamento da mobilidade.
Administração, controle, operação e fiscalização dos estacionamentos públicos. O trânsito de pedestres e veículos
não motorizados. Condução de escolares. Mecanismos de controle de velocidade e de invasão de sinal. Notificação e
autuação dos infratores. Defesa prévia e recursos de multas. Aplicação de medidas administrativas. Crimes de
trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito. Atribuições e competências dos órgãos e entidades gestoras do trânsito.
Registro e licenciamento de veículos. Sinalização de trânsito e regras gerais de circulação. Planos de segurança e
educação para o trânsito. Controles de interseções. Semáforos e dispositivos de controle de trânsito. Correções e
obras no sistema viário e implantação de canalização de tráfego. Programas de restrição à circulação de veículos.
Carga e descarga e estacionamento de veículos especiais. Implementação de medidas para facilitar o trânsito de
pessoas com deficiência. Constituição Federal. Lei nº 9503 de 23/09/1997 – Código de Trânsito Brasileiro CTB.
Resoluções e portarias do CONTRAN (atualizações recentes). Lei Municipal 130/2014. Atribuições, deveres e
competências do Fiscal de transporte e transito urbano no exercício da função. Princípios da Direção Defensiva.
29 de abril de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 01/2016
O Prefeito da Prefeitura Municipal de Patrocínio, no uso de suas atribuições, em observância ao previsto na Lei
Orgânica do Município, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização de
Concurso Público, consoante o Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, Instruções Normativas
008/2009, 004/2008, 005/2007 e Súmula 116 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, bem como nas Leis
Municipais complementares: 60/2009, 61/2009, 66/2009, 120/14, e Lei Orgânica do Município de Patrocínio ,
destinado a selecionar candidatos para provimento nos cargos efetivos, sob o Regime Estatutário, visando ao
suprimento de 08 (oito) vagas, além de Cadastro de Reserva para o Cargo evidenciados no item 2 deste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público, de acordo com a legislação que trata da matéria e conforme previsto neste Edital, será
executado pelo Instituto Assistencial de Desenvolvimento Humano, Educacional e Desportivo – IADHED e destina-se
a selecionar candidatos para provimento dos cargos, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Patrocínio.
1.2. O Concurso Público consistirá da avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de Prova Objetiva, em
conformidade com o estabelecido neste Edital.
1.3. Antes de inscrever-se no Concurso Público, o candidato deve observar atentamente as prescrições deste Edital,
inclusive quanto à sua aptidão para a realização das provas previstas no subitem 1.2, assim como os requisitos e
condições exigidos para a admissão, em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento.
1.4. A Prova Objetiva, será realizada preferencialmente no município de Patrocínio, Minas Gerais, na forma prevista
nos subitens 9.2; 10.2 e item 11 deste Edital, em locais a serem divulgados por meio do Edital Informativo do
candidato.
1.5. As etapas ou fases do Concurso Público são preclusivas, sendo o candidato automaticamente excluído da fase
seguinte, quando não tiver se submetido, independentemente do motivo, ou não tiver sido habilitado na
prova/fase/etapa precedente.
1.6. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em 2 (duas) listas, quando couber, por ordem
decrescente de pontos, sendo a primeira uma lista geral contendo a pontuação de todos os candidatos, inclusive a
pontuação das pessoas com deficiência; a segunda, uma lista com a pontuação das pessoas com deficiência.
1.7. Os candidatos habilitados e nomeados serão submetidos ao Regime Jurídico Estatutário.
1.8. Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização da Prova Objetiva ao candidato que o solicitar,
durante o período de inscrições, desde que justificada a necessidade desse tratamento especial. A solicitação deverá
ser efetuada por escrito, na forma e prazo determinados neste Edital, e poderá ser atendida, de acordo com critérios
de viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação da Coordenação do Concurso.
1.9. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos referentes a este
Concurso Público por meio do endereço eletrônico www.iadhed.org, bem como manter atualizado o endereço
informado no ato de inscrição para fins de contato direto com o candidato, caso necessário.
1.10. Será admitida a impugnação deste Edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação. A
solicitação de impugnação deverá ser protocolada junto à Prefeitura Municipal de Patrocínio, Praça Dr. Olímpio
Garcia Brandão, 1452 - Cidade Jardim, Patrocínio, Minas Gerais.
1.11. Os candidatos contarão com Posto de Atendimento Presencial local na UAITec, localizado Rua Joaquim Carlos
dos Santos, 170, Cidade Jardim, Patrocínio, Minas Gerais, nos horários de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 17h00, de
segunda à sexta-feira.
1.12. Os horários estabelecidos neste Edital seguem o Horário de Brasília.
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EDITAL Nº 01/2016
2. DOS CARGOS, VAGAS, REQUISITOS EXIGIDOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS
2.1. Os requisitos/escolaridade previstos nas tabelas a seguir deverão ser preenchidos até o ato de convocação do
candidato para a admissão, devendo ser comprovados por meio de documentação oficial.
2.1.1. Tabela 01: Cargo
CARGOS NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
CARGOS
Fiscal de transporte e
transito urbano
TOTAL

VAGAS
Ampla

PcD

7

1

7

1

VENCIMENTO

C.H/S

REQUISITOS

TAXA DE
INSCRIÇÃO

R$ 1.452,46

40

Ensino Médio completo, conhecimento básico de
informática e habilitado CNH A e B

70,00

8

NOTAS: 1) Siglas: PcD = Pessoas com deficiência; C.H.S = Carga Horária Semanal. 2) Escolaridade Mínima Exigida: realizada em
instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

3. DOS REQUISITOS E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA A ADMISSÃO E EXAMES MÉDICOS
3.1. São requisitos para a admissão:
a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade de direitos e obrigações
civis entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do
artigo 12, § 1º, da Constituição Federal, e Decreto Federal no 70.436, de 18/04/72;
d) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da admissão;
e) apresentar a documentação legal comprovando a escolaridade e demais requisitos exigidos para a
admissão;
f) possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria A e B, de acordo com os casos especificados no item 2;
g) gozar de boa saúde física e mental, atestada por laudo médico emitido por Médico do Trabalho, com os
exames necessários às expensas do candidato;
h) não acumular cargo, emprego ou função pública, excepcionados os casos permitidos pela Constituição
Federal, apresentando declaração própria sobre essa condição;
i) ter a situação regularizada perante o serviço militar, se do sexo masculino;
j) ter situação regularizada perante a legislação eleitoral;
k) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se no pleno exercício dos seus direitos civis e políticos;
l) não haver sofrido pena de demissão, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos
desabonadores nos últimos 5 (cinco) anos, apurados por meio de processo administrativo disciplinar;
m) não acumular proventos e vencimentos ou optar por vencimentos se for servidor aposentado em órgão
público salvo exceções previstas na Constituição Federal;
n) apresentar certidões negativas de registros criminais dos cartórios distribuidores da Justiça Federal e
Estadual, onde tenha residido nos últimos cinco anos, expedidas até trinta dias anteriores à data da
admissão;
o) apresentar declaração de bens em conformidade com a Lei Federal no 8.249/92;
p) apresentar os documentos pessoais exigidos para a admissão.
Prefeitura Municipal de Patrocínio, Minas Gerais
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EDITAL Nº 01/2016
3.2. Exame médico pré-admissional
O candidato convocado para nomeação deverá se submeter a exames médicos pré-admissionais, que deverão aferir
a aptidão física e mental para exercício do cargo.
Na realização dos exames médicos pré-admissionais, o candidato deverá apresentar o resultado dos seguintes
exames complementares realizados às expensas do candidato:
a) hemograma completo;
b) glicemia de jejum;
c) urina rotina;
d) anti-HBs
3.2.1. Somente serão aceitos resultados originais dos exames em que devem constar a identificação do candidato,
bem como assinatura e identificação do responsável técnico pelo laboratório.
3.2.2. Poderão, a critério clínico, ser exigidos novos exames e testes complementares considerados necessários para
a conclusão do exame médico pré-admissional, a expensas do candidato.
3.2.3. O candidato considerado inapto no exame médico pré-admissional estará impedido de tomar posse e terá seu
ato de nomeação tornado sem efeito.
3.2.4 O candidato inscrito como portador de deficiência, se aprovado na forma do disposto neste edital,
paralelamente à realização do exame médico pré-admissional, será submetido à inspeção por Junta Médica a ser
designada pela Prefeitura Municipal de Patrocínio.
3.3. O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas nos subitens 3.1 e 3.2, bem como
preencher os requisitos exigidos por ocasião do ato da convocação. Será eliminado do concurso o candidato que
deixar de apresentar ou não atender a quaisquer das exigências previstas neste Edital.
4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
4.1. A descrição das atribuições dos cargos consta do Anexo I deste Edital.
5. DO CADASTRO DE RESERVA
5.1. O Cadastro de Reserva será integrado por todos os candidatos habilitados e classificados no Concurso Público,
que poderão ser convocados futuramente para realizar a Avaliação Médica e posterior admissão, conforme
quantitativo de vagas autorizado.
5.2. A convocação dos integrantes do Cadastro de Reserva obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final
dos candidatos habilitados e classificados, de acordo com o disposto no item 15.
5.3. A admissão dos candidatos integrantes do Cadastro de Reserva observará a todos os procedimentos e critérios
estabelecidos neste Edital, inclusive a Avaliação Médica.
5.4. Quando o número de vagas autorizadas para a convocação de candidatos do Cadastro de Reserva permitir a
aplicação dos percentuais de reserva de vagas previstos neste Edital, serão convocadas as pessoas com deficiência.
5.5. A inclusão no Cadastro de Reserva gera para o candidato apenas a expectativa de direito à convocação e
admissão, ficando reservado à Prefeitura Municipal de Patrocínio o direito de proceder às admissões, em número
que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público.
5.6. Durante a validade do Concurso, poderão surgir vagas que deverão ser preenchidas pelos candidatos habilitados
e não convocados, observados rigorosamente a classificação e demais requisitos previstos neste edital.
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6. DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
6.1 - Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei n.º 7.853/1989 e Decreto n.º
3.298/99, são reservados aos candidatos portadores de deficiência 5% do número de vagas oferecidas,
arredondando para o próximo número inteiro seguinte caso fracionário, desde que a deficiência de que são
portadores não seja incompatível com as atribuições da função a ser preenchido.
6.2 - Para concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência, o candidato deverá:
a) Assinalar o campo destinado aos portadores de deficiência no Formulário de Inscrição;
b) Preencher o requerimento contido no Anexo III do presente Edital;
c) Anexar Laudo Médico (original ou cópia legível autenticada), com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência,
cuja data de expedição não seja superior a 90 dias.
6.2.1 - Os documentos acima descritos deverão ser enviados, via SEDEX, até o dia 06 de junho de 2016, para
Empresa responsável pelo Concurso Público, IADHED, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento
(AR), no seguinte endereço: Avenida Leopoldino de Oliveira, n.º 3433, 2º andar - Centro, Uberaba (MG), CEP
38010-000 ou entregues presencialmente no Posto de Atendimento Presencial evidenciado no Item 1.11 deste edital
6.3 - A não-observância ao disposto no item anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas
reservadas aos candidatos em tais condições.
6.4 - O candidato portador de deficiência que necessitar de condições especiais para a realização da prova deverá
informar no Formulário de Inscrição, bem como no requerimento constante no Anexo IV deste Edital.
6.4.1 - Os candidatos serão comunicados acerca do deferimento ou não dos pedidos de condições especiais por
aviso publicado no Mural Oficial, bem como no site da empresa contratada www.iadhed.org, no dia 11 de junho
de 2016.
6.4.2 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de condições especiais indeferidos poderão encaminhar
recurso à empresa responsável pelo Concurso Público, IADHED, conforme o estabelecido no item 12 deste Edital, no
prazo de 2 dias úteis, com a estrita observância ao disposto no presente Edital.
6.5 - Os portadores de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao dia, local, horário de
provas e à nota mínima exigida.
6.6 - Os candidatos portadores de deficiência não estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição, salvo no caso
previsto no item 8 do presente Edital.
6.7 - O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar esta condição, não poderá
impetrar recurso em favor de sua situação.
6.8 - Os candidatos que concorrerem às vagas destinadas aos portadores de deficiência terão seus nomes
publicados na lista geral de classificação, bem como em lista de classificação especial.
6.9 - Respeitada a ordem classificatória, os candidatos portadores de deficiência habilitados neste Concurso Público,
por ocasião da admissão, serão submetidos à Avaliação Médica pelo Município de Patrocínio (MG), o qual
avaliará a compatibilidade entre as atribuições essenciais da função e a deficiência de que o candidato é portador,
emitindo Laudo de parecer, nos termos deste Edital.
6.10 - Será eliminado da lista de vagas reservadas o candidato cuja deficiência não seja constatada ou se
mostre incompatível com o exercício das atribuições da função, passando a compor apenas a lista de
classificação geral, caso em que se convocará o candidato imediatamente seguinte, de mesma condição, com
a estrita observância da ordem classificatória.
Prefeitura Municipal de Patrocínio, Minas Gerais
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6.11 - Inexistindo candidatos portadores de deficiência, as vagas serão preenchidas pelos demais candidatos.
7. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ENSALAMENTO DOS CANDIDATOS
7.1. A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas neste Edital e em outros
editais que forem publicados durante a realização do Concurso Público, cujas regras, normas, critérios e condições os
candidatos se obrigam a cumprir.
7.2. A inscrição poderá ser efetuada a partir das 17h do dia 09 de maio 2016, somente via Internet, no endereço
eletrônico www.iadhed.org.br, no qual existirá um link com o formulário destinado à inscrição, que deverá ser
devidamente preenchido pelo candidato. Ao final da inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário para o
pagamento da taxa de inscrição.
7.3. O pagamento do valor da taxa de inscrição, conforme especificado no item 2, deverá ser efetuado conforme
data de vencimento constante no boleto, as taxas das inscrições realizadas às 23h do dia 07 de junho de 2016
deverão ser pagas até o dia 08 de junho de 2016, em qualquer agência bancária credenciada, durante o horário
regular de atendimento bancário, mediante a apresentação do boleto bancário.
7.4. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar-se das regras deste Edital e
certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da admissão, todos os requisitos exigidos para o cargo. Não
haverá a devolução do valor da taxa de inscrição após a sua efetivação, por erros cometidos pelo candidato ou o
mesmo não compareça no dia da aplicação das provas.
7.4.1. A taxa de inscrição, uma vez paga, somente será devolvida nos casos de: Cancelamento do Concurso; exclusão
do Cargo ao qual o candidato se inscreveu; alteração da data prevista para aplicação das provas; pagamento
extemporâneo ou em duplicidade; suspensão do Concurso.
7.5. A inscrição somente será aceita após a confirmação do pagamento do valor inerente à taxa de inscrição, não se
responsabilizando a Prefeitura Municipal de Patrocínio nem o IADHED pelo não recebimento da confirmação
bancária do recolhimento do valor da taxa de inscrição.
7.6. Após 5 (cinco) dias úteis do efetivo pagamento do boleto bancário, o candidato poderá acompanhar, no
endereço eletrônico www.iadhed.org, a situação de sua inscrição, devendo, se houver alguma divergência, entrar
em contato com o IADHED, de segunda a sexta feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo telefone (34) 33315502 ou 3331-5527.
7.9. A publicação da homologação das inscrições será divulgada no dia 11 de junho de 2016, às 17h, no endereço
eletrônico www.iadhed.org, contendo informações sobre as inscrições homologadas e a relação das indeferidas, se
houver.
7.10. Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da respectiva taxa de
inscrição e que não conste da relação dos candidatos que tiveram as inscrições homologadas na forma do subitem
7.11, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data da divulgação da relação de inscrições homologadas no
endereço eletrônico www.iadhed.org. o candidato deverá encaminhar ao IADHED cópia digitalizada do boleto
bancário juntamente com o comprovante de pagamento para o e-mail contato@iadhed.org/
concursos.iadhed@gmail.com .
7.12. Na hipótese de mero erro material de dados cadastrais digitados incorretamente no ato da inscrição (no de
documentos de identificação e/ou endereço), o candidato deverá informar quais as alterações que devem ser
procedidas, mencionando também os dados que identificam a sua inscrição, contato@iadhed.org/
concursos.iadhed@gmail.com , no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de divulgação da relação de
inscritos.
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7.13. Os locais de realização das provas bem como o Edital Informativo serão divulgados no endereço eletrônico
www.iadhed.org.
7.14. O candidato deve imprimir o Edital Informativo, no qual estarão indicados o local, o horário e o endereço de
realização da prova, sendo de sua exclusiva responsabilidade a obtenção do Edital de Inscrição por meio de
impressão.
7.15. Da inscrição no Posto de Atendimento:
7.15.1. Para os candidatos que não dispõem, por qualquer motivo, de acesso à Internet, será disponibilizado
microcomputador para viabilizar a efetivação da inscrição, no Posto de Atendimento na UAITec, localizado Rua
Joaquim Carlos dos Santos, 170, Cidade Jardim, Patrocínio, Minas Gerais, nos horários de 08h00 às 11h00 e de 13h00
às 17h00, de segunda à sexta-feira.
7.15.2. Será de responsabilidade exclusiva do candidato efetuar sua inscrição, podendo contar apenas com
orientações do atendente do posto. Não será responsabilidade do atendente efetuar a inscrição para o candidato.
7.15.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá estar munido obrigatoriamente de documento de identidade
oficial, original e com fotografia e do CPF (Cadastro de Pessoa Física).
7.15.4. Serão considerados documentos de identidade: Cédula Oficial de Identidade (RG); Carteira expedida por
Órgão ou Conselho de Classe (CRA, CRC, OAB e outros); Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de
Reservista; Carteira de Motorista com foto ou Passaporte.
7.15.5. Após o preenchimento do Formulário de inscrição o candidato deverá imprimir o Boleto Bancário e efetuar o
pagamento do valor de inscrição em rede bancária.
7.15.6. O candidato somente será considerado inscrito neste Processo Seletivo após ter cumprido todas as
instruções descritas neste Edital.
7.16. Da inscrição com solicitação de atendimento especial:
7.16.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, na
solicitação de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico www.iadhed.org, os recursos especiais necessários.
7.16.2. O candidato que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no subitem anterior deverá enviar a
cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento
especial solicitado ou justificativa, que contenha informações suficientes sobre o atendimento especial que necessite
acompanhada de eventuais documentos que a comprove.
7.16.2.1. O candidato que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá encaminhar
requerimento por escrito, datado e assinado, acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência, que justificará a necessidade do tempo adicional solicitado pelo candidato, nos termos do §2º do art. 40,
do Decreto Federal nº 3.298/1999, e alterações.
7.16.3. A documentação citada no subitem anterior poderá ser enviada via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de
Recebimento (AR), endereçada à instituição organizadora do certame à IADHED, localizada na Av. Leopoldino de
Oliveira, n°. 3433, Centro, 2º Andar, CEP 38.010-000 em Uberaba-MG ou pessoalmente de segunda a sexta feira, no
horário das 9h às 11h30 ou das 13h30 às 16h30, exceto feriados, até o dia 06 de junho de 2016 no Posto de
Atendimento Presencial evidenciado no Item 1.11 deste edital.
7.16.4. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no endereço
eletrônico www.iadhed.org, na ocasião da divulgação do edital de disponibilização da consulta aos locais e aos
horários de realização da prova objetiva.
7.16.5. O candidato que tiver seu requerimento de atendimento especial indeferido poderá apresentar recurso no
prazo de 2 (dias) dias úteis após a publicação indicada no subitem anterior.
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7.16.5.1. Para recorrer contra o indeferimento do requerimento de atendimento especial, o candidato deverá utilizar
o sistema de interposição de recurso em sua ÁREA DO CANDIDATO.
7.16.5.2. Após a análise dos recursos, será divulgada no endereço eletrônico www.iadhed.org a relação nominal dos
candidatos que tiveram seus recursos deferidos e indeferidos.
7.16.6. A concessão do atendimento especial fica condicionada a possibilidade técnica examinada pela Comissão do
Concurso e ouvida o IADHED quando necessário.
7.16.7 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala
reservada. Para tanto é necessário que o requeira, observando os procedimentos constantes do item 4.19.1 deste
Edital, para adoção das providências.
7.16.8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
7.16.9. A criança deverá permanecer no ambiente reservado para amamentação, acompanhada de adulto
responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata).
7.16.10. Para a amamentação, a candidata lactante poderá retirar-se temporariamente da sala de prova,
acompanhada de uma fiscal.
7.16.11. Na sala reservada para amamentação, permanecerão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal,
sendo vedada a presença de quaisquer outras pessoas.
08. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
8.1. Haverá isenção do valor total da taxa de inscrição para o candidato que:
a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o
Decreto Federal no 6.135, de 26 de junho de 2007, e que cumulativamente seja membro de família de baixa
renda, nos termos do Decreto Federal no 6.135, de 2007;
8.2. Para estar inscrito no Cadastro Único, é necessário que o candidato tenha efetuado o cadastramento junto ao
órgão gestor do Cadastro Único do Município em que reside e que o mesmo esteja atualizado de acordo com as
normas do CadÚnico.
8.3. O cadastro e o respectivo Número de Inclusão Social – NIS do candidato deverão estar devidamente
identificados e confirmados na base de dados do CadÚnico até a data da sua inscrição no Concurso.
8.4. Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que não atenda ao disposto no
subitem 8.1.
8.5. É da inteira responsabilidade do candidato procurar o órgão gestor do CadÚnico do seu Município para a
atualização do seu cadastro na base de dados.
8.6. Para a realização do pedido de isenção do pagamento da respectiva taxa de inscrição pelo CadÚnico, o
candidato deverá preencher o Requerimento de Isenção, disponibilizado no Anexo V deste Edital e envia-lo via
SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), para o IADHED no endereço: Av. Leopoldino de Oliveira,
3433, Centro, Uberaba, CEP 38.010-00. No Requerimento, deverá indicar, além do NIS atribuído pelo CadÚnico do
Governo Federal, os seguintes dados: nome completo sem abreviações; data de nascimento; sexo; número do
documento de identidade; data de emissão do documento de identidade; sigla do órgão emissor do documento de
identidade; número do CPF; nome completo da mãe.
8.6.1. O candidato poderá entregar os documentos que trata o Item 8.6. de forma presencial no Posto de
Atendimento Presencial evidenciado no Item 1.11 deste edital.
8.7. O candidato solicitante da isenção da taxa de inscrição deverá firmar declaração, no Requerimento de Isenção,
de que atende à condição estabelecida na letra “a”, referente ao CadÚnico, do subitem 8.1.
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8.8. Os dados informados pelo candidato, no ato da inscrição, deverão ser exatamente iguais aos que foram
declarados ao Órgão Gestor do CadÚnico.
8.9. Não serão analisados os pedidos de isenção sem a indicação do número correto do NIS e, ainda, aqueles que
não contenham as informações suficientes e corretas para a identificação do candidato na base de dados do Órgão
Gestor do CadÚnico ou que não atendam ao estabelecido no presente item.
8.10. O pedido de isenção previsto na alínea “a” do subitem 8.1, referente ao CadÚnico, deverão ser enviados para o
endereço constante no Item 8.6 ou entregues presencialmente conforme subitem 8.6.2, até o dia 16 de maio 2016.
Os pedidos de isenção postados via correio ou entregues após a data estipulada não serão analisados, sendo
indeferido de pronto.
8.11. As informações prestadas quanto ao CadÚnico, no Requerimento de Isenção, referentes à isenção do
pagamento da taxa de inscrição, serão de inteira responsabilidade do candidato.
8.12. O IADHED consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo
candidato.
8.13. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único do Art. 10 do Decreto Federal no 83.936, de 6 de setembro de 1979. 10.16. Serão desconsiderados
os pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição do candidato que omitir informações
relevantes/necessárias/essenciais ou prestar informações inverídicas.
8.14. Será desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição do candidato que já tenha
efetuado o pagamento da taxa de inscrição.
8.15. Não serão analisados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não
preencham as condições para sua concessão, seja qual for o motivo alegado.
8.16. A relação dos candidatos com pedidos de isenção pelo CadÚnico deferidos ou indeferidos será disponibilizada
na internet, no endereço eletrônico www.iadhed.org a partir das 17h do dia 01 de junho de 2016.
8.17. A relação dos candidatos com pedidos de isenção pelo CadÚnico indeferidos, contendo os respectivos motivos
do indeferimento, quando for o caso, será divulgada, na Internet, no endereço eletrônico www.iadhed.org,
simultaneamente à divulgação dos pedidos de isenção deferidos.
8.18. O candidato cujo pedido de isenção pelo CadÚnico do pagamento da taxa de inscrição tenha sido indeferido
poderá apresentar recurso contra o indeferimento no primeiro dia útil posterior à divulgação de que trata o subitem
8.17, diretamente na ÁREA DO CANDIDATO, aba recursos.
8.19. O resultado da análise de eventuais recursos pelo CadÚnico apresentados será dado a conhecer, via Internet,
no endereço eletrônico www.iadhed.org a partir das 17h do dia 03 de junho de 2016.
8.20. Os candidatos cujos pedidos de isenção pelo CadÚnico do pagamento da taxa de inscrição forem deferidos
deverão preencher o Formulário de Inscrição no endereço eletrônico www.iadhed.org e imprimir o comprovante de
inscrição até o dia 07 de junho de 2016.
8.21. Os candidatos cujos pedidos de isenção pelo CadÚnico do pagamento da taxa de inscrição forem indeferidos
deverão, para efetivar sua inscrição no Concurso, acessar o endereço eletrônico www.iadhed.org, preencher o
Formulário de Inscrição e imprimir o respectivo boleto bancário até às 23h do dia 07 de junho de 2016 para efetuar
o pagamento da taxa de inscrição até o dia 08 de junho de 2016, durante o horário de expediente bancário.
8.22. Os candidatos que se refere ao subitem 8.20 que não efetuarem o preenchimento do Formulário de Inscrição
conforme o estabelecido no referido subitem serão automaticamente excluídos do Concurso Público e não farão jus
ao direito de isenção da inscrição, bem como não realizarão as provas.
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8.23. Os candidatos a que se refere o subitem 8.21 que não efetuarem o pagamento da taxa de inscrição dentro do
prazo estipulado serão automaticamente excluídos do Concurso Público.
9. DA PROVA OBJETIVA – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA
9.1. Será aplicada PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos
programáticos constantes do Anexo II deste Edital, sendo as questões objetivas de múltipla escolha (a, b, c, d, e),
onde o candidato deverá marcar somente um dos cinco campos da folha de resposta para que possa obter a
pontuação do item que serão distribuídas entre as áreas de conhecimentos dispostas nos quadros a seguir:
9.1.1 Tabela de questões para o cargo:
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Cargos:
ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa
10
Raciocínio Lógico/Matemática
05
Conhecimentos gerais
10
Informática
05
Conhecimentos específicos
10
TOTAL
40
9.2. A Prova Objetiva será aplicada na data provável do dia 17 de junho de 2016, nos locais a serem divulgados no
Edital Informativo, observado o horário oficial de Brasília-DF.
9.2.1 Os horários de provas serão informados no Edital de convocação a ser divulgado no site www.iadhed.org.
9.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova, com antecedência de 60
minutos, obrigatoriamente munido de documento de identificação original e caneta esferográfica transparente com
tinta preta ou azul.
9.4. A lista com a indicação dos locais de prova estará disponível na página do IADHED, no endereço eletrônico
www.iadhed.org, a partir das 17h do dia 11 de junho de 2016.
9.5. O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato munido de 1 (um) dos documentos abaixo
discriminados, válidos e apresentando forma legível e em via original:
a) Cédula de Identidade Civil (RG);
b) Carteira de identidade fornecida por órgão ou conselho de representação de classe;
c) Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei no 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro;
d) Passaporte brasileiro;
e) Carteira Profissional;
f) Certificado de Reservista;
g) Carteira de Identificação das Forças Armadas (Aeronáutica, Exército ou Marinha);
h) Carteira de Identidade de Estrangeiros emitida no Brasil.
9.6. Não serão aceitos como documentos de identificação para ingresso na sala de prova: CPF, Certidão de
Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, Carteira de Estudante, carteira funcional sem
valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
9.7. Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo de documento de
identificação.
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9.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documentos originais de
identificação previstos no subitem 9.5, por motivo de roubo, furto ou extravio, deverá apresentar documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido, no máximo, há 90 (noventa) dias, sob pena de ficar
impedido de realizar a prova.
9.9. Não será aplicada a Prova Objetiva, ou procedido qualquer outro exame, em qualquer hipótese, em local ou
data ou em horário diferente dos prescritos neste Edital, em Editais específicos referentes às fases deste Concurso e
no Edital Informativo do candidato.
9.10. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de
consulta.
9.11. Não será permitido, no dia da realização da prova, o uso e/ou o porte de aparelhos eletrônicos (bip, telefone
celular, smartphone, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, tablet, receptor, gravador e similares), que
possam comprometer a segurança do Concurso, a critério do IADHED. Caso o candidato porte qualquer um desses
objetos, deverá desligá-los e colocá-los sob a carteira. O descumprimento da presente prescrição implicará a
eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude.
9.12. Não será permitida, durante a realização da Prova Objetiva, a utilização de lápis (similares), borrachas, marca
texto, corretivo para tinta, gorros, bonés, óculos escuros e relógios. Estes objetos deverão ser guardados pelos
candidatos em local que impeça sua visibilidade.
9.13. A Prefeitura Municipal de Patrocínio e o IADHED não se responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
9.14. O não comparecimento do candidato às Provas implicará sua eliminação do Concurso.
9.15. O candidato que usar atitudes de desacato ou desrespeito com qualquer dos fiscais ou responsáveis pela
aplicação da prova, bem como aquele que descumprir o disposto nos subitens 9.10, 9.111 e 9.12 deste Edital, será
ELIMINADO do Concurso.
9.16. A duração da Prova Objetiva será de 4 (quatro) horas, incluído aí o tempo para o preenchimento do CartãoResposta. O controle do tempo de aplicação da prova e as informações a respeito do tempo transcorrido, durante a
realização da prova, serão feitos pelos fiscais de sala.
9.17. É de responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova com a antecedência necessária para início da
realização da Prova Objetiva, bem como observar o tempo destinado à realização das provas e demais
procedimentos previstos no subitem 9.16 deste Edital.
9.18. As respostas às questões objetivas serão transcritas para o Cartão-Resposta com caneta esferográfica
transparente com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para cada questão.
9.19. As respostas às questões da Prova Objetiva lançadas no Cartão-Resposta serão corrigidas por meio de
processamento eletrônico.
9.20. Cada resposta correta valerá 1 (um) acerto.
9.21. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
9.22. O candidato é responsável pelo correto preenchimento do Cartão-Resposta e por sua conservação e
integridade, pois não haverá substituição do cartão, salvo em caso de defeito de impressão.
9.23. O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após transcorrido 1 (uma) hora do início da Prova
Objetiva, devendo, antes de retirar-se do recinto da sala, entregar aos aplicadores o Caderno de Prova e o CartãoResposta.
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9.24. Os candidato só poderão levar os cadernos de provas faltando 60 minutos do horário estipulado para o
termino da prova, após entregar o Cartão-Resposta ao Fiscal de sala.
9.25. Os candidatos que não devolverem o Cartão-Resposta aos fiscais de sala, antes de sua saída da sala, serão
automaticamente eliminado do Concurso.
9.26. Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 03 (três)
últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação da prova naquela sala.
9.26. Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto da sala, a não ser em
caso especial e desde que acompanhado por um componente da equipe de aplicação da prova.
9.27. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova poderá solicitar através do
sistema. A candidata deverá levar um acompanhante, que ficará em local reservado para essa finalidade e que será o
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova.
9.28. Visando preservar a segurança e a credibilidade do Concurso, em casos que a fiscalização julgue necessário, os
candidatos inscritos serão identificados por coleta da impressão digital.
9.29. Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva, serão observados os seguintes critérios:
1º CRITÉRIO: Serão considerados habilitados todos os candidatos que apresentarem, no conjunto das questões, total
de acertos igual ou superior a 50% do total da Prova Objetiva; além disso, o candidato deverá apresentar total de
acertos igual ou superior a 50% do total, na área de Conhecimentos Específicos do Cargo. Serão automaticamente
excluídos do Concurso Público os candidatos que não obtiverem o número de acertos mínimos previsto neste
subitem.
2º CRITÉRIO: Os candidatos habilitados na Prova Objetiva, com aplicação do 1º critério de pontuação, serão
classificados de acordo com o resultado do somatório de pontos obtidos,
9.30. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente de acordo com o número de pontos
obtidos na prova, após a aplicação do 2º critério previsto no subitem 9.29, com observância do disposto no subitem
1.6 deste Edital, por cargo, nome e número de inscrição.
10. DOS RECURSOS
10.1. Caberá recurso após a divulgação dos resultados provisórios em todas as etapas do Concurso.
10.2. Quanto à Prova Objetiva: a) No dia 19 de junho de 2016, a partir das 17h, serão divulgados a Prova Objetiva e o
gabarito oficial provisório das questões objetivas, no endereço eletrônico www.iadhed.org; b) A partir da divulgação
do gabarito provisório da Prova Objetiva, o candidato terá o prazo de 3 (três) dias úteis, para interpor recurso,
utilizando-se de sistema para interposição de recursos disponível na área do candidato. c) Os recursos da Prova
Objetiva serão apreciados pelo IADHED. O resultado será dado a conhecer mediante a publicação dos gabaritos
oficiais definitivos a serem publicados no endereço eletrônico www.iadhed.org, a partir das 17h do dia 23 de junho
de 2016. As respostas dos recursos estarão à disposição do recorrente no endereço eletrônico www.iadhed.org, pelo
prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação do gabarito oficial definitivo. d) Os pontos relativos às questões
objetivas que, porventura, forem anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que se submeteram à respectiva
prova. Se houver retificação de alternativa (a, b, c, d,) divulgada pelo gabarito provisório como sendo a correta, os
efeitos decorrentes serão aplicados a todos os candidatos, independentemente de terem ou não recorrido. O
resultado da Prova Objetiva será computado com base no gabarito oficial definitivo; e) Não serão admitidos recursos
relativos ao preenchimento incompleto, equivocado, em duplicidade ou incorreto do Cartão-Resposta, nem pelo
motivo de resposta rasurada.
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10.3. Quanto ao Resultado Classificatório da prova: a) A partir da divulgação da Classificação da Prova, o candidato
poderá, no prazo de 3 (três) dias úteis, interpor recurso, mediante requerimento no sistema específico que estará
disponível no endereço eletrônico www.iadhed.org.
a)O recurso deverá ser protocolado na forma descrita no subitem 10.5 deste Edital; b) Os recursos da Classificação
da Prova serão apreciados pelo IADHED, que os julgará em até 7 (sete) dias úteis. O resultado dos recursos da Prova
de Títulos será dado a conhecer mediante publicação no endereço eletrônico www.iadhed.org.
10.5. Para interpor os recursos previstos nos subitens anteriores, via Internet, o candidato deverá utilizar-se de
sistema específico que estará disponível na área do candidato no endereço eletrônico www.iadhed.org , por meio do
qual deverá expor com precisão a matéria ou ponto de insurgência, mediante razões claras, objetivas, consistentes e
fundamentadas. Para finalizar o procedimento, o candidato deverá clicar em salvar. Será considerado, para todos os
efeitos, o último encaminhamento de recurso para uma mesma questão.
10.5.1. Os recursos poderão ainda, ser impetrados no Posto de Atendimento Presencial, dentro dos prazos
estipulado neste edital.
10.6. Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos nem analisados no mérito.
10.7. Os recursos que não estiverem redigidos em formulário específico, bem como os que forem encaminhados por
via postal, via fax ou via correio eletrônico, não serão admitidos nem analisados.
11. DO RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
11.1. A classificação final dos candidatos será publicada, após decididos os recursos, mediante edital específico,
conforme previsto no subitem 1.6 deste Edital e publicado no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de
Patrocínio – www.Patrocínio.mg.gov.br – e no endereço eletrônico do IADHED– www.iadhed.org, servindo como
atestado de aprovação, e será ordenada de acordo com os valores decrescentes das pontuações finais por cargo,
nome e inscrição.
11.2. Ocorrendo empate na pontuação final obtida pelos candidatos nas provas, serão adotados os seguintes
critérios de desempate, sucessivamente:
a) maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de
inscrição neste Concurso Público, conforme Art. 27, Parágrafo único, do Estatuto do Idoso;
b) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos do Cargo;
c) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais;
e) maior pontuação nas questões de Matemática;
f) maior pontuação nas questões de Informática;
f) maior idade, excetuando-se o critério definido na alínea “a”;
g) maior prole.
12. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
12.1. Divulgado o resultado final, depois de transcorridos os prazos e decididos os recursos porventura interpostos, o
Concurso Público será homologado pela Prefeitura Municipal de Patrocínio e o resultado e a classificação final,
publicados em Jornal de grande circulação local e no endereço eletrônico da Prefeitura www.Patrocínio.mg.gov.br.
12.2. Todos os candidatos, por ocasião de sua convocação para a admissão, serão submetidos a uma Avaliação
Médica pelo Setor de Gestão de Saúde Ocupacional da Prefeitura Municipal de Patrocínio, sendo considerado inapto
para o cargo aquele que não gozar de boa saúde física e mental, necessário ao exercício do cargo.
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12.3. Durante o período de validade do Concurso, a Prefeitura Municipal de Patrocínio reserva-se o direito de
proceder às admissões de candidatos em número que atenda às necessidades do serviço, além das vagas divulgadas
neste edital, de acordo com o número de vagas existentes ao cargo respectivo, previstas em Lei.
12.4. A admissão obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação e ficará condicionada à comprovação dos
requisitos exigidos, conforme item 3 deste Edital.
12.5. A convocação dos candidatos para admissão dar-se-á mediante publicação no Jornal de grande circulação local
de Patrocínio, devendo o candidato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da publicação,
comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Patrocínio, munido da
documentação e dos requisitos exigidos em Edital.
12.6. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido na convocação ou a apresentação dentro dos prazos
estabelecidos, porém sem satisfazer as exigências previstas em Edital, implicará a inabilitação do candidato para o
Concurso, reservando-se a Prefeitura Municipal de Patrocínio o direito de convocar o próximo candidato da lista de
classificação.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Caberá à Prefeitura Municipal de Patrocínio homologar o resultado final do Concurso Público, dentro de 30
(trinta) dias, contados da publicação da classificação final.
13.2. Não serão dadas, por telefone, informações que constam neste Edital e nos editais que forem publicados. É de
exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a publicação ou divulgação dos atos concernentes ao
Concurso Público, divulgados no endereço eletrônico www.iadhed.org, obrigando-se a atender aos prazos e
condições estipulados neste Edital e nos que forem publicados durante a execução do Concurso.
13.3. A não apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a admissão e exercício no
cargo e o não atendimento das demais condições constitucionais, legais e regulamentares previstas neste Edital
implicarão nulidade da aprovação, classificação e perda dos direitos decorrentes.
13.4. Será excluído do Concurso Público, por ato da Prefeitura Municipal de Patrocínio, o candidato que prestar
declaração falsa ou inexata, em qualquer documento, ou usar de meios ilícitos durante o Concurso Público, sem
prejuízo das sanções penais aplicáveis.
13.5. Não haverá segunda chamada para qualquer uma das provas e/ou etapas do Concurso Público, implicando, a
ausência do candidato, por qualquer motivo, inclusive moléstia, acidente ou outro fato, a sua eliminação automática
do concurso.
13.6. A aprovação e a classificação no Concurso Público asseguram apenas a expectativa de direito à admissão,
adstrita à rigorosa observância da ordem de classificação e do prazo de validade do Concurso Público, observadas as
disposições legais pertinentes ao interesse público, à necessidade, conveniência e oportunidade da Prefeitura
Municipal de Patrocínio.
13.7. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, a partir da data da publicação da homologação
do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Patrocínio.
13.8. A admissão do candidato estará condicionada à apresentação da documentação comprobatória dos requisitos
exigidos no item 3 deste Edital e ao atendimento das demais condições constitucionais, legais e regulamentares
previstas neste Edital.
13.9. O candidato quando convocado será alocado na Secretarias Municipal Segurança Pública, Transito e
Transporte, de acordo com as necessidades da administração municipal.
13.10. Além da comprovação dos requisitos especificados no item 3, ao candidato poderá ser solicitada, por ocasião
da admissão, a apresentação de outros documentos que se fizerem necessários, por força de disposição legal de
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edição superveniente ou visando a esclarecer situação de fato constatada com a apresentação da documentação
descrita no item 3 deste Edital.
13.11. As despesas decorrentes da participação no Concurso Público correrão às expensas do candidato, assim como
as despesas decorrentes de deslocamento e/ou mudança de domicílio, para fins de admissão e assunção dos cargos.
13.12. Todos os prazos fixados neste Edital correrão a partir das datas de suas publicações, excluindo-se o dia da
publicação e incluindo-se o dia do vencimento.
13.13. O descumprimento de quaisquer das instruções deste Edital implicará a eliminação do candidato do Concurso
Público.
13.14. Não serão apreciadas reclamações verbais, apócrifas ou que forem oferecidas em termos inconvenientes, ou
que não apontarem com precisão e clareza os fatos e circunstâncias em que se baseiam, em que se justificam ou que
permitam sua pronta apuração.
13.15. Todos os atos oficiais referentes ao Concurso Público, normatizados por este Edital, serão divulgados no
endereço eletrônico www.iadhed.org.
13.16. Ficam aprovados os Anexos I e II como partes integrantes deste Edital, bem como o Edital de convocação para
Prova Prática, após sua divulgação.
13.17. A guarda de todos os documentos referente ao Concurso Público ficará em responsabilidade da contratada
pelo prazo de 02 anos, após este prazo as documentações serão enviadas para a guarda junto a Prefeitura Municipal
de Patrocínio.
13.18. Os casos omissos serão resolvidos pelo IADHED em conjunto com a Prefeitura Municipal de Patrocínio.

