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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA O
CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL EM SERVIÇO PÚBLICO ESPECIALIDADE AUXILIAR DE TOPÓGRAFO.
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 suas alterações e no art. 2º XVIII do Decreto Municipal nº 13.294, de 24 de fevereiro de 2012 e
com fundamento no art. 5º da Lei Municipal nº 9.626, de 22 de outubro de 2007 e suas alterações e no art. 5º do Decreto
0XQLFLSDOQGHGHRXWXEURGHHVXDVDOWHUDo}HVWRUQDS~EOLFRTXHIDUiUHDOL]DU3URFHVVR6HOHWLYR6LPSOL¿FDGR
SDUDFRQWUDWDomRSRUWHPSRGHWHUPLQDGRSDUDRFDUJRGH$X[LOLDU2SHUDFLRQDOHP6HUYLoR3~EOLFRHVSHFLDOLGDGH$X[LOLDUGH
Topógrafo.
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.
1.2. As inscrições serão gratuitas e realizadas via internet, a partir das 12h00min do dia 28/12/2015 com encerramento às
17h00min do dia 07/01/2016, por meio do site www.uberlandia.mg.gov.br.
1.3. Não será cobrado nenhum valor a título de taxa de inscrição.
$QWHVGHUHDOL]DUDLQVFULomRRFDQGLGDWRGHYHUiFHUWL¿FDUVHGHTXHSUHHQFKHWRGRVRVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSDUDDFRQWUDWDomR
1.5. A partir do dia 11/01/2016, o candidato poderá conferir a regularidade do registro de dados de inscrição em lista a ser
divulgada no site www.uberlandia.mg.gov.br.
2FDQGLGDWRTXHUHDOL]RXDLQVFULomRFXMRQRPHQmRFRQVWHQDOLVWDR¿FLDOGLYXOJDGDWHUiTXHFRPSDUHFHUQRVGLDV12, 13 e
14/01/2016, no Centro Administrativo, na Diretoria de Desenvolvimento Humano, na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600
±%ORFR±3LVR%DLUUR6DQWD0{QLFDGDVKPLQjVKPLQPXQLGRGRFRPSURYDQWHGHLQVFULomRSDUDYHUL¿FDomR
da pertinência da reclamação.
1mRVHUmRDFHLWDVUHFODPDo}HVSRVWHULRUHVjGDWDHVWDEHOHFLGDQRVXELWHPGHVWH(GLWDOSDUDFRQ¿UPDomRGDLQVFULomRH
caso o nome do candidato não conste na lista divulgada no dia 11/01/2016, o candidato não fará a prova.
2FDQGLGDWRTXH¿]HUTXDOTXHUGHFODUDomRIDOVDLQH[DWDRXDLQGDTXHQmRSRVVDVDWLVID]HUWRGDVDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDV
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado
na prova, no caso de o fato ser constatado posteriormente à realização de qualquer uma das fases do processo seletivo.
1.9. Não haverá inscrição por qualquer outro meio não estabelecido neste Edital.
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS E DOS DOCUMENTOS
2LQWHUHVVDGRHPSDUWLFLSDUGRSURFHVVRVHOHWLYRVLPSOL¿FDGRGHYHUiSUHHQFKHUDVFRQGLo}HVDEDL[RUHODFLRQDGDV
2.1.1. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou português com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor
GRVEUDVLOHLURVQRVWHUPRVGRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
WHUQRPtQLPR GH]RLWR DQRVGHLGDGHFRPSOHWDGRVDWpDGDWDGHDVVLQDWXUDGRFRQWUDWR
WHUHVFRODULGDGHHH[SHULrQFLDFRQIRUPHH[LJLGRQRLWHP WUrV GHVWH(GLWDO
HVWDUHPGLDFRPDVREULJDo}HVHOHLWRUDLV
HVWDUHPGLDFRPDVREULJDo}HVPLOLWDUHVVHGRVH[RPDVFXOLQR
2.1.6. estar em gozo dos direitos políticos.
2.2. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão apresentar, no ato da contratação, cópia e original dos seguintes
documentos:
GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGH
&3)
2.2.3. título de eleitor, e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (certidão de quitação eleitoral – emitida pelo Cartório
Eleitoral ou pelo site ZZZWVHMXVEU 
FRPSURYDQWHGHTXLWDomRFRPDREULJDomRPLOLWDU FHUWL¿FDGRGHUHVHUYLVWD VHGRVH[RPDVFXOLQR
FDUWHLUDGHWUDEDOKR
FDUWmRGR3,63$6(3IUHQWHHYHUVR
FRPSURYDQWHGHHQGHUHoR
FHUWLGmRGHFDVDPHQWRXQLmRHVWiYHOyELWRGRF{QMXJHRXDYHUEDomR
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&3)GRF{QMXJH
FHUWLGmRGHQDVFLPHQWRGH¿OKRVPHQRUHVGH TXDWRU]H DQRVGHLGDGH
 GXDV IRWRV[UHFHQWHV
GLSORPDRXFHUWL¿FDGRGHFRQFOXVmRGHFXUVRDFRPSDQKDGRGRKLVWyULFRHVFRODUFRQIRUPHH[LJLGRQRLWHP WUrV GHVWH
(GLWDO
WHUDSWLGmRItVLFDHPHQWDOSDUDRH[HUFtFLRGDVDWULEXLo}HVGDIXQomR
2.2.14. ter disponibilidade para o horário de trabalho, o qual deverá atender as necessidades do órgão requisitante.
2.2.15. não ter sido contratado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento
GHVHXFRQWUDWRDQWHULRUGHDFRUGRFRPD/HL0XQLFLSDOQ
2.3. Não ocorrerá a contratação do candidato que não comprovar a documentação exigida neste Edital e assinalada no ato da
inscrição, mesmo que aprovado na prova.
3. DO CARGO, DA ESCOLARIDADE, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA E DO VENCIMENTO.

Cargo

Auxiliar Operacional
HP6HUYLoR3~EOLFR
especialidade Auxiliar
de Topógrafo

Escolaridade

-Ensino Fundamental
,QFRPSOHWR
-Experiência: 06(seis) meses na
área.

Vagas

03

Vagas
Reservadas
aos Negros

Carga
Horária

Vencimento Mensal

01

30h/
semanais

R$919,40

4. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD
4.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, VIII, da Constituição Federal, no art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 040,
de 5 de outubro de 1992 e suas alterações, na Lei Municipal nº 5.286, de 16 de julho de 1991 e suas alterações, 10% (dez por
FHQWR GDVYDJDVVHUmRGHVWLQDGDVDRVFDQGLGDWRVFRPGH¿FLrQFLDTXHGHYHUmRVHUDYDOLDGRVQRDWRGDFRQWUDWDomRSHOD'LUHWRULD
GH'HVHQYROYLPHQWR+XPDQRGDHVWUXWXUDRUJkQLFDGD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH$GPLQLVWUDomRFRPSURYDQGRVHDGH¿FLrQFLD
apresentada é compatível com o exercício do cargo.
6RPHQWHVHUmRFRQVLGHUDGDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDDTXHODVTXHVHHQTXDGUDUHPQDVFDWHJRULDVFRQVWDQWHVGD/HL0XQLFLSDO
nº 5.286, de 1991 e suas alterações, e demais normas legais aplicáveis à matéria.
1RDWRGDLQVFULomRRFDQGLGDWRFRPGH¿FLrQFLDGHYHUiGHFODUDUQD¿FKDGHLQVFULomRHOHWU{QLFDDGH¿FLrQFLDGDTXDOp
portador, sob pena de exclusão do benefício.
1mRVHUmRFRQVLGHUDGRVFRPRGH¿FLrQFLDRVGLVW~UELRVYLVXDLVSDVVtYHLVGHFRUUHomRVLPSOHVGRWLSRPLRSLDDVWLJPDWLVPR
estrabismo e congêneres.
2VFDQGLGDWRVFRPGH¿FLrQFLDSDUWLFLSDUmRGHVWHSURFHVVRVHOHWLYRHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPRVGHPDLVFDQGLGDWRV
2VFDQGLGDWRVTXHQRDWRGDLQVFULomRVHGHFODUDUDPSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDVHDSURYDGRVQR3URFHVVR6HOHWLYRWHUmR
seus nomes publicados em lista à parte.
2VFDQGLGDWRVFRPGH¿FLrQFLDVHDSURYDGRVGHYHUmRDSUHVHQWDUQRH[DPHSUpDGPLVVLRQDORULJLQDOHFySLDGRODXGRPpGLFR
TXHGHYHUiGLVSRUVREUHDHVSpFLHHRJUDXRXQtYHOGDGH¿FLrQFLDGDTXDORFDQGLGDWRpSRUWDGRUFRPH[SUHVVDUHIHUrQFLDDR
FyGLJRFRUUHVSRQGHQWHGH&ODVVL¿FDomR,QWHUQDFLRQDOGH'RHQoD±&,'
6HUiHOLPLQDGRGDOLVWDGHFDQGLGDWRVFRPGH¿FrQFLDRFDQGLGDWRFXMDGH¿FLrQFLDDVVLQDODGDQD)LFKDGH,QVFULomRQmRVH
FRQ¿UPH
4.9. O candidato que necessitar de atendimento especial poderá solicitar na Diretoria de Desenvolvimento Humano:
D SURYDVDPSOLDGDVFRPIRQWH$ULDO
E DX[tOLRGHOHGRU
F ,QWpUSUHWHGH/LEUDV /tQJXD%UDVLOHLUDGH6LQDLV SDUDVDQDUHYHQWXDLVG~YLGDVRXIRUQHFHULQIRUPDo}HVVREUHR3URFHVVR
6HOHWLYRGXUDQWHDDSOLFDomRGDSURYDVHPSUHTXHVROLFLWDGRSHORFDQGLGDWRVXUGRRXFRPGH¿FLrQFLDDXGLWLYD
5. DA RESERVA DE VAGAS AOS NEGROS
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5.1. Em conformidade ao disposto na Lei 12.300 de 20 de novembro de 2015, 20% (vinte por cento) das vagas serão destinadas
aos candidatos negros.
6RPHQWHKDYHUiUHVHUYDGHYDJDVSDUDFDQGLGDWRV DV QHJURV DV VHRQ~PHURGHYDJDVRIHUHFLGDVIRULJXDORXVXSHULRUD
(três).
FDVRRQ~PHURGHYDJDVUHVHUYDGDVUHVXOWHPHPIUDomRDUUHGRQGDUVHiSDUDRQ~PHURLQWHLURLPHGLDWDPHQWHVXSHULRUHP
FDVRGHIUDomRLJXDORXPDLRUD ]HURYtUJXODFLQFR RXSDUDRQ~PHURLQWHLURLPHGLDWDPHQWHLQIHULRUHPFDVRGHIUDomRPHQRU
que 0,5 (zero vírgula cinco), obedecendo o disposto no art. 1º, §2º da Lei 12.300 de 20 de novembro de 2015.
5.3. Somente serão considerados candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, conforme quesito cor ou
UDoDXWLOL]DGRSHOR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUD¿DH(VWDWtVWLFD±,%*(
5.4. Constatada a falsidade da declaração, a que se refere o tem 5.3., será o candidato eliminado do Processo Seletivo e, se houver
VLGRFRQWUDWDGR¿FDUiVXMHLWRjDQXODomRGHVXDDGPLVVmRDRFDUJRDSyVSURFHGLPHQWRDGPLQLVWUDWLYRHPTXHOKHVHMDDVVHJXUDGR
o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
1RDWRGDLQVFULomRRFDQGLGDWRSUHWRRXSDUGRGHYHUiGHFODUDUQD¿FKDGHLQVFULomRHOHWU{QLFDDFRUDTXDOVHDXWRGHFODUD
sob pena de exclusão de sua participação na concorrência de vagas reservadas.
5.5.1. A autodeclaração somente terá validade se efetuada no momento da inscrição.
5.6. Os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos participarão deste processo seletivo em igualdade de condições com
os demais candidatos.
5.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de
DFRUGRFRPDVXDFODVVL¿FDomRQRSURFHVVRVHOHWLYR
2VFDQGLGDWRVQHJURVDSURYDGRVGHQWURGRQ~PHURGHYDJDVRIHUHFLGRVSDUDDPSODFRQFRUUrQFLDQmRVHUmRFRPSXWDGRVSDUD
efeito do preenchimento das vagas reservadas.
5.9. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro
SRVWHULRUPHQWHFODVVL¿FDGR
1DKLSyWHVHGHQmRKDYHUQ~PHURGHFDQGLGDWRVQHJURVDSURYDGRVVX¿FLHQWHSDUDRFXSDUDVYDJDVUHVHUYDGDVDVYDJDV
remasnecentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a
RUGHPGHFODVVL¿FDomR
5.11. Será eliminado da lista de candidatos negros, o candidato cujo autodeclaração assinalada na Ficha de Inscrição não se
FRQ¿UPH
5.12. A autodeclaração terá validade, exclusivamente, para este processo seletivo, não podendo a mesma ser utilizada para outros
processos de quaisquer natureza.
6. DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO
6.1. DO AUXILIAR AOPERACIONAL EM SERVIÇO PÚBLICO ESPECIALIDADE AUXILIAR DE TOPÓGRAFO.
([HFXWDUVHUYLoRVDX[LOLDUHVGHWRSRJUD¿D
5HPRYHUPDWHULDLVHUHVtGXRVSURYHQLHQWHVGDH[HFXomRGRVWUDEDOKRV
=HODUSHODVHJXUDQoDLQGLYLGXDOHFROHWLYDXWLOL]DQGRHTXLSDPHQWRVSUySULRVTXDQGRGDH[HFXomRGRVVHUYLoRV
6.1.4. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como
GRORFDOGHWUDEDOKR
5HFHEHUHHQWUHJDUPDWHULDLVGRFXPHQWRVHFRUUHVSRQGrQFLDV
6.1.6. Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade ou ambiente
organizacional.
7. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
7.1. Não será permitido o ingresso de candidato, em hipótese alguma no estabelecimento em que serão realizadas as provas, após
o fechamento dos portões.
7.2. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver previamente inscrito e munido do original de seu documento
R¿FLDOGHLGHQWLGDGHQmRVHQGRDFHLWDVFySLDVDLQGDTXHDXWHQWLFDGDV
6HUmRFRQVLGHUDGRVGRFXPHQWRVGHLGHQWLGDGHFpGXODR¿FLDOGHLGHQWLGDGHFDUWHLUDVHRXFpGXODVGHLGHQWLGDGHH[SHGLGDV
SHODV6HFUHWDULDVGH6HJXUDQoDSHODV)RUoDV$UPDGDVSHOD3ROtFLD0LOLWDU&DUWHLUDGH7UDEDOKRH3UHYLGrQFLD6RFLDO&HUWL¿FDGR
de Reservista, se do sexo masculino, passaporte dentro da validade, Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo – com foto)
e cédulas de identidade expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe.
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2VGRFXPHQWRVDSUHVHQWDGRVGHYHUmRHVWDUHPSHUIHLWDVFRQGLo}HVGHIRUPDDSHUPLWLUDLGHQWL¿FDomRGRFDQGLGDWR
1mRVHUmRDFHLWRVSURWRFRORVQHPFySLDVGRVGRFXPHQWRVFLWDGRVRXTXDLVTXHURXWURVGRFXPHQWRVGLIHUHQWHVGRVGH¿QLGRV
no subitem 7.3. deste Edital.
$SyV LGHQWL¿FDGR R FDQGLGDWR QmR SRGHUi VH UHWLUDU GD VDOD GXUDQWH D DSOLFDomR GD SURYD VHP R DFRPSDQKDPHQWR GD
¿VFDOL]DomRGDSURYD
1mRKDYHUiVHJXQGDFKDPDGDVHMDTXDOIRURPRWLYRDOHJDGRSDUDMXVWL¿FDUDWUDVRRXDDXVrQFLDGRFDQGLGDWR
7.8. O candidato deverá assinar a lista de presença, de acordo com a assinatura do seu documento de identidade.
7.9. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, emenda ou rasura, ainda que
legível.
7.10. A não assinatura por parte do candidato na Folha de Resposta implicará na eliminação automática do mesmo.
&DGDTXHVWmRGDSURYDWHUi TXDWUR DOWHUQDWLYDVHXPD~QLFDRSomRFRUUHWD
$)ROKDGH5HVSRVWDVHUiR~QLFRGRFXPHQWRYiOLGRSDUDDFRUUHomRGDVSURYDV
7.13. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Resposta por erro do candidato.
7.14. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas
DXWRULGDGHVSUHVHQWHVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRFRQWH~GRGDVSURYDVHRXFULWpULRVGHDYDOLDomRHFODVVL¿FDomR
$FDQGLGDWDTXHWLYHUQHFHVVLGDGHGHDPDPHQWDUGXUDQWHDUHDOL]DomRGDVSURYDVGHYHUiOHYDUXPDFRPSDQKDQWHTXH¿FDUi
HPVDODGHVWLQDGDSDUDHVVH¿PHTXHVHUiUHVSRQViYHOSHODJXDUGDGDFULDQoD
7.16. A candidata que se encontrar na condição de que trata o subitem 7.15 e não levar acompanhante, não poderá fazer a prova.
'XUDQWHRSHUtRGRTXHDXVHQWDUVHGDVDODSDUDDPDPHQWDUDODFWDQWHVHUiDFRPSDQKDGDSRUXP¿VFDOGHVDODTXHJDUDQWLUi
que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições estabelecidas, não havendo compensação desse período no tempo
de duração da prova.
7.18. 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.
7.19. Não será permitida, durante a realização das provas, a utilização de chapéus, bonés ou similares, óculos escuros, a
comunicação entre os candidatos, o porte ou utilização de aparelhos celulares ou similares, de fones de ouvido, de Pager, de
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.
7.20. 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
dependências do local de realização das provas, sendo eliminado o candidato que descumprir esta determinação.
2FDQGLGDWRTXHVHQHJDUDVXEPHWHUVHDYHUL¿FDomRGRVFDVRVDFLPDVHUiDXWRPDWLFDPHQWHHOLPLQDGRGRSURFHVVRVHOHWLYR
7.22. Poderá ser eliminado o candidato que incorrer em comportamento considerado inadequado, ofensivo ou que cause
transtornos a outros candidatos ou à equipe de aplicação durante a realização das provas, cabendo à coordenação geral do
Processo Seletivo deliberar sobre cada caso.
7.23. Os candidatos deverão permanecer no local de realização das provas durante o período de sigilo de, no mínimo 60 (sessenta)
PLQXWRVDSyVRVHXLQtFLR&DVRRFDQGLGDWRVHQHJXHDSHUPDQHFHUQDVDODGHDSOLFDomRGDVSURYDVDQWHVGH¿QDOL]DGRRSHUtRGR
de sigilo, será automaticamente eliminado do processo seletivo.
2VWUrV~OWLPRVFDQGLGDWRVGHYHUmRSHUPDQHFHUQRORFDOGHSURYDHVRPHQWHVHUmROLEHUDGRVTXDQGRWRGRVFRQFOXLUHPD
prova ou o período para sua realização tenha se expirado.
$R WpUPLQR D SURYD R FDQGLGDWR HQWUHJDUi REULJDWRULDPHQWH DR ¿VFDO GH VDOD  D VXD )ROKD GH 5HVSRVWD GHYLGDPHQWH
assinada e seu Caderno de Prova.
8. DO PROCESSO SELETIVO
23URFHVVR6HOHWLYRFRQVWDUiGHSURYDREMHWLYDGHP~OWLSODHVFROKDGHFDUiWHUHOLPLQDWyULRHFODVVL¿FDWyULRQRYDORUGH
FHP SRQWRVFRQVWDQGR TXDUHQWD TXHVW}HVGHP~OWLSODHVFROKDDVVLPGLVWULEXtGRV
8.1.1. 20 (questões) questões Língua Portuguesa, no valor de 3,0 (três) pontos cada, totalizando 60 (sessenta) pontos.
8.1.2. 20 (vinte) questões de Matemática, no valor de 02 (dois) pontos cada, totalizando 40 (quarenta) pontos.
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82VFRQWH~GRVGDVSURYDVREMHWLYDVYHUVDUmRVREUHRVSURJUDPDVFRQWLGRVQR$QH[R,SDUWHLQWHJUDQWHHFRPSOHPHQWDUGHVWH
Edital.
8.3. A duração da prova será de 03 (três) horas.
8.4. Será aprovado o candidato que obtiver 60% (sessenta por cento), ou seja, 60 (sessenta) pontos.
8.5. O dia, o local e o horário da prova será divulgado no site www.uberlandia.mg.gov.br, sendo que o candidato deverá
FRPSDUHFHUDRORFDOGDSURYDHVFULWD WULQWD PLQXWRVDQWHVGRKRUiULR¿[DGRSDUDRLQtFLRPXQLGRGHGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGH
conforme subitem 7.3.
8.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo.
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
(PFDVRGHHPSDWHQRWRWDOGHSRQWRVQDFODVVL¿FDomRQRSURFHVVRVHOHWLYRWHUiSUHIHUrQFLDVXFHVVLYDPHQWHRFDQGLGDWR
que:
9.1.1. tiver idade mais elevada, no caso de se enquadrar na condição de idoso, conforme art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º
GHRXWXEURGHHVXDVDOWHUDo}HV±(VWDWXWRGR,GRVR
REWLYHUPDLRUQ~PHURGHSRQWRVQDVTXHVW}HVGH/tQJXD3RUWXJXHVD
REWLYHUPDLRUQ~PHURGHSRQWRVQDVTXHVW}HVGH0DWHPiWLFD
9.2. Persistindo o empate, maior idade entre as idades inferiores a 60 (sessenta) anos.
2VFDQGLGDWRVDSURYDGRVQR3URFHVVR6HOHWLYRVHUmRFODVVL¿FDGRVGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVHVWDEHOHFLGRVQHVWHLWHPHP
OLVWDJHPSRURUGHPGHFODVVL¿FDomR
10. DO RESULTADO FINAL
10.1. Considerar-se-á aprovado o candidato que satisfazer as condições estabelecidas no item 8.4. deste Edital.
2UHVXOWDGRGRSURFHVVRVHOHWLYRVHUiGLYXOJDGRQR'LiULR2¿FLDOGR0XQLFtSLRTXHSRGHUiVHUDFHVVDGRQRVLWHGD3UHIHLWXUD
Municipal de Uberlandia, ZZZXEHUODQGLDPJJRYEUHWDPEpPVHUi¿[DGRQRPXUDOGD'LUHWRULDGH'HVHQYROYLPHQWR+XPDQR
SMA.
11. DO RECURSO
 $SyV D GLYXOJDomR GD OLVWD GH FODVVL¿FDomR R FDQGLGDWR TXH VH VHQWLU SUHMXGLFDGR SRGHUi LQWHUSRU UHFXUVR PHGLDQWH
UHTXHULPHQWRLQGLYLGXDOTXHGHYHUiVHUHQWUHJXHQR1~FOHRGH3URWRFRORQRSUD]RGH WUrV GLDV~WHLVFRQWDGