
35 Nº 4997, quinta-feira, 20 de outubro de 2016

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

-

res pertencentes ao Município de Uberlândia.

ORIGEM VALOR DATA LIBERAÇÃO

PMU � SAUDE R$ 338.978,11 20/10/2016

PMU �FPM R$ 585.609,39 20/10/2016

PMU � FPM R$ 102.728,13 19/10/2016

PMU � FUNDEB R$ 519.810,00 20/10/2016

PMU � ITR R$ 36.657,89 20/10/2016

HENCKMAR BORGES NETO

Tesoureiro Geral

RETIFICAÇÃO

RETIFICA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE 19/10/2016 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE 

ARTES /MÚSICA VIOLÃO, PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE ARTES /MÚSICA VIOLA CAIPIRA, 

PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE ARTES /MÚSICA PERCUSSÃO E PROFESSOR II ESPECIALIDADE 

DOCENTE ARTES /MÚSICA CANTO CORAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 4996, DE 19 DE 

OUTUBRO DE 2016, PÁGINA 10.

Onde se lê:

2. DOS REQUISITOS

 

2.1.7. ter a escolaridade mínima e a formação exigida para o cargo, conforme quadro abaixo: 

RETIFICAÇÃO

RETIFICA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE 19/10/2016 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
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CARGO ESPECIALIDADE PRÉ-REQUISITO

Professor II

Docente Artes/Música

. Violão

. Viola Caipira

. Percussão

. Canto Coral

Diploma devidamente registrado de Curso Superior legalmente reconhecido de 

expedida por Instituição de Ensino Superior credenciado; ou Diploma devidamente 

registrado de Curso Superior legalmente reconhecido de Licenciatura Plena em 

Edital, expedido por Instituição de Ensino Superior credenciada; ou Diploma 

devidamente registrado de Curso Superior legalmente reconhecido de Bacharelado 

em um dos instrumentos relacionados neste Edital, acrescido de Programa Especial 

de Formação Pedagógica de Docentes, expedido por Instituição de Ensino Superior 

credenciada; ou Diploma devidamente registrado de Curso Superior legalmente 

reconhecido de Licenciatura Plena em qualquer linguagem artística, acrescido de 

diploma devidamente registrado de Curso Superior legalmente reconhecido de 

Bacharelado em um dos instrumentos relacionados neste Edital.

Leia-se:

2. DOS REQUISITOS

2.1.7. ter a escolaridade mínima e a formação exigida para o cargo, conforme quadro abaixo: 

CARGO ESPECIALIDADE PRÉ-REQUISITO

Professor II

Docente Artes/Música
. Violão
. Viola Caipira
. Percussão
. Canto Coral

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em Licenciatura Plena em 
Música em curso reconhecido pelo MEC 

ABEL MELO BORGES

Diretor de Desenvolvimento Humano

LÍLIAN MACHADO DE SÁ

Secretária Municipal de Administração

/mrfs
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DIVERSOS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
PARA OS CARGOS DE PROFESSOR II ESPECIALIDADE  DO CENTE ARTES /MÚSICA VIOLÃO, PROFESSOR II 
ESPECIALIDADE  DOCENTE  ARTES /MÚSICA VIOLA CAIPIRA, PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE ARTES 
/MÚSICA PERCUSSÃO E PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE ARTES /MÚSICA CANTO CORAL.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, XX, da Lei Delegada nº 043, 
de 5 de junho de 2009 e com fundamento no art. 5º da Lei Municipal nº 9.626, de 22 de outubro de 2007 e suas alterações, no 

Música Violão, Professor II especialidade Docente Artes /Música Viola Caipira, Professor II especialidade Docente Artes /
Música Percussão e Professor II especialidade Docente Artes /Música Canto Coral

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. Ao se inscrever o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, que constituem as normas que regem 
o Processo Seletivo, não podendo delas alegar desconhecimento.

12h00min do dia 04/11/2016, por meio do site www.uberlandia.mg.gov.br.

para a contratação.