Patrocínio, MG, 08 de março de 2016.
Prefeito de Patrocínio.
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ANEXO I
ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES
CARGOS NÍVEL MÉDIO
1 Cargo: Fiscal de Transporte e Trânsito Urbano
Requisitos: Formação Escolar: ensino médio completo, CNH A/B e conhecimento básico de Informática. Atribuições:
Averiguar denúncias e reclamações relativas à circulação e o trânsito de veículos, em colaboração com a autoridade
policial; Realizar estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados em relação
ao trânsito; Colaborar com a observância do Código de Postura Municipal e do Código de Trânsito Brasileiro;
Fiscalizar, orientar, educar, monitorar o trânsito, aplicar medidas administrativas de trânsito; Fiscalizar o
estacionamento rotativo, utilizando-se de métodos manuais ou eletrônicos; Promover o monitoramento do tráfego
de veículos e participar de estudos e operações especiais; Respeitar o que determina o Código de Trânsito Brasileiro,
limitando-se às vias no âmbito de circunscrição e competência do Município; Fiscalizar os serviços de transportes
coletivos; Executar o controle de trânsito de veículos; Fazer vistorias; Conferir os sistemas de sinalização propondo
as melhorias e adequações necessárias; Fazer levantamento de dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes
e suas causas; Promover, junto ao superior hierárquico, diretrizes de policiamento ostensivo de trânsito; Autuar e
aplicar medidas administrativas de modo a coibir irregularidades do trânsito, notificando seus infratores; Exercer
outras atividades de natureza fiscalizadora que lhe forem atribuídas, na forma da legislação vigente; Executar outras
tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as
normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes
de trânsito e suas causas; Exercer o Poder de Polícia de transporte e trânsito, detendo todas as prerrogativas
inerentes ao servidor público e à fé pública no exercício de sua função; Executar a fiscalização de trânsito, autuar e
aplicar as medidas administrativas cabíveis, multas por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas
no Código de Trânsito Brasileiro, utilizando-se de meios manuais ou eletrônicos, presenciais ou remotos, por sistema
de monitoramento, bem como as estabelecidas por convênio de cooperação mútua, no exercício regular do Poder
de Polícia de Trânsito; Fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por
excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar; Fiscalizar,
operar, autuar e aplicar as medias administrativas cabíveis por descumprimento das regras do sistema de
estacionamento rotativo pago nas vias, seja por mecanismos presenciais ou remotos, manuais ou eletrônicos,
adotados pela Administração de Trânsito; Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança
de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Órgão Executivo de Trânsito e ou CONTRAN; Planejar e
implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a
emissão global de poluentes; Vistoriar e fiscalizar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e
propulsão humana e de tração animal bem como veículos que necessitem de autorização municipal para realizar
transporte público/privado nas vias do município; Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos
veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando
solicitado; Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos
técnicos a serem observados para a circulação desses veículos; Possuir disponibilidade para trabalho em escalas com
diversos turnos de trabalho, inclusive aos finais de semana; Ser habilitado com CNH – Carteira Nacional de
Habilitação na categoria A para compor equipes estáticas ou volantes de monitoramento e fiscalização de trânsito.
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ANEXO II
PROGRAMA DE PROVAS POR FUNÇÃO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS ENSINO MÉDIO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Ortografia: divisão silábica, vírgula,
acentuação gráfica, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Singular, plural, masculino e
feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, pronome, substantivo, verbo. Sintaxe: concordância nominal e verbal.
Fonologia: sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Semântica: sinônimo, antônimo. –
Matemática/Raciocínio Lógico: Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com
frações. Operações com números naturais. Problemas. Regra de três. Raiz quadrada. Números primos. Sistema
métrico decimal: comprimento, metro quadrado e cúbico, litro, grama, quilograma, área e volume. Transformação
em dias, horas, minutos e segundos. Porcentagem. Sistema Monetário Brasileiro. Raciocínio lógico: Sequências
Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Criptografia. Comparações.
Conhecimentos Gerais: Lei Orgânica do Município, aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais,
políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades
nos assuntos relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde,
cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas, do município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Conhecimento de Informática: Conceitos de internet/intranet; conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet: ferramentas e aplicativos
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; conceitos de
proteção e segurança; conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: procedimentos,
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup);
principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel).
Conhecimento Específico: Princípios Fundamentais da Constituição Federal de 1988 (art. 1º ao 4º); Art. 5º e art. 144
da Constituição Federal de 1988. Lei 9503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, e suas
atualizações publicadas até 5 de julho de 2011; Sinalização de Regulamentação, Sinalização de Advertência, gestos
de agentes da autoridade de trânsito, sinais de apito; Resolução nº 14 de 06/02/98, Resolução nº 43 de 21/05/98,
Resolução nº 46 de 21/05/98, Resolução nº 87 de 04/05/99, Resolução nº 110 de 24/02/00, Resolução n° 136 de
02/04/02, Resolução 203 de 29/09/06, Resolução nº 205 de 20/10/06, Resolução nº 228 de 02/03/07, Resolução nº
259 de 30/11/07, Resolução nº 277 de 28/05/08, Resolução nº 279 de 28/05/08. Leis municipais: 14/2014; 15/2014
e 16/2014.
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ANEXO III – MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Atesto para os devidos fins de direito que o S.r. (a) ______________________________ é portador (a) da deficiência
________________________________ código internacional da doença (CID) __________, sendo compatível à
deficiência apresentada pelo paciente com as atribuições da Função de _____________________ disponibilizado no
Concurso Público _______________________ conforme Edital.
Observações quanto a necessidade especial para realização quando da realização das provas:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Data: ____/____/____
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ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Patrocínio/MG - Edital 001/2016
Nome do candidato: ______________________________________________________________________________
Data de nascimento:________________________________________________________________________
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino ( ) Transgênero
Nº de identidade do candidato:_____________________________________________________________________
Data de emissão do documento de identidade:____________________ Órgão emissor:____________________
CPF:____________________________________________________________________________________
Nome completo da mãe do candidato:________________________________________________________________
Número do NIS do candidato:_________________________________________________________________
Descrição do cargo pretendido: _____________________________________________________________________
Declaro que preencho as condições trazidas no Edital, especialmente as descritas no item 8, para o ato de isenção da
taxa de inscrição, tendo em vista que a renda per capita de minha família, considerando-se, para tanto, os ganhos
dos membros do núcleo familiar, que vivem sob o mesmo teto, é insuficiente para arcar com o pagamento da
referida taxa de inscrição. Ao assinar esta declaração assumo total responsabilidade legal dos termos aqui
apresentados.
Data: ____/_____/2016

___________________________
Assinatura
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