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CONCURSO PÚBLICO N° 01/2015 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa - CISMIV, composto pelos Municípios de 

Araponga, Cajuri, Canaã, Coimbra, Paula Candido, Pedra do Anta, Porto Firme, São Miguel do Anta, 

Teixeiras e Viçosa, sediado no Município de Viçosa, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, resolve tornar pública a 

abertura das inscrições ao Concurso Público de Provas e Prova Prática para prover vagas nos quadros de 

Empregos públicos do Consórcio, atuais e que vierem a vagar ou a serem criados, e a formação de vagas 

de reserva técnica, durante o prazo de validade do Concurso Público nos termos da legislação pertinente 

e das normas estabelecidas neste Edital, cuja realização ficará sob a responsabilidade da organizadora 

MGA CONCURSOS e supervisionado pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, e será 

regido pelas instruções especiais constantes nesse edital e termos da legislação vigente. 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos, eventuais retificações e/ou aditamentos, e será 

realizado sob a responsabilidade da organizadora MGA Concursos. 

1.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato de acompanhar todas as publicações referentes a este 

Concurso Público. 

1.3 O regime jurídico dos empregos públicos do consórcio é o Celetista.  

 

2- DOS EMPREGOS, DAS VAGAS, DAS CARGAS HORÁRIAS, DAS REMUNERAÇÕES, DAS 

ESCOLARIDADES E DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E PERÍODO DE PROVAS: 

 

TABELA 2.1 

 

Emprego 
Remuneração 

 Inicial 

Carga Horaria 

 Semanal 
Vagas 

Requisitos Para 

 Provimento 

Taxa de  

inscrição 

Enfermeiro R$ 2.301,10 40 01 

Nível Superior e Registro no 

Conselho Regional de 

Enfermagem. 

70,00 

Assistente Administrativo R$ 1.646,21 40 02 Ensino Médio Completo 50,00 

Auxiliar Administrativo R$ 1.084,34 40 03 Ensino Médio Completo 30,00 

Gerente de Transporte R$ 1.084,34 40 01 

Ensino Médio e Carteira 

Nacional de Habilitação 

categoria “D” 

30,00 
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Técnico Contabilidade R$ 1.272,32 40 01 

Ensino Médio Completo 

Específico e Registro no 

Conselho Regional de 

Contabilidade. 

35,00 

Técnico Enfermagem R$ 1.103,64 40 02 

Ensino Médio Completo 

Específico e Registro no 

Conselho Regional de 

Enfermagem. 

35,00 

Auxiliar de Serviço Gerais      R$ 840,46 40 03 Ensino Fundamental Completo 25,00 

Motorista     R$ 1.065,27 40 01 

Alfabetizado e Carteira 

Nacional de Habilitação 

 categoria “D” 

30,00 

Recepcionista 

(Atendente) 
     R$ 924,49 40 03 Ensino Fundamental Completo 25,00 

 

 
2.1 As vagas desse concurso serão para lotação nas unidades do CISMIV no município de Viçosa  
 
2.2 As provas serão aplicadas no município de Viçosa– MG.   
 
2.3 A coordenação, organização e aplicação do Concurso Público ficarão sob a responsabilidade da 
organizadora MGA Concursos, com a supervisão da Comissão Especial do Concurso Público. 
 
2.4 As atribuições dos Empregos constam do Anexo II deste Edital. 
 

3- DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições deverão ser efetuadas pela internet no endereço eletrônico  

www.mgaconcursospublicos.com.br, no período das 8 horas do dia 10 de novembro de 2015 às 23h59min 

do dia 10 de dezembro de 2015.  

 

3.1.1 Os interessados no Concurso Público, sem acesso à Internet, poderão utilizar terminal de 

computador disponibilizado pelo CISMIV, na RUA JOSÉ DOS SANTOS, 120 - CENTRO- CEP 36.570-000 

VIÇOSA-MG, de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00, exceto sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo, 

sendo, de toda forma, exclusiva responsabilidade os dados e opções realizadas pelo candidato no ato de 

sua inscrição. 

 

3.1.2 Os valores correspondentes à taxa de inscrição, por Emprego, estão dispostos na Tabela 2.1 deste Edital. 

3.1.3 Não será permitida inscrição pelos correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo estabelecido no 

subitem 3.1 deste edital.  

3.2 Para inscrever-se, o candidato deverá: 

http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
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3.2.1 Acessar o endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br durante o período de inscrição, descrito 

no item 3.1 deste edital; 

3.2.2 Ler atentamente o Edital de Abertura e Anexo(s); 

3.2.3 Preencher corretamente o Formulário de Inscrição, e fazer a opção pelo Emprego para o qual pretende 

concorrer; 

3.2.4 Efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição através de Boleto Bancário, em qualquer Agência Bancária ou 

Casas Lotéricas, do dia 10 de novembro de 2015 ao dia 11 de dezembro de 2015.  

3.2.5 Para o pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser utilizado o Boleto Bancário gerado na inscrição.  

3.3 O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações prestadas no 

Formulário de Inscrição.  

3.4 O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou ainda, que não atenda todas as condições 

estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela 

decorrentes, mesmo que aprovado em todas as fases do certame. 

3.5 Antes do recolhimento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos para tomar posse do Emprego, caso aprovado, pois o valor, uma vez recolhido, não será 

restituído em hipótese alguma, senão por anulação deste Concurso Público. 

3.6 É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais deste Concurso Público 

que será feita nos meios oficiais do CISMIV, e no endereço eletrônico www.cismiv.com.br e 

www.mgaconcursospublicos.com.br. 

3.7 A organizadora MGA Concursos, não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não 

recebida por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 

de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 

4- DAS ISENÇÕES 

4.1 Haverá isenção da Taxa de Inscrição para o Candidato inscrito no CadÚnico do Governo Federal, o candidato 

deverá estar cadastrado e atualizado no CadÚnico do Governo Federal. Para solicitação do candidato deverá 

escolher a opção de isento no formulário de inscrição e preencher o número do NIS. 

4.1.1 O preenchimento de Solicitação de Isenção deverá ser realizado no momento da Inscrição através do 

Formulário de Inscrição período das 8 horas do dia 10 de novembro às 23h59min do dia 19 de novembro 

de 2015. 

4.1.2 A relação das isenções deferidas será divulgada no endereço eletrônico 

www.mgaconcursospublicos.com.br devendo o candidato verificar o deferimento ou não na data 17/11/2015. 

4.1.3 O Candidato que tiver a sua solicitação de isenção da Taxa de Inscrição INDEFERIDA, poderá impetrar 

recurso contra o Indeferimento da Solicitação de Isenção através do endereço eletrônico 

www.mgaconcursospublicos.com.brnos dias 24/11/2015 a 26/11/2015. 

http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
http://www.cismiv.com.br/
http://www.mgaconcursospublicos.com.br./
http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
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4.1.4 – A Comissão de Acompanhamento do Concurso Público apreciará o recurso e emitirá o seu parecer até 

o dia 30/11/2015; havendo deferimento, a lista de candidatos isentos será republicada no endereço eletrônico 

www.mgaconcursospublicos.com.br no dia 04/12/2015. 

4.1.5 - Caso o Candidato tenha seu recurso indeferido, ele deverá acessar o endereço eletrônico 

www.mgaconcursospublicos.com.br, imprimir a 2ª via do Boleto Bancário e efetuar o pagamento até o dia 

11/12/2015. 

4.2 É de única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais deste Concurso 

Público através de veiculação em mural de informações no CISMIV, e nos endereços eletrônicos 

www.cismiv.com.br e www.mgaconcursosoublicos.com.br. 

 

5- DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE 

 

5.1 Será assegurada a inscrição às Pessoas com Necessidades Especiais nos termos do inciso VIII do artigo 37 

da Constituição Federal e pela Lei Nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para as funções em Concurso 

Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

5.1.1 Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 

7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada Emprego, 

individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso 

Público.  

5.1.1.1.Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este deverá 

ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente conforme disposto no art. 37, § 2º, do Decreto Federal nº 

3.298 de, 20 de dezembro de 1999, não podendo o arredondamento acarretar a reserva de vaga em percentual 

superior a 20%  (vinte por cento) das vagas existentes e das que vierem a surgir após a publicação deste 

Edital e durante o prazo de validade do concurso para cada cargo/especialidade 

5.1.1.1.1 Para pleno atendimento ao subitem 5.1.1.1 , no que diz respeito ao arredondamento, quando a 

aplicação do percentual previsto no edital resultar em numero fracionado, aplica-se a regra da percentagem 

mínima e máxima orientada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Senhor Ministro Marco Aurélio no 

documento MS 26.310-5/DF - Relator Ministro Marco Aurélio – DJ 31.10.2007. 

5.1.2 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos 

demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória. 

5.1.3 Consideram-se PNE aqueles que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal 

Nº 3.298/99.  

5.1.4 Aos Candidatos PNE, serão resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 

3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 

http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
http://www.cismiv.com.br/
http://www.mgaconcursosoublicos.com.br./
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horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para os demais candidatos. Os benefícios 

previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através 

de ficha de inscrição especial.  

5.1.5 O candidato deverá encaminhar via SEDEX com AR, no prazo de 10/11/2015 até 10/12/2015, para a 

organizadora MGA Concursos, no endereço: Rua Pioneiro Salvador Kessa nº 226 – Bairro Jardim Rebouças – 

CEP 87.083-580 – Maringá/PR, ou protocolar na sede do CISMIV na Rua José dos Santos,120, Centro – Viçosa, 

na via original ou fotocópia autenticada, os documentos abaixo relacionados: 

 

a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 

ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 

causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova.  

b) Solicitação de prova especial, se necessário.  

b.1) A não solicitação de prova especial eximirá a organizadora de qualquer responsabilidade. 

 

5.1.6 No envelope deverá conter: Nome do Concurso Público, Fase do Concurso, Nome do Candidato, Endereço 

e o Emprego para o qual está concorrendo, conforme exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7 Serão automaticamente indeferidas as inscrições na condição de PNE, dos candidatos que não 

encaminharem o laudo médico á empresa MGA Concursos dentro do prazo e forma prevista no presente Edital 

ou protocolarem na sede do CISMIV no prazo e forma previstos. 

5.1.8 Aos deficientes visuais (cegos) serão oferecidas provas no sistema braile e suas respostas deverão ser 

transcritas também em braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, 

reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas 

provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24.  

5.1.9 O candidato que não atender ao solicitado no subitem 5.1.5 deste edital, não será considerado PNE, e 

passará automaticamente a concorrer às vagas de Ampla Concorrência.  

5.1.10 Ao ser convocado para investidura no emprego público, o candidato deverá se submeter a exame médico 

oficial ou credenciado pelo CISMIV, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como 

deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do emprego. Será eliminado da lista de 

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 - CISMIV 

Solicitação de Inscrição PNE. 

Nome do(a) Candidato(a): 

Endereço: 

Emprego: 
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PNE o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar 

apenas na lista de classificação geral.  

5.1.1.1.Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este deverá 

ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente conforme disposto no art. 37, § 2º, do Decreto Federal nº 

3.298 de, 20 de dezembro de 1999, não podendo o arredondamento acarretar a reserva de vaga em percentual 

superior a 20%  (vinte por cento) das vagas existentes e das que vierem a surgir após a publicação deste 

Edital e durante o prazo de validade do concurso para cada cargo/especialidade 

5.1.1.1.1 Para pleno atendimento ao subitem 3.1, no que diz respeito ao arredondamento, quando a aplicação 

do percentual previsto no edital resultar em número fracionado, aplica-se a regra da percentagem mínima e 

máxima orientada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Senhor Ministro Marco Aurélio no documento MS 

26.310-5/DF - Relator Ministro Marco Aurélio – DJ 31.10.2007. 

5.1.11 Será excluído do Concurso Público o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 

atribuições do Emprego, bem como aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os 

padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável a espécie, e que constituam inferioridade que 

implique em grau acentuado de dificuldade para integração social, sendo o ato de nomeação anulado, após o 

direito de ampla defesa.  

5.1.12 Caso o médico ou junta médica, designados pela Prefeitura Municipal, conclua pela incompatibilidade da 

deficiência com as atribuições do Emprego público efetivo para o qual foi aprovado e classificado, o candidato 

com deficiência será eliminado do concurso e terá anulado o ato de sua nomeação, assegurado o direito ao 

contraditório e a ampla defesa.  

5.1.12 Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção. 

5.1.13 Após o ingresso do candidato PNE, a necessidade especial não poderá ser arguida para justificar a 

concessão de readaptação do Emprego, e de aposentadoria por invalidez. 

5.1.14 Na falta de candidatos com deficiência aprovados para as vagas a eles reservadas, as mesmas serão 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados e classificados na listagem de ampla concorrência, com estrita 

observância da ordem classificatória. 

5.1.15 Caso o médico ou junta médica, designados pela Prefeitura Municipal, concluam ter o candidato aptidão 

física e mental para o exercício das atribuições do Emprego efetivo para o qual for nomeado, mas não o 

caracterize como pessoa com deficiência por ele declarada, o mesmo terá seu ato de nomeação anulado e 

retornará para a listagem de ampla concorrência. 

5.1.16 O não comparecimento à perícia médica, observado o disposto no subitem 5.1.10, acarretará a 

exclusão do candidato da listagem relativa às pessoas com deficiência, permanecendo listado apenas na 

classificação da ampla concorrência. 

5.1.17 Durante o estágio probatório se for comprovada por perícia médica a incompatibilidade da deficiência do 

servidor com as atribuições do Emprego o mesmo será exonerado, assegurado o contraditório e ampla defesa. 
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5.1.18 Considera-se pessoa com deficiência o candidato que se enquadrar nas categorias discriminadas no 

Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com a redação dada pelo Decreto Federal n.º 

5.296, de 02 de dezembro de 2004, e observado o disposto na Lei Federal n.º 7.853, de 24 de outubro de 

1989. 

5.1.19 Consideram-se deficiências que  asseguram  ao  candidato  o  direito  de concorrer  às  vagas  reservadas,  

aquelas identificadas nas categorias contidas no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3298/99: 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 

o comprometimento da Emprego física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 

as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções; 

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;  

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 

igual ou menor que 60º, ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores; 

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 

dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e 

segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho; 

e) deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

5.1.20 A convocação para o preenchimento das vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades 

especiais obedecerá o critério da alternância. A aplicabilidade deste sistema significa que a pessoa portadora de 

necessidades especiais aprovada deverá ser nomeada para posse dentro do número de vagas estabelecido, de 

forma alternada. Ou seja, nomeia-se primeiro um candidato da lista geral e, subsequentemente, um da lista 

especial até o preenchimento do percentual legal (5%). 

6- DAS ETAPAS DO CONCURSO 

 

6.1 O Concurso Público será constituído pelas seguintes etapas: 

6.1.1 1ª ETAPA – PROVA ESCRITA OBJETIVA – para todos os empregos, de caráter seletivo, eliminatório. 

6.1.3 2ª ETAPA – PROVA PRATICA – Para o emprego de motorista. 

 

7- DAS PROVAS 
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7.1 As provas objetivas serão aplicadas na cidade de Viçosa - MG, conforme quadro:  

 

TABELA 7.1 

 

Empregos Data 

Assistente Administrativo 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar Serviços Gerais 
Enfermeiro 
Motorista 
Recepcionista (atendente) 
Técnico Contabilidade 
Técnico Enfermagem 
Gerente de Transportes 

10/01/2016 

 

7.2- DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

7.2.1 A Prova Objetiva será aplicada na data provável de 10 de janeiro de 2016, na forma da tabela 7.1 com 

duração de 03h (três horas) de prova, podendo a prova ser aplicada em dois turnos. 

7.2.2 A Prova Objetiva de múltipla escolha conterá questões das áreas de conhecimento, conforme estabelecido 

no quadro de provas. 

7.2.3 As questões da Prova Objetiva serão de múltipla escolha com apenas uma alternativa correta. 

7.2.4 O Conteúdo Programático das Provas Objetivas está disposto no Anexo I deste Edital. 

 

7.3- DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 

7.3.1 A nota da Prova Objetiva será obtida pela multiplicação do número de acertos em cada disciplina pelo peso 

de cada questão. 

7.3.2 À Prova Objetiva será atribuído valor máximo de 100 (cem) pontos. 

7.3.3 À Prova Objetiva será atribuído o seguinte resultado: 

a) APROVADO: o candidato que obtiver nota igual ou superior á 60 (sessenta) na pontuação 

total da Prova Objetiva; 

b) REPROVADO: o candidato que não obtiver nota igual ou superior á 60 (sessenta) na 

pontuação total da Prova Objetiva;  

c) AUSENTE: o candidato não compareceu para realizar a Prova Objetiva, acarretando em sua 

eliminação do Concurso Público. 

7.3.4 A pontuação relativa à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuída(s) a todos os 

candidatos do respectivo Emprego daquela questão, presentes à prova. 
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7.4- QUADRO DE PROVAS OBJETIVAS 

 

TABELA 7.4 

EMPREGOS ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 
VALOR POR 

QUESTÃO 
TOTAL POR CADERNO 

ENSINO ELEMENTAR 
Português 15 2,5 37,5 

Matemática 10 2,5 25,0 

 Conhecimentos Gerais 15 2,5 37,5 

TOTAL --- 40 --- 100 

 

EMPREGOS ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 
VALOR POR 

QUESTÃO 
TOTAL POR CADERNO 

ENSINO MÉDIO 

Português 15 2,5 37,5 

Matemática 10 2,5 25,0 

Conhecimentos Gerais 15 2,5 37,5 

TOTAL --- 40 --- 100 

 

EMPREGOS ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 
VALOR POR 

QUESTÃO 
TOTAL POR CADERNO 

ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

Português 15 2,5 37,5 

Conhecimentos Gerais 10 2,5 25,0 

Conhecimento Específico 15 2,5 37,5 

TOTAL --- 40 --- 100 

 

EMPREGOS ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 
VALOR POR 

QUESTÃO 
TOTAL POR CADERNO 

ENSINO SUPERIOR 

Português 15 2,5 37,5 

Conhecimentos Gerais 10 2,5 25,0 

Conhecimento Específico 15 2,5 37,5 

TOTAL --- 40 --- 100 

 

 

7.5- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

7.5.1 As Provas serão aplicadas na data provável estipulada no subitem 7.1 deste Edital no Município de Viçosa 

- MG, com duração máxima de 03h (três horas), incluso o tempo para preenchimento da Folha de Respostas. 
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7.5.2 A data da prova objetiva poderá ser alterada por necessidade da administração. Havendo alteração da data 

prevista, será publicada com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, ou a qualquer tempo em caso de 

calamidade pública.  

7.5.3 A confirmação da data e as informações definitivas sobre horário e local para a realização das provas serão 

divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação, através do endereço eletrônico 

www.mgaconcursospublicos.com.br. 

7.5.4 Caso o número de candidatos exceda a capacidade de alocação no Município, a organizadora do Concurso 

Público e o CISMIV poderão alterar horários das provas, dividir a aplicação das provas em mais de uma data, 

cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e através do endereço eletrônico 

www.mgaconcursospublicos.com.br. 

7.5.5 Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os 

candidatos deverão comparecer ao local determinado para a realização das provas, com antecedência mínima 

de 01h (uma hora), munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, e de um dos seguintes documentos 

originais com foto: 

a) Cédula de Identidade – RG; 

b) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 

c) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

d) Certificado Militar; 

e) Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 

f) Passaporte. 

7.5.6 Somente será admitido o ingresso e permanência na sala de prova do candidato munido de um dos 

documentos discriminados no subitem 8.3 deste Edital, desde que permita, com clareza, a sua identificação. Não 

será aceito protocolo ou cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou qualquer outro documento 

diferente dos anteriormente definidos. 

7.5.7 Os portões dos locais de prova serão fechados 15 (quinze) minutos antes do horário de início da aplicação 

das provas – Horário Oficial de Brasília, NÃO SERÁ PERMITIDO, SOB QUALQUER HIPÓTESE, O INGRESSO 

DE CANDIDATOS NO LOCAL DE PROVAS APÓS ESTE HORÁRIO. 

7.5.8 Não será permitido o ingresso do candidato à sala de prova, após o horário definido para início da mesma. 

7.5.9 As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem utilização de 

livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Fiscalizadora e de 

Acompanhamento do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de eliminar do certame o candidato cujo 

comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios 

outros para resguardar a execução individual e correta das provas. 

7.5.10 Durante as provas, não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie; utilização de 

máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, tablets, notebook, BIP, ou qualquer 

http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
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material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos celulares deverão 

ser desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 

7.5.11 Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 

pretexto, ausentar-se sem autorização do fiscal de sala, podendo sair somente acompanhado do fiscal volante, 

designado pela Comissão Fiscalizadora e de Acompanhamento do Concurso Público. 

7.5.12 O candidato só poderá se ausentar da sala, após 01h (uma hora) do início das provas. No caso de término 

da prova o candidato deverá entregar ao fiscal de sala a respectiva Folha de Respostas com o Caderno de 

Questões. 

7.5.13 No início das provas o candidato receberá sua Folha de Respostas, o qual deverá ser assinado e ter seus 

dados conferidos e, em hipótese nenhuma, haverá substituição em caso de erro ou rasura do candidato. 

7.5.14 O candidato que necessitar alterar seus dados, deverá comunicar imediatamente o Fiscal de Sala para 

que o mesmo registre em Ata a referida solicitação para correção posterior. 

7.5.15 As Provas Objetivas (escritas) desenvolver-se-ão através de questões de múltipla escolha, na forma 

estabelecida no presente Edital. 

7.5.16 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 

qualquer motivo, de candidato da sala de prova.  

7.5.17 O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, sendo o único 

documento válido para a correção eletrônica, e deverá ser entregue no final ao fiscal de sala. 

7.5.18 Não deverá ser feita nenhuma marcação na Folha de Resposta fora do campo reservado às respostas ou 

à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas Leitoras Ópticas, prejudicando o desempenho do 

candidato. 

7.5.19 A correção da Prova Objetiva será feita pelo sistema de Leitura Óptica, pelo que não serão computadas 

questões não assinaladas, ou que contenham emendas ou rasuras, ou que tenham sido respondidas a lápis, ou 

ainda, que contenham mais de uma alternativa assinalada. 

7.5.20 Em caso de anulação de questão, por qualquer razão, a pontuação correspondente àquela questão será 

atribuída a todos os candidatos, independente de recurso. 

7.5.21 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados nos quadros de aviso da Consórcio, 

no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br, devendo ainda manter-se atualizado. 

7.5.22 No dia seguinte a aplicação das provas, os cadernos de questões estarão disponíveis na integra no site 

www.mgaconcursospublicos.com.br para consulta on-line pelos candidatos a partir das 18:00hs. 

 

8- DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 

http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
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8.1 O Candidato que necessitar de condições especiais para a realização da Prova Objetiva deverá requerer à 

Organizadora mediante solicitação simples a ser enviada juntamente com Atestado Médico, original ou cópia 

autenticada, onde conste o motivo da incapacidade, no prazo de 10/11/2015 até o dia 11/12/2015. 

8.1.1 No caso de Candidata lactante, que necessite amamentar durante a realização das provas, a mesma 

deverá enviar cópia autenticada da certidão de nascimento do(a) menor.  

8.1.1.1 A candidata deverá levar um acompanhante que será responsável pela guarda da criança, e aguardará 

em sala específica para esse fim, o acompanhante não permanecerá na sala em hipótese alguma durante a 

amamentação. 

8.1.1.2 O tempo utilizado pela candidata na amamentação não será acrescido, sob hipótese alguma no período 

de tempo total destinado à realização das provas. 

8.2 A relação das solicitações de Condição Especial deferidas, será divulgada no endereço eletrônico 

www.mgaconcursospublicos.com.br, através de Edital específico, devendo o candidato verificar o deferimento 

ou não na data de 21/12/2015. 

 

9- DOS RECURSOS 

9.1 Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a organizadora do Concurso Público 

MGA Concursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente às datas do(a): 

a) Edital de Abertura (para impugnação) 

b) Edital de Deferimento das Isenções; 

c) Edital de Deferimento das Inscrições; 

d) Questões das Provas e Gabarito Preliminar; 

e) Edital de Resultado da Prova Objetiva e Pratica; 

 

9.2 O recurso deverá ser preenchido no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br no link 

RECURSOS, o candidato deverá preencher corretamente. 

a) Nome do candidato;  

b) Número de inscrição;  

c) Número do documento de identidade;  

d) Emprego para o qual se inscreveu;  

e) A questão objeto de controvérsia, de forma individualizada; 

f) A fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  

 

http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
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9.3 Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso para 

cada questão, sob pena de sua desconsideração, e os mesmos deverão conter indicação do número da questão, 

da prova e se for o caso anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração. 

9.4 Não serão aceitos recursos encaminhados, via fax e/ou correios, nos termos do subitem 9.2 deste Edital, 

devendo estar devidamente embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de 

questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível, sob pena 

de indeferimento. 

9.5 Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 

Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo 

recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo. 

9.6 As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas através do endereço eletrônico 

www.mgaconcursospublicos.com.br. 

10- DA PONTUAÇÃO FINAL 

10.1 - A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva para todos os Empregos, e nota na 

Prova Objetiva e Pratica para o Emprego de motorista, as quais serão disponibilizadas através de Edital de 

Resultado Final e Classificação, a ser divulgado no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br  

 
11- DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

11.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da pontuação final. 

11.2 Os candidatos classificados serão relacionados em duas listas, sendo uma Lista Geral (todos os candidatos 

aprovados) e outra Lista Especial. (PNE - Pessoa com Necessidades Especiais), se houver. 

11.3 Não ocorrendo Candidatos inscritos ou aprovados na condição de PNE - Pessoa com Necessidades 

Especiais, haverá somente a Lista Geral de Classificação Final. 

11.4 Na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão obedecidos os seguintes fatores de 

desempate: 

a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente 

aos demais, dando-se preferência ao de idade mais elevada; 

b) Maior nota na prova de Conhecimentos Específicos (se houver);  

c) Maior nota na prova de Língua Portuguesa; 

d) Maior nota na Prova de Matemática; 

e) Maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 

f) Maior idade considerando ano, mês e dia de nascimento. 

 

http://www.mgaconcursospublicos.com.br./
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11.5 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se 

dará através de sorteio público. 

 

12- DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO EMPREGO PÚBLICO 

 

12.1 São requisitos básicos para investidura no Emprego público: 

a)  Aprovação neste Concurso Público; 

b) Nacionalidade brasileira; 

 c) Gozo dos direitos políticos; 

 d) Regularidade com as obrigações militares e eleitorais; 

 e) Nível de escolaridade exigido para o exercício do Emprego 

 f) Idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

 g) Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do Emprego, de acordo com 

prévia inspeção médica oficial; 

 h) Habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada. 

 

12.1.1 No caso de Candidato PNE – Pessoa com Necessidades Especiais, deverá apresentar Laudo Médico 

atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, conforme declarado no 

ato da inscrição; 

12.1.2 O candidato que, no decorrer do processo desistir da ocupação da vaga, será automaticamente eliminado 

deste Concurso Público. 

 

13- DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 

13.1 Os candidatos serão convocados por ordem crescente da classificação. 

13.2 A convocação para admissão será feita através dos meios oficiais do CISMIV. 

 

14- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 Por ocasião da admissão deverão ser apresentadas cópias dos seguintes documentos:  

a) CPF; 

b) Título de Eleitor; 

c) Carteira de Identidade RG; 

d) Certificado de Escolaridade ou Diploma; 
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e) Histórico Escolar; 

f) Registro Profissional (Carteira do Conselho de Classe ou Órgão da Categoria); 

g) Certificado Militar (se homem); 

h) Declaração de Não Acumulação de emprego (Caso haja o acúmulo, apresentar Certidão do Órgão 

Empregador, contendo o Regime Jurídico, a carga horária e o horário de trabalho, com firma 

reconhecida); 

i) 01 Foto 3X4; 

j) Declaração de Bens; 

k) Comprovante de votação da última eleição; 

l) Comprovante de Residência; 

m) Certidão de Regularidade Junto ao Conselho de Classe. 

n) Declaração de que não é aposentado por invalidez. 

o) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio até a data da posse. 

p) Comprovante de residência atualizado. 

q) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação ou outro documento que comprove estar 

quite com as obrigações militares, se do sexo masculino. 

r) Apresentação de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 

s) Não estar cumprindo pena em liberdade nem ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou 

administração pública; 

t) Não ter sido demitido a bem do serviço público 

 

14.2 Para efeito de sua admissão fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional segundo 

a natureza e especificidade da Emprego, respectiva área de atuação e à apresentação, no prazo legal, dos 

documentos que lhe foram exigidos. 

14.3 A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 

Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 

14.4 A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 

posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, 

sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 

14.5 A Organizadora bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer 

cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao Concurso Público. 

14.6 Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do Resultado Final do Concurso Público, as Folhas de 

Respostas serão digitalizadas, pela organizadora realizadora do certame público, podendo após serem 

incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de 05 (cinco anos). 
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14.7 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao CISMIV, após o 

Resultado Final. 

14.8 A validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) ano, prorrogável, a critério do Consórcio, por igual 

período. 

14.9 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 

classificação. 

14.10 Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da 

organizadora relação de parentesco disciplinada nos artigos 1.591 a 1.595 do Novo Código Civil Brasileiro. 

14.11 Todos os casos omissos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 

previstos no presente Edital e no Protocolo de Intenções da Instituição serão dirimidos em comum pela 

organizadora e pelo CISMIV, através da Comissão Fiscalizadora e de Acompanhamento do Concurso Público. 

14.12 A homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por emprego, individualmente, ou pelo conjunto 

de funções constantes do presente Edital, a critério do Consórcio. 

14.13 Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes à data do presente Edital. 

14.14 A aprovação no Concurso Público não ensejará a obrigatoriedade de admissão temporária, que se dará 

apenas em decorrência das necessidades da administração e da existência de vagas no período de vigência do 

Concurso Público. 

14.15 Caberá ao Presidente do CISMIV a homologação dos resultados deste Concurso Público.  

14.15.1 O candidato aprovado dentro do limite de vagas previstas, durante o prazo de validade do certame 

que será de 02 (dois) anos prorrogável por igual período, tem direito subjetivo a nomeação para o emprego 

a que concorreu e foi habilitado, ressalvadas as hipóteses decorrentes de fato superveniente, 

devidamente fundamentado em ato administrativo próprio. 

14.15.2 Na hipótese de surgirem novas vagas durante o período de validade do concurso, a Administração 

poderá convocar os candidatos classificados além do número de vagas previstos no no item 2.1 do edital. 

14.16 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 

providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 

publicado no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br. 

14.17 O CISMIV, e a organizadora, se eximem das despesas com viagens e estadias dos candidatos para 

comparecimento em quaisquer das fases deste Concurso Público. 

14.18 O candidato aprovado neste Concurso Público poderá desistir do respectivo certame, definitiva ou 

temporariamente. A desistência será feita mediante requerimento endereçado ao Presidente. O candidato 

nomeado pode desistir do Concurso Público até o dia útil anterior à data da posse. No caso de desistência 

temporária, o candidato renunciará a sua classificação e passará a posicionar-se em último lugar na 

listagem oficial dos aprovados no certame seletivo, aguardando nova convocação, que pode ou não vir a 

efetivar-se no período de vigência deste certame seletivo.  

http://www.mgaconcursospublicos.com.br./
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14.19 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita 

das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 

14.20 As informações sobre o presente Concurso Público, até a publicação da Classificação Final, serão 

prestadas pela organizadora MGA Concursos por meio do telefone (44) 3346-6643 de segunda a sexta-feira das 

9h às 12h e das 13h às 17h, sendo que após a competente homologação serão de responsabilidade do CISMIV. 

 

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será afixado no mural do CISMIV, 

nos endereços eletrônicos www.cismiv.com.br e www.mgaconcursospublicos.com.br, e ainda publicado na forma 

de extrato no Jornal de Circulação Regional e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

 

 
Viçosa, 10 de setembro de 2015. 

 

 

Sebastião Hilário Bitencourt 

Presidente do CISMIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
PARA OS EMPREGOS DE NÍVEL ELEMENTAR: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Sinônimos e Antônimos; Divisão silábica; Tipos de Frases; Aumentativo e Diminutivo; 
Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Verbo. 
 

http://www.cismiv.com.br/
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MATEMÁTICA: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; 
Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problemas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política. Desenvolvimento urbano 
brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 
 
PARA OS EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e análise do texto: compreensão e significado contextual das palavras e 
expressões do texto; interpretação do texto; gêneros e tipologias textuais. Fonética e Fonologia: ortografia; 
acentuação gráfica. Morfologia: as classes de palavras. Sintaxe: frase, oração, período; termos essenciais da 
oração; termos integrantes da oração (objeto direto, indireto, complemento nominal); termos acessórios da 
oração. Conjunções coordenativas (relação de sentido entre as conjunções e as orações do texto); conjunções 
subordinativas adverbiais (relação de sentido entre as conjunções e as orações do texto); concordância verbal e 
nominal. Suplemento ou Apêndice: crase; pontuação; funções do QUE e do SE; figuras de linguagem; vícios de 
linguagem. 

MATEMÁTICA: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Álgebra: sequências, 

conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; 

Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano; Sistema de 

medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e 

temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e 

gráficos; Matrizes; Progressão Aritmética / Geométrica; Noções de probabilidade. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política. Desenvolvimento urbano 
brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 
 
PARA OS EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e análise do texto: compreensão e significado contextual das palavras e 
expressões do texto; interpretação do texto; gêneros e tipologias textuais. Fonética e Fonologia: ortografia; 
acentuação gráfica. Morfologia: as classes de palavras. Sintaxe: frase, oração, período; termos essenciais da 
oração; termos integrantes da oração (objeto direto, indireto, complemento nominal); termos acessórios da 
oração. Conjunções coordenativas (relação de sentido entre as conjunções e as orações do texto); conjunções 
subordinativas adverbiais (relação de sentido entre as conjunções e as orações do texto); concordância verbal e 
nominal. Suplemento ou Apêndice: crase; pontuação; funções do QUE e do SE; figuras de linguagem; vícios de 
linguagem. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política. Desenvolvimento urbano 
brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE A contabilidade como ciência social, o patrimônio objeto da contabilidade, os 
princípios fundamentais de contabilidade, os objetivos da contabilidade, formalidades da escrituração contábil, 
variações patrimoniais qualitativas e quantitativas, o exercício social e as demonstrações financeiras, a estrutura 
do balanço patrimonial, a estrutura da demonstração do resultado do exercício. Matemática Comercial e 
Financeira: Taxas de Markup, Juros Simples, Juros Compostos, Taxas de Juros, Descontos, Séries Uniformes 
de Pagamentos (Sistema Price), Amortização, Fluxo de caixa, TIR - Taxa Interna de Retorno e VPL - Valor 
Presente Líquido. Contabilidade Pública: Conceitos e objetivo da Contabilidade Pública. Campo de atuação, 
regimes adotados pela contabilidade pública, Exercício financeiro. Controle Interno e Externo. Receitas Públicas: 
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Classificação econômica - receita orçamentária e extra orçamentária. Receitas Correntes e de Capital. Despesas: 
Classificação econômica - Despesas Correntes e de Capital. Estágio das Despesas: Empenhamento. Liquidação 
e Pagamento. Tipos de empenho de despesas: Ordinário Global, Estimativo. Despesas por adiantamento. Restos 
a Pagar e processados não processados, pagamentos de Restos a Pagar. Sistemas de Contabilização. 
Licitações e Contratos: Princípios, Compras e Modalidades. Geração e Execução da Despesa Pública. Ética no 
ambiente de trabalho e na vida pessoal; Rotinas e funções da tesouraria; Conhecimentos gerais de Informática: 
Internet e aplicativos: MS-Office; Lei Complementar nº 101/2000 - Responsabilidade Fiscal; Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações: Dispõe sobre normas para licitações e contratos da Administração Pública; Lei Federal nº 
4.320/1964 - Orçamento, Receita e Despesa Pública; Lei Complementar nº 101-2000 - Estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; Código Tributário Nacional; Tributos; Tarifas 
e Preços Públicos; Constituição Federal: Da repartição das receitas tributárias (artigos 157 a 162); Das Finanças 
Públicas - Normas Gerais (artigos 163 a 169); da fiscalização contábil, financeira e orçamentária (artigos 70 a 
75). Redação Oficial: ofício, requerimento, atestado, declaração e ata. Atualidades relativas à profissão. 
Conhecimentos inerentes à Emprego observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Fundamentos da prática de enfermagem. Investigação e estudo dos sinais e 
sintomas apresentados pelo paciente/cliente. Atuação nos procedimentos do cuidado de enfermagem ao 
paciente/cliente nas diversas fases do ciclo vital; fundamentação teórica das práticas de enfermagem; registros 
da assistência de enfermagem. Cuidado de enfermagem ao paciente/cliente no atendimento às necessidades 
de: segurança, conforto, higiene, alimentação, nutrição, sono, repouso, movimentação, eliminações fisiológicas. 
Preparo e administração de medicamentos, soluções e imunobiológicos. Medidas para a prevenção e o controle 
de infecções. Normas e condutas de biossegurança em enfermagem. Código de ética profissional da 
enfermagem. Lei do exercício profissional da enfermagem. Saberes e práticas em saúde coletiva. Atuação do 
técnico em enfermagem nos programas especiais de saúde pública: controle de doenças transmissíveis, não 
transmissíveis e sexualmente transmissíveis; Programa Nacional de Imunização. Enfermagem na área materno-
infantil. Assistência de enfermagem hospitalar e ambulatorial à saúde da criança nas diferentes fases da vida. 
Ações do técnico em enfermagem na assistência ao recém-nato normal, de alto risco, nas intervenções 
preventivas e terapêuticas. Medidas de controle e prevenção do câncer de mama e cérvico-uterino; prevenção e 
controle de DST / Aids. Condutas de enfermagem na assistência ao pré-natal, parto, puerpério. Enfermagem 
médico-cirúrgica. Ações do técnico em enfermagem na assistência aos pacientes com distúrbios clínicos, do 
comportamento e nos períodos pré-operatório, trans-operatório e pós-operatório; nas situações de urgência e 47 
emergência clínicas e cirúrgicas. Centro de material e esterilização. Ações do técnico em enfermagem no 
processo de limpeza, seleção, acondicionamento, esterilização e distribuição de materiais; no fluxo do 
processamento do material esterilizado; no manuseio de equipamentos de preparo e esterilização de materiais; 
nos métodos de monitorização e acompanhamento do ciclo de esterilização. 
 
 
PARA OS EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e análise do texto: compreensão e significado contextual das palavras e 
expressões do texto; interpretação do texto; gêneros e tipologias textuais. Fonética e Fonologia: ortografia; 
acentuação gráfica. Morfologia: as classes de palavras. Sintaxe: frase, oração, período; termos essenciais da 
oração; termos integrantes da oração (objeto direto, indireto, complemento nominal); termos acessórios da 
oração. Conjunções coordenativas (relação de sentido entre as conjunções e as orações do texto); conjunções 
subordinativas adverbiais (relação de sentido entre as conjunções e as orações do texto); concordância verbal e 
nominal. Suplemento ou Apêndice: crase; pontuação; funções do QUE e do SE; figuras de linguagem; vícios de 
linguagem. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política. Desenvolvimento urbano 
brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS 
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ENFERMEIRO Processo de trabalho em enfermagem: código de ética e lei do exercício profissional da 

enfermagem. Sistematização da assistência de enfermagem - teoria e prática; consulta de enfermagem. 

Biossegurança nas ações de enfermagem - medidas de biossegurança nas práticas de enfermagem; 

procedimentos e fundamentação na prevenção e no controle de infecções nas práticas assistenciais. 

Semiotécnica – procedimentos de enfermagem no planejamento, na avaliação e assistência à saúde da clientela 

e da população nas diversas fases do ciclo vital e nos vários cenários de atuação; fundamentação teórica das 

práticas assistenciais de enfermagem. 2. Gerenciamento em enfermagem: competências gerenciais do 

enfermeiro. Administração de recursos materiais e ambientais. Segurança no trabalho - Norma Regulamentadora 

32. Gestão de pessoas – dimensionamento de pessoal; treinamento e desenvolvimento de pessoas. 3. 

Enfermagem médico-cirúrgica: assistência de enfermagem à clientela, nas diversas fases do ciclo vital - em 

situações clínicas; nos distúrbios mentais; em situações cirúrgicas - nos períodos pré-operatório, transoperatório 

e pós-operatório; nas situações diversas de emergência e urgências. Cuidados de enfermagem ao paciente em 

terapia intensiva. 4. Enfermagem na saúde da mulher: assistência de enfermagem – à mulher na saúde 

reprodutiva, no ciclo gravídico-puerperal e climatério; nos distúrbios ginecológicos. Normas para funcionamento 

dos serviços de atenção obstétrica e neonatal. 5. Enfermagem na saúde da criança e do neonato: ações 

preventivas, de promoção e assistência à saúde. Sistematização da assistência de enfermagem (SAE) ao 

neonato, à criança e ao adolescente em situações clínicas e cirúrgicas. 6. Programas nacionais de saúde: 

políticas e diretrizes de atenção à saúde. Atuação do enfermeiro – nas práticas de atenção à saúde da mulher, 

da criança, do adolescente, do homem e do idoso; na prevenção, no controle e tratamento das doenças 

sexualmente transmissíveis, e Aids; nas doenças transmissíveis, não transmissíveis e 33 crônico-degenerativas. 

Atuação do enfermeiro no planejamento, execução e avaliação das ações relacionadas ao Programa Nacional 

de Imunização. Vigilância e epidemiologia em saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 
 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, 

finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações os serviços; tratar de 

documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e 

planilhas; executar serviços gerais de escritórios; Realizar todas as atividades previstas no Contrato do Consórcio 
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Público CISMIV, Estatuto do CISMIV e Regimento Interno do CISMIV e, de forma complementar, desempenhar 

as atribuições compatíveis com o código CBO 4110-10. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executar serviços de apoio nas áreas de administração, estoque, compras, 

atendimento e faturamento; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente 

aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios. Realizar todas as atividades 

previstas no Contrato do Consórcio Público CISMIV, Estatuto do CISMIV e Regimento Interno do CISMIV e, de 

forma complementar, desempenhar as atribuições compatíveis com o código CBO 4110-05. 

 

AUXILIAR SERVIÇO GERAIS: Executar serviços de limpeza e manutenção das áreas internas e externas das 

instalações do CISMIV. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 

ambiente. Realizar todas as atividades previstas no Contrato do Consórcio Público CISMIV, Estatuto do CISMIV 

e Regimento Interno do CISMIV e, de forma complementar, desempenhar as atribuições compatíveis com o 

código CBO 5143-10. 

 
 
ENFERMEIRO: Prestar assistência aos pacientes do CISMIV; Coordenar, planejar, auditar e executar ações de 

enfermagem no âmbito do CIMISV; Realizar todas as atividades previstas no Contrato do Consórcio Público 

CISMIV, Estatuto do CISMIV e Regimento Interno do CISMIV e, de forma complementar, desempenhar as 

atribuições compatíveis com o código CBO 2235-05; 

 
MOTORISTA: Dirigir veículos automotores em conformidade com as normas estabelecida pelo CTB/Lei 9503/97 

e normas complementares expedidas pelo CONTRAN/DENATRAN; inspecionar os veículos automotores, 

verificando os níveis de combustível, óleo, água, estado de funcionamento e dos pneus, providenciar o 

abastecimento e reparos necessários; examinar as ordens de serviço, verificar o itinerário a ser seguido, os 

horários, os números de viagens e outras instruções, para programar a sua tarefa; zelar pelo bom andamento do 

transporte, adotar as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança 

dos serviços prestados; Realizar todas as atividades previstas no Contrato do Consórcio Público CISMIV, 

Estatuto do CISMIV e Regimento Interno do CISMIV e, de forma complementar, desempenhar as atribuições 

compatíveis com o código CBO respectivo. 

 
RECEPCIONISTA: Recepcionar e prestar serviços de apoio aos pacientes do CISMIV, visitantes, profissionais 

e servidores do CISMIV; prestar atendimento telefônico, fornecer informações; marcar entrevistas, consultas, 

receber pacientes, cidadãos, averiguando suas necessidades dirigindo-os ao lugar ou a pessoa procurados; 

conferir documentos; organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano. Realizar todas as atividades 

previstas no Contrato do Consórcio Público CISMIV, Estatuto do CISMIV e Regimento Interno do CISMIV e, de 

forma complementar, desempenhar as atribuições compatíveis com o código CBO 4221-05. 

 

TÉCNICO CONTABILIDADE: Realizar atividades inerentes à contabilidade do consórcio. Para tanto, regularizar 

a empresa, identificar documentos e informações, atender à fiscalização e proceder consultoria. Executar a 

contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial. Administrar o 

departamento pessoal e realizam controle patrimonial. Realizar todas as atividades previstas no Contrato do 

Consórcio Público CISMIV, Estatuto do CISMIV e Regimento Interno do CISMIV e, de forma complementar, 

desempenhar as atribuições compatíveis com o código CBO respectivo. 
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TÉCNICO ENFERMAGEM: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem nas unidades do CISMIV; prestar 

assistência ao paciente, atuando sob supervisão do diretor técnico; desempenhar tarefas de auxiliar o médico 

em exames de apoio diagnóstico, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental utilizado; 

organizar o ambiente de trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 

biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos. Realizar todas as atividades previstas no 

Contrato do Consórcio Público CISMIV, Estatuto do CISMIV e Regimento Interno do CISMIV e, de forma 

complementar, desempenhar as atribuições compatíveis com o código CBO respectivo. 

 
GERENTE DE TRANSPORTE: Planejar as atividades operacionais do transporte, e de logística. Administrar 

equipes, gerenciar recursos materiais e financeiros da área. Controlar o processo operacional e avaliar seus 

resultados. Providenciar meios para que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas e 

procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Buscar novas tecnologias e 

assessorar a diretoria e setores da empresa. Realizar todas as atividades previstas no Contrato do Consórcio 

Público CISMIV, Estatuto do CISMIV e Regimento Interno do CISMIV e, de forma complementar, desempenhar 

as atribuições compatíveis com o código CBO respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA 
 

MOTORISTA 
 
PARA O EMPREGO DE MOTORISTA 

Na prova prática para o Emprego de MOTORISTA será exigida a apresentação da Carteira Nacional de 

Habilitação - tipo “D”, e obedecerá aos critérios de avaliação previstos na planilha abaixo descriminada, sendo 

que o teste prático será aplicado por um examinador, que o avaliará como aprovado ou reprovado de acordo 

com as normas e procedimentos adotados no teste prático, em especial quanto a identificação geral dos veículos, 

quanto a equipamentos; funcionamento, condução, operação e segurança, respeitando as normas técnicas e 
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regulamentos do serviço, o qual permitirá a atribuição de uma nota final de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, 

obedecendo o seguinte teste prático: Tarefa: Verificação do equipamento (pneus, água, óleo, bateria), Colocar 

um veículo em funcionamento, conduzir um veículo em trecho reto, sinuoso, aclive e declive e em marcha-à-ré, 

regras de segurança, respeito às regras de trânsito e estacionar o veículo em garagem, em veículo especialmente 

disponibilizado para este fim, acompanhado do Examinador. 

 

Tarefa a ser executada: manuseio de veículo Ambulância  

Critérios de avaliação: 

 

I – Verificação do equipamento (pneus, água, óleo, bateria). 

Ótimo - 2,0 pontos 

Bom - 1,5 pontos 

Regular - 1,0 ponto 

Ruim - 0,5 pontos 

Péssimo - 0,0 ponto 

 

II. Colocar o veículo em funcionamento.  

Ótimo - 2,0 pontos 

Bom - 1,5 pontos 

Regular - 1,0 ponto 

Ruim - 0,5 pontos 

Péssimo - 0,0 ponto 

 

III. Conduzir um veículo em trecho reto, sinuoso, aclive e declive e em marcha-à-ré.  

Ótimo - 2,0 pontos 

Bom - 1,5 pontos 

Regular - 1,0 ponto 

Ruim - 0,5 pontos 

Péssimo - 0,0 ponto 

 

IV. Regras de segurança, respeito às regras de trânsito.  

Ótimo - 2,0 pontos 

Bom - 1,5 pontos 

Regular - 1,0 ponto 
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Ruim - 0,5 pontos 

Péssimo - 0,0 ponto 

 

V. Estacionar o veículo em garagem.  

Ótimo - 2,0 pontos 

Bom - 1,5 pontos 

Regular - 1,0 ponto 

Ruim - 0,5 pontos 

Péssimo - 0,0 ponto 

 

Observações: 

1. Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a Prova Prática munidos de Carteira Nacional de 
Habilitação na categoria exigida para o emprego ( D ) , sob pena de eliminação do Concurso Público 
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PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

E EDITAIS DE COMARCAS
Entidades de 

Direito Público
Universidade Federal de Minas Gerais

Extrato do Edital de Seleção 2016/ 1º. Semestre – MESTRADO
A Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Biológicas: Fisiologia e Farmacologia FAZ SABER que, noperíodo 
de07/01 a de 05 de fevereiro de 2016, estarão abertas as inscrições para 
seleção de candidatos ao MESTRADO. As inscrições poderão ser fei-
tas na Secretaria do Programa, no Instituto de Ciências Biológicas da 
UFMG, Bloco A sala 171, na Av. Antônio Carlos, 6627, Campus Pam-
pulha - CEP 31.270-901 – BH/ MG, de 2a a 6a feira, exceto em feria-
dos e recessos acadêmicos, de 10:00 às 12:00h e de 14:00 às 16:00h, 
ou enviadas por SEDEX até 05/02/2016. O valor da taxa de inscrição 
será divulgado até 07/01/2016.Serão oferecidas 17 vagas a serem dis-
tribuídas nas áreas de concentração do Programa, para ingresso no pri-
meiro semestre letivo de 2016. Versão completa do edital está disponí-
vel na Secretaria e em www.pgfisfar.icb.ufmg.br. Belo Horizonte, 10 
de dezembro de 2016. Profa.Dra. Silvia Carolina Guatimosim Fonseca 
- Subcoordenadora do Programa.

4 cm -11 774910 - 1

Universidade Federal de Minas Gerais
Adendo ao Edital de Seleção 2016 – Mestrado

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, conforme previsto no Edital de Seleção publicado no Diá-
rio Oficial de Minas Gerais em 01/10/2015, COMUNICA que a prova 
escrita de Conhecimentos para candidatos ao Mestrado será referen-
ciada na seguinte bibliografia: (i) Jacques Rancière. A partilha do sen-
sível: estética e política. São Paulo: Editora 34, 2005. (ii) Sérgio Ferro. 
Arquitetura e trabalho livre. São Paulo: Cosac Naify, 2006. (iii) David 
Harvey. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São 
Paulo: Martins Fontes, 2014. Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2015. 
Profa. Denise Morado Nascimento. Coordenadora do Programa.

3 cm -11 775150 - 1

Universidade Federal de Minas Gerais
Extrato do Edital de Seleção 2016 - Doutorado

A Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Biológicas: Fisiologia e Farmacologia FAZ SABER que, no período 
de07/03 até 31/10/2016, enquanto houver vagas, estarão abertas as ins-
crições para seleção de candidatos ao DOUTORADO, em regime de 
fluxo contínuo. As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria do 
Programa, no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, na Av. Antô-
nio Carlos, 6627, Bloco A4, Sala 171, BH/ MG, de 2ª a 6ª feira, exceto 
em feriados e recessos acadêmicos, de 10:00 às 12:00 e de 14:00 às 
16:00 horas, ou enviadas por SEDEX até 31/10/2016. Serão ofereci-
das 30 vagas para ingresso durante o ano letivo de 2016, em regime 
de fluxo contínuo. Versão completa do edital está disponível na Secre-
taria e em www.pgfisfar.icb.ufmg.br. Belo Horizonte, 10 de dezembro 
de 2016. Profa. Dra. Silvia Carolina Guatimosim Fonseca - Subcoor-
denadora do Programa.

4 cm -11 774909 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

Açoforja Indústria de Forjados S.A.CNPJ nº 16.716.417/0001-95. 
NIRE 313.0003007-5. Edital de Convocação. Ficam convocados os 
senhores acionistas para comparecerem em Assembléia Geral Ordi-
nária, a ser realizada na sede social da Companhia, à Av. Eng. Januá-
rio Alvarenga Santos, 300, Dist. Ind. Eng. Celso Mello, Santa Luzia/
MG, em 04/01/2016, às 10:00 hs, para deliberarem sobre a nomeação 
para o cargo de Diretor Financeiro. Santa Luzia, 09/12/2015. Beatriz 
Saraiva de Mello - Diretora Presidente. José Ércio Raimundo - Dire-
tor Comercial.

2 cm -10 774532 - 1

A CASFAM- Caixa de Assistência e Previdência Fábio de Araújo-
Motta convoca todos os participantes do Plano de Benefícios do Sis-
tema FIEMG para a Assembleia Extraordinária, com o tema: Proposta 
de Alteração do Estatuto da CASFAM.

Data: 18/12/2015

Às 13:30h, em primeira convocação, observando-se a presença da 
metade mais um dos participantes;

Às 14:30h, em segunda convocação, com qualquer número de 
participantes.

Local: Rua Bernardo Guimarães, 63, Funcionários - Belo Horizonte/
MG.

O quadro comparativo com as alterações propostas 
encontra-se disponível no site da entidade conforme 
divulgado para seus participantes no dia 02/12/2015.

4 cm -11 774986 - 1

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes –CISALV. EXT. 
DE CONTRATOS. Proc. 20/2015 Inexigibilidade/Credenciamento. 
07/2015. Obj: Credenciamento de pessoa jurídica para a prestação 
de serviços de consultas especializadas, exames diversos e cirurgias. 
Extrato detalhado dos contratos na íntegra no endereço: “http://www.
barbacena.mg.gov.br/arquivos/atos-_09-12-2015.pdf” pág 5. Inf. das 
12 as 17h - tel: (32) 3341-1235 email licita.cisalv@gmail.com.

2 cm -10 774807 - 1

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO 
DAS VELHAS –Extrato de Publicação- PRORROGAÇÃO DE SES-
SÃO.Pregão Presencial N° 012/2015 para registro de preços de peças 
genuínas das montadoras Agrale, Mercedes Benz, Iveco /Fiat, Fiat e 
Chevrolet.Prorroga –se a sessão do Pregão n° 012/2015 que estava 
agendada para o dia 15/12/2015 as 14:00 para o dia 23/12/2015 as 
09:00. Abertura dos envelopes será no dia 23/12/2015 as 09:00 na sede 
do CISMEV a Avenida Antônio Olinto, n° 631 –Centro –Curvelo/MG. 
O edital completo encontra-se a disposição dos interessados no setor 
de licitação do CISMEV, no endereço acima ou pelo email: cismev@
gmail.com .Maiores informações pelo telefax (38) 3721-1735 Curvelo 
11 de novembro de 2015.Leidiane Menezes Vieira-Pregoeira.

3 cm -11 775022 - 1

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 
URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS-CISRUN- PC 066/2015 - PP 
040/2015- Aquisição de Óleos Lubrificantes. Credenc. 28/12/2015 - 
08:30 - (38)3221-0009 - Oswaldo da Rocha C. Júnior – Pregoeiro - 
Solicitação edital via email: licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 
URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS-CISRUN - PC 067/2015 - 
PP 041/2015- Aquisição de pneus. Credenc. 28/12/2015 – 10:00 - 
(38)3221-0009 - Oswaldo da Rocha C. Júnior – Pregoeiro - Solicitação 
edital via email: licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 
URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS-CISRUN - PC 068/2015 - PP 
042/2015- Aquisição de Gêneros Alimenticios. Credenc. 28/12/2015 - 
13:30 - (38)3221-0009 - Oswaldo da Rocha C. Júnior – Pregoeiro - 
Solicitação edital via email: licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 
URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS-CISRUN - PC 069/2015 - 
PP 043/2015- Aquisição de Baterias. Credenc. 28/12/2015 - 15:00 - 
(38)3221-0009 - Oswaldo da Rocha C. Júnior – Pregoeiro - Solicitação 
edital via email: licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br

5 cm -11 775199 - 1

42 cm -11 775109 - 1

MTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ/MF 01.099.724/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ATIVO 31/12/2014 31/12/2013
CIRCULANTE ............................ 828.128,94 1.076.115,43
DISPONIBILIDADES .............. 469.857,94 898.147,54
Caixa e Equivalentes a Caixa ... 469.857,94 898.147,54

OUTROS CRÉDITOS .............. 358.271,00 177.967,89
Impostos a Recuperar .............. 206.833,01 177.967,89
Contas a receber de Clientes .... 151.437,99 0,00

NÃO CIRCULANTE .................. 0,00 0,00
Invest. Temporários ................. 0,00 0,00

INVESTIMENTOS ..................... 17.085.046,91 13.333.866,66
Imobilizado .............................. 22.515.556,65 18.764.376,40
(Depreciação) .......................... -5.430.509,74 -5.430.509,74

TOTAL DO ATIVO ..................... 17.913.175,85 14.409.982,09

PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013
CIRCULANTE .................................. 2.138.540,82 5.426.678,88
FORNECEDORES .......................... 93.800,00 348.000,00
Fornecedores ................................. 93.800,00 348.000,00

OBRIGAÇÕES A PAGAR ................ 2.044.740,82 5.078.678,88
Salários e Encargos ........................ 4.740,82 4.667,61
Outras Contas a Pagar ................... 2.040.000,00 5.074.000,00
Impostos a Recolher ...................... 0,00 11,27

NÃO CIRCULANTE ........................ 0,00 0,00
Instit. Financeiras ........................... 0,00 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................. 15.774.635,03 8.983.303,21
CAPITAL SOCIAL ......................... 16.510.546,00 9.665.346,00
Capital Social ................................. 16.510.546,00 9.665.346,00

CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR 0,00 0,00
Capital Social a Integralizar ........... 0,00 0,00

RESERVA LEGAL .......................... -735.910,97 -682.042,79
Reserva de Lucros/(Prejuízos) ....... -735.912,02 -682.043,84
Reserva A. Capital ......................... 1,05 1,05
Reserva Legal ................................ 0,00 0,00

TOTAL DO PASSIVO ...................... 17.913.175,85 14.409.982,09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2014

31/12/2014 31/12/2013
Receita Bruta de Vendas e Serviços .... 848.158,99 558.420,00

Receitas de Prod. e Serviços ............ 848.158,99 558.420,00
Dedução das Receitas .......................... 0,00 0,00

Impostos Incidentes ......................... 0,00 0,00
Receita Líquida .................................... 848.158,99 558.420,00
Custo de Vendas e Serviços ................. -995.920,91 -838.331,97

Custo de Vendas e Serviços ............. -995.920,91 -838.331,97
Resultado Operacional Bruto .............. -147.761,92 -279.911,97
Despesas/Receitas Operacionais .......... 93.893,74 -20.438,82

Despesas Administrativas ................. -38.234,25 -14.967,10
Despesas Financeiras ....................... -3.856,31 -2.434,76
Despesas Tributárias ........................ -13.855,31 -4.092,96
Receitas Financeiras ......................... 149.839,61 1.056,00

Resultado Operacional ......................... -53.868,18 -300.350,79
Despesas/Receitas Não Operacionais .. 0,00 -14.127,00
Despesas/Receitas Não Operacionais .. 0,00 -14.127,00
Equivalência Patrimonial ..................... 0,00 0,00
Resultado Exercício antes do Imposto
 de Renda ............................................. -53.868,18 -314.477,79
Provisão para Imposto de Renda ......... 0,00 0,00
Resultado Exercício antes da Cont. Social -53.868,18 -314.477,79
Provisão para Contribuição Social ...... 0,00 0,00
Resultado Exercício ............................. -53.868,18 -314.477,79

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
DESCRIÇÃO CAPITAL CAPITAL SOCIAL A RESERVA RESULTADOS TOTAL

SOCIAL INTEGRALIZAR LEGAL ACUMULADOS
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 .......... 9.665.346,00 0,00 1,05 -682.043,84 8.983.303,21
AUMENTO DE CAPITAL ....................................... 6.845.200,00 0,00 0,00 0,00 6.845.200,00
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO . 0,00 0,00 0,00 -53.868,18 -53.868,18
LUCROS DISTRIBUÍDOS ...................................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA CAPITAL SOCIAL ................................. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 .......... 16.510.546,00 0,00 1,05 -735.912,02 15.774.635,03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

31/12/2014 31/12/2013
Fluxo de Caixa das Ativ. Operacionais . R$ R$
Lucro ou Prejuízo do Exercício ............ -53.868,18 -314.477,79
AJUSTES POR:
Depreciações e Amortizações ............... 0,00 0,00
Total Lucro Líquido Ajustado ........... -53.868,18 -314.477,79
Redução (Aumento) de Ativos
Clientes ................................................. -151.437,99 0,00
Outros Créditos .................................... 0,00 0,00
Impostos a Recuperar ........................... -28.865,12 0,00
Total Redução (Aumento) de Ativos . -180.303,11 0,00
Aumento (Redução) de Passivos
Fornecedores ........................................ -254.200,00 348.000,00
Obrigações a Pagar ............................... 73,21 -2.044,82
Impostos a Recolher ............................. -11,27 -30,39
Total Redução (Aumento) de Passivos -254.138,06 345.924,79
Total Caixa Líquido Aplicado em
 Atividades Operacionais ................... -488.309,35 31.447,00
Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimentos
Aquisição/Baixas Investimentos ........... 0,00 0,00
Aquisição de Imobilizado ..................... -3.751.180,25 -2.551.050,84
Total Caixa Líquido Aplicado em
 Atividades de Investimentos ............. -3.751.180,25 -2.551.050,84
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financ.
Empréstimos Contraídos ...................... -3.034.000,00 1.474.000,00
Aumento de Capital .............................. 6.845.200,00
Total Caixa Líquido Proveniente de
 Atividades de Financiamentos .......... 3.811.200,00 1.474.000,00
Total Caixa Líquido Proveniente de
 Ativ. de Financiamentos e Investimentos 60.019,75 -1.077.050,84
Aumento Líquido de Caixa e
 Equivalente de Caixa ......................... -428.289,60 -1.045.603,84
Modificações na Posição Financeira
Disponível no início do exercício .......... 898.147,54 1.943.751,38
Disponível no fim do exercício .............  469.857,94 898.147,54
Aumento Líquido de Caixa e Equiva-
lente de Caixa ...................................... -428.289,60 -1.045.603,84

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM  31 DE DEZEMBRO DE 2014

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A MTE EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S/A, é uma sociedade de Capital Fechado, que tem
por objetivo (a) a exploração de atividades agropecuarias, abrangendo a
produção, extração, industrialização e comercialização de produtos
agrícolas e pecuários dela derivados; e (b) a participação em outras
empresas, civis ou comerciais, como quotista ou acionista, necessárias
ou não a consecução de seu objeto social. 2. APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - A elaboração, forma de
apresentação e conteudo das demonstrações financeiras obedecem às
práticas adotadas no Brasil, observando a legislação societária e os
normativos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como do Instituto
Brasileiro dos Auditores Independentes (Ibracon.). Esses pronunciamentos
técnicos do CPC são baseados no padrão contábil internacional
preconizado pelo International Axccountig Standart Board (IASB),
estando alinhados com as normas internacionais de relatório financeiro
conhecido pela sigla IRFS. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
- As principais diretrizes contábeis adotadas na elaboração das

Demonstrações Contábeis podem ser assim resumidas: a. Apuração
de Resultado - A Sociedade adota o Regime de Competência para
fins de registro de suas transações e considera o período de um ano
na segregação de ativos e passivos circulantes. b. Aplicações
Financeiras - Registradas ao custo, acrescido dos rendimentos
incorridos até a data do balanço, que não supera o valor do mercado.
c. Imposto de Renda e Contribuição Social - O Imposto de Renda
e a Contribuição Social do exercício quando devidos, o imposto de
renda do exercicio é calculado com base na aliquota de 15% acrescida
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 mil,
e a contribuição social a aliquota de 9% sobre o lucro tributável,
considerando a compensação de prejuízos fiscais e da base negativa
de contribuição social, limitado a 30% do lucro real e da base negativa.
d. Provisão de férias - As férias vencidas e proporcionais, inclusive
o adicional de um terço e respectivos encargos, são provisionadas
pelo regime de competência. e. Direitos e Obrigações - Atualizados,
quando aplicável, nos termos dos contratos vigentes, de modo que
reflitam os valores incorridos até a data do balanço. 4. Redução ao
valor recuperável (impairment) - O imobilizado e outros ativos
não circulantes, inclusive os ativos intangiveis, são revistos anualmente
para se identificar evidencias de perdas não recuperáveis ou, ainda
sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o
valor contábil pode não ser recuperável. Quando houver perda, ela é
reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa
seu valor recuperável, que é maior entre o preço líquido de venda e o
valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são
agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de
caixa identificáveis separadamente. 5. CAPITAL SOCIAL - O Capital
Social, totalmente integralizado, está representado por 16.510.546,
ações, no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalizando
R$ 16.510.546,00  (Dezesseis Milhões, Quinhentos e Dez Mil,
Quinhentos e Quarenta e Seis Reais), totalmente integralizadas pelos
acionistas, no exercicio de 2014, na proporção de suas participações.

DIRETORIA EXECUTIVA CONTADOR RESPONSÁVEL
ROBSON BRAGA DE ANDRADE - Diretor Presidente.

CRISTIANA PARIZZI DE ANDRADE - Diretora Vice-Presidente.
EULER HOEHNE

TC.CRC/MG 26.218 - CPF 140.913.566-72

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015 - PRO-
CESSO Nº 173/2015 - OCONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com 
a Lei 8.666/93 e suas alterações, realizará LICITAÇÃO PÚBLICA, 
conforme autorização do Secretário Executivo do CISSUL, Sr. Jovane 
Ernesto Constantini, constante no processo, pelo que segue: FINALI-
DADE: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Dis-
cagem Direta Gratuita (DDG/0800) para uso dos diversos setores do 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRORRE-
GIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL pelo período de 12 (doze) meses 
conforme especificações nos anexos do edital. DATA ABERTURA: 
23/12/2015; HORÁRIO: 09:00:00; TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
POR LOTE. O inteiro teor do Edital Licitatório está à disposição dos 
interessados de 2ª a 6ª feira, das 10 às 16 horas, na Rua João Urbano 
Figueiredo, nº 177, Bairro Boa Vista, Varginha/MG, no site www.cis-
sulsamu.com.br ou ainda pelo e-mail: compras@cissulsamu.com.br. 
Letícia Almeida Amaral, Pregoeira do CISSUL.

4 cm -11 774989 - 1

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa - 
CISMIV.Concurso Público. Edital n° 001/2015. O CISMIV faz tornar 
público que as inscrições do concurso para provimento de empregos 
públicos foi prorrogada para a nova data e horário das 23h59min do dia 
18 de dezembro de 2015. Ficam todos os candidatos e demais interessa-
dos devidamente cientificados da nova data e horário de encerramento 
das inscrições e, especialmente, aqueles candidatos que eventualmente 
não tenham conseguido efetivar o pagamento da taxa de inscrição, que 
deverão promover a regularização do pagamento e efetivação da ins-
crição até as nova data e horário de encerramento das inscrições, que 
passa a ser às 23h59min do dia 18 de dezembro de 2015. Comissão de 
Concurso. Viçosa, 10 de dezembro de 2015.

3 cm -11 774892 - 1

SMS/FMS de Betim-MG. Abre licitação Pregão Eletrônico nº 99/2015 
- PAC nº 221/2015. Objeto: Aquisição de Kits de diálise ambulatorial 
peritoneal contínua e diálise peritoneal automática. Abertura de pro-
posta dia 18/01/2016 às 09:00 hs. Disputa de lances dia 18/01/2016 às 
10:00 hs. Edital completo no site: www.licitacoes-e.com.br do Banco 
do Brasil S/A e ainda na Seção de Compras da Secretaria Municipal 
de Saúde - Centro Administrativo da PMB, na Rua Pará de Minas, nº 
640 – sala 29, B. Brasiléia-Betim/MG, no horário de 10:00 às 16:00h. 
Informações no telefone (31) 3512-3401- Coordenadoria de Suprimen-
tos – 11/12/2015.

3 cm -11 775123 - 1

10 cm -09 773785 - 1

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/MF n° 42.771.949/0001-35 - NIRE 31.300.096.246

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ESPECIAL

Ficam convocados os senhores acionistas da CENTRO DE 
IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”), detentores de 
ações ordinárias, ações preferenciais classe A e ações preferenciais 
classe B, para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, em 
Assembleia Especial de Preferencialistas da Classe A e em Assembleia 
Especial de Preferencialistas da Classe B, conforme o caso, que serão 
realizadas na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo Monteiro, 
nº 1.472 | 1.474, CEP 30.150-281, em 18 de dezembro de 2015, às 
14h00, 14h30 e 15h00 horas, respectivamente, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: ORDEM DO DIA – ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) a conversão de determinado 
número de ações ordinárias, de ações preferenciais classe A e de ações 
preferenciais classe B de emissão da Companhia em uma nova classe 
de ações preferenciais da Companhia (ações preferenciais classe C), 
respeitada a proporcionalidade da participação dos acionistas no 
capital social da Companhia, sujeito à aprovação desta matéria em 
Assembleia Especial de Preferencialistas da Classe A e em Assembleia 
Especial de Preferencialistas da Classe B, nos termos do artigo 136, §1º 
da Lei nº 6.404/76; (ii) o resgate da totalidade das ações preferenciais 
classe C de emissão da Companhia; e (iii) a alteração do artigo 5º do 

dos itens (i) e (ii) acima. ORDEM DO DIA – ASSEMBLEIA 
ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS CLASSE A: (i) a criação 
de ações preferencias classe C de emissão da Companhia, em razão 
da conversão de determinado número de ações ordinárias, de ações 
preferenciais classe A e de ações preferenciais classe B de emissão 
da Companhia, respeitada a proporcionalidade da participação dos 
acionistas no capital social da Companhia, nos termos do artigo 
136, §1º da Lei nº 6.404/76. ORDEM DO DIA – ASSEMBLEIA 
ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS CLASSE B: (i) a criação 
de ações preferencias classe C de emissão da Companhia, em razão 
da conversão de determinado número de ações ordinárias, de ações 
preferenciais classe A e de ações preferenciais classe B de emissão 
da Companhia, respeitada a proporcionalidade da participação dos 
acionistas no capital social da Companhia, nos termos do artigo 136, 
§1º da Lei nº 6.404/76. Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2015. 
Daniel Rizardi Sorrentino - Presidente do Conselho de Administração.

usuario
Realce