1.5. A partir do dia 08/11/2016, o candidato poderá conferir a regularidade do registro de dados de inscrição, em lista de 
homologação de inscrição a ser divulgada no site www.uberlandia.mg.gov.br.

de comprovante de inscrição, no Centro Administrativo, Diretoria de Desenvolvimento Humano � Avenida Anselmo Alves 

reclamação.

caso o nome do candidato não conste na lista divulgada no dia 08/11/2016, o candidato não fará a prova.

neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 

1.9. Não haverá inscrição por qualquer outro meio não estabelecido neste Edital.

1.10. O preenchimento do formulário de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato.

incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato.

decorrentes de problemas técnicos em microcomputadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linhas de transmissão 
ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

2. DOS REQUISITOS 

dos brasileiros, nos termos do § 1º, do art. 12, da Constituição Federal;

2.1.3. estar em dia com as obrigações eleitorais;

2.1.4. estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
PARA OS CARGOS DE PROFESSOR II ESPECIALIDADE  DO CENTE ARTES /MÚSICA VIOLÃO, PROFESSOR II 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
PARA OS CARGOS DE PROFESSOR II ESPECIALIDADE  DO CENTE ARTES /MÚSICA VIOLÃO, PROFESSOR II 
ESPECIALIDADE  DOCENTE  ARTES /MÚSICA VIOLA CAIPIRA, PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE ARTES 
PARA OS CARGOS DE PROFESSOR II ESPECIALIDADE  DO CENTE ARTES /MÚSICA VIOLÃO, PROFESSOR II 
ESPECIALIDADE  DOCENTE  ARTES /MÚSICA VIOLA CAIPIRA, PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE ARTES 
/MÚSICA PERCUSSÃO E PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE ARTES /MÚSICA CANTO CORAL.
ESPECIALIDADE  DOCENTE  ARTES /MÚSICA VIOLA CAIPIRA, PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE ARTES 



11 Nº 4996, quarta-feira, 19 de outubro de 2016

2.1.6. não ter qualquer restrição de ingresso no serviço público.

2.1.7. ter a escolaridade mínima e a formação exigida para o cargo, conforme quadro abaixo: 

CARGO ESPECIALIDADE PRÉ-REQUISITO

Professor II

Docente Artes/Música
Violão

Viola Caipira
Percussão

Canto Coral

Diploma devidamente registrado de Curso Superior legalmente reconhecido de 

expedida por Instituição de Ensino Superior credenciado; ou Diploma devidamente 
registrado de Curso Superior legalmente reconhecido de Licenciatura Plena em 

Edital, expedido por Instituição de Ensino Superior credenciada; ou Diploma 
devidamente registrado de Curso Superior legalmente reconhecido de Bacharelado 
em um dos instrumentos relacionados neste Edital, acrescido de Programa Especial 
de Formação Pedagógica de Docentes, expedido por Instituição de Ensino Superior 
credenciada; ou Diploma devidamente registrado de Curso Superior legalmente 
reconhecido de Licenciatura Plena em qualquer linguagem artística, acrescido de 
diploma devidamente registrado de Curso Superior legalmente reconhecido de 
Bacharelado em um dos instrumentos relacionados neste Edital.

3. DA DOCUMENTAÇÃO

3.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão apresentar, no ato da contratação, cópia e original dos seguintes 
documentos:

3.1.1. documento de identidade;

3.1.2. CPF;

3.1.3. título de eleitor, e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (certidão de quitação eleitoral � emitida pelo Cartório 

3.1.5. carteira de trabalho;

3.1.6. cartão do PIS/PASEP, frente e verso;

3.1.7. comprovante de endereço;

3.1.8. certidão de casamento, união estável, óbito do cônjuge, ou averbação;

3.1.9. CPF do cônjuge;

no subitem 2.1.7. deste Edital;

3.1.13. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da especialidade;

3.1.14. ter disponibilidade para o horário de trabalho, o qual deverá atender as necessidades do órgão requisitante.

3.2. Não ocorrerá a contratação do candidato que não comprovar a documentação exigida neste Edital e assinalada no ato da 
inscrição, mesmo que aprovado no processo seletivo.

4. DO CARGO/ESPECIALIDADE, DAS VAGAS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO

CARGO ESCPECIALIDADE VAGAS JORNADA DE 
TRABALHO

VENCIMENTO 
MENSAL

Professor II Docente Artes/MúsicaViolão 01 20 horas semanais R$ 1.909,35

Professor II Docente Artes/MúsicaViola Caipira 01 20 horas semanais R$ 1.909,35

Professor II Docente Artes/MúsicaPercussão 01 20 horas semanais R$ 1.909,35

Professor II Docente Artes/MúsicaCanto Coral 01 20 horas semanais R$ 1.909,35

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD
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5.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, VIII, da Constituição Federal, no art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 040, 

apresentada é compatível com o exercício da especialidade.

5.2. 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.

nº 5.286, de 1991 e suas alterações, e demais normas legais aplicáveis à matéria.

portador, sob pena de exclusão do benefício.

à Diretoria de Desenvolvimento Humano e informar de quais condições necessita, as quais serão atendidas segundo critério de 

estrabismo e congêneres.

especialidades pertinentes.

6. DA RESERVA DE VAGAS AOS NEGROS 

aos candidatos negros.

6.2.1. caso o número de vagas reservadas resultem em fração, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior, em 

6.3. Somente serão considerados candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, conforme quesito cor ou 

6.4. Constatada a falsidade da declaração, a que se refere o tem 6.3., será o candidato eliminado do Processo Seletivo e, se houver 

sob pena de exclusão de sua participação na concorrência de vagas reservadas.

6.5.1. A autodeclaração somente terá validade se efetuada no momento da inscrição.

6.6. Os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos participarão deste processo seletivo em igualdade de condições com 
os demais candidatos.

6.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de 

6.8. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidos para ampla concorrência não serão computados para 
efeito do preenchimento das vagas reservadas.
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6.9. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro 
poster

remasnecentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a 

6.11. Será eliminado da lista de candidatos negros, o candidato cujo autodeclaração assinalada na Ficha de Inscrição não se 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO

7.1. DOS CARGOS DE PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE ARTES /MÚSICA VIOLÃO, PROFESSOR II 
ESPECIALIDADE DOCENTE ARTES /MÚSICA VIOLA CAIPIRA, PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE ARTES 
/MÚSICA PERCUSSÃO E PROFESSOR II ESPECIALIDADE DOCENTE ARTES /MÚSICA CANTO CORAL
. 

7.1.2. elaborar programas e planos de trabalho no que for de sua competência, de acordo com a proposta pedagógica da escola 
e seu regimento escolar; 

educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; 

7.1.4. acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, 

escolar; 

promovidos pelo Município; 

7.1.8. participar ativamente do processo de integração da escola-família-comunidade; 

7.1.9. observar e registrar o processo de desenvolvimento dos educandos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo 

8. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

e horário determinado.

o fechamento dos portões.

8.3. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver previamente inscrito e cuja inscrição tenha sido homologada 

e cédulas de identidade expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe.

no subitem 8.4. deste Edital.
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8.9. O candidato deverá assinar a lista de presença, de acordo com a assinatura do seu documento de identidade.

8.10. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, emenda ou rasura, ainda que 
legível.

8.11. A não assinatura por parte do candidato na Folha de Resposta implicará na eliminação automática do mesmo.

8.12. A assinatura por parte do candidato na Folha de Resposta ou o preenchimento da mesma à lápis implicará na eliminação 
automática do candidato.

8.14. A Folha de Resposta será o único documento válido para a correção das provas.

8.15. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Resposta por erro do candidato.

que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições estabelecidas, não havendo compensação desse período no tempo 
de duração da prova.

8.20. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas ou falta de alternativa correta, estas serão consideradas 
corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, 
independente de recurso.

máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho elétrico ou eletrônico, ou parte deles, de relógios, de 
livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, bem como o porte de qualquer tipo de arma, sendo 
eliminado do processo seletivo o candidato que descumprir esta determinação.

8.22. Não será permitido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos ou cachimbos, ou de quaisquer produtos fumígeros, derivados 
ou não do tabaco, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei 9.294/1996, bem como o porte ou consumo de bebidas alcoólicas nas 

8.24. Poderá ser eliminado o candidato que incorrer em comportamento considerado inadequado, ofensivo ou que cause 

Processo Seletivo deliberar sobre cada caso.

de sigilo, será automaticamente eliminado do processo seletivo.

8.26. Os três últimos candidatos deverão permanecer no local de prova e somente serão liberados quando todos concluirem a 

assinada.

9. DO PROCESSO SELETIVO
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9.2. Os conteúdos das provas objetivas versarão sobre os programas contidos no Anexo, parte integrante e complementar deste 
Edital.

9.5. O dia, o local e o horário da prova será divulgado no site  www.uberlandia.mg.gov.br, sendo que o candidato deverá 

conforme subitem 8.4.

9.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo.

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

que:

10.1.1. tiver idade mais elevada, no caso de se enquadrar na condição de idoso, conforme art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003 e suas alterações � Estatuto do Idoso;

10.1.3. obtiver maior número de pontos nas questões de Legislação;

10.1.4. obtiver maior número de pontos nas questões de Língua Portuguesa.

11. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO

Humano/SMA.

12. DO RECURSO 

12.2. O candidato poderá interpor recurso contra as questões das provas objetivas, indicando com precisão a questão ou as 

12.4. Os recursos serão analisados pelas respectivas Bancas Examinadoras, que darão decisão terminativa, constituindo-se em 
única e última instância, não havendo, portanto, outra instância recursal.

12.5. A interposição de recurso administrativo independe de caução, nos termos do art. 56 da Lei Municipal nº 8.814, de 30 de 
agosto de 2004 e suas alterações.

13. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

exercida, da área de atuação, do tempo de contratação, a lotação, o horário de trabalho, a jornada de trabalho, do início de seu 
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exercício, bem como da assinatura do contrato.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Não haverá inscrição fora da data prevista neste Edital.

14.2. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão chamados para o desempenho de suas atribuições de acordo com a 

ou qualquer outro motivo, não assumir a vaga oferecida no momento da convocação, perderá o direito à vaga e dará direito à 

14.4. Não poderão participar do processo seletivo candidatos não habilitados para a especialidade.

aqueles que forem julgados aptos física e mentalmente para o exercício da especialidade.

subitem 14.6.

a vaga.

14.9. O candidato que vier a ser contratado celebrará termo de contrato temporário regido pelas normas do Direito Administrativo 
não se aplicando as normas contidas na Consolidação das Leis Trabalhistas � CLT.

período, de acordo com o interesse e necessidade da Prefeitura Municipal de Uberlândia.

14.11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 17 de outubro de 2016.
 
Abel Melo Borges
Diretor de Desenvolvimento Humano

Lílian Machado de Sá
Secretária Municipal de Administração

MRFS/mrfs

ANEXO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teoria Musical: Noções elementares gerais: Características do som musical: altura, duração, 

do pentagrama. Claves: de Sol e de Fá na 4a. linha; relação entre os sons e suas alturas nestas claves. Valores e duraç ões: durações e 

e grupos de notas de valores irregulares; notação de notas simultâneas. Notas Cromáticas: Semitom, tom inteiro e alterações: 
sustenido, bemol, bequadro, dobrado sustenido, dobrado bemol; uso e efeito dos acidentes; notação dos acidentes. Semitom 

brando. Notas ligadas: ligadura de prolongamento; ligadura de expressão ou legato; ligadura de indicação de frase; ligadura de 
quiáltera. Alturas e claves: Intervalos: Intervalos: intervalo melódico e harmônico; intervalo descendente e ascendente; intervalo 

Intervalos aumentados e diminutos. Intervalos compostos. Inversão de intervalos: inversão de intervalo melódico; inversão de 
intervalo harmônico; inversão de intervalos compostos. Intervalos consonantes e intervalos dissonantes. Intervalos e escalas: Notas 
enarmônicas; intervalos enarmônicos. Escalas: diferentes tipos de escalas; graus da escala; nomenclatura dos graus da escala; 
graus tonais e graus modais. A escala diatónica maior; as escalas maiores com sustenidos e bemóis; armadura de clave; tonalidades 
maiores. A escala diatônica menor; as escalas menores natural, melódica e harmônica com sustenidos e bemóis; armadura de 

Fórmula de compasso: unidade de compasso; unidade de tempo. Compasso simples; compasso composto; compasso irregular (ou 
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entre tempos fracos e fortes. Acentos métricos; sincopa; contratempo. Anacruse; ritmo tético; ritmo acéfalo. Terminação rítmica: 

andamento; suspensão de andamento; fermata, suspensão sob pausa, parada. Indicações de andamento; dinâmica natural; dinâmica 
de intensão; graduações de intensidade: simbologia; sinais de acentuação. Indicações de expressão. Acordes: Tríades maiores, 
menores, aumentadas e diminutas. Intervalos que compõe os diversos tipos de acorde. Acordes arpejados e de sons simultâneos. 
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com Violão em grupo na cidade de São Luís/MA. In: Anais do X Encontro da ABEM Nordeste. Recife: UFPE, 2011. 
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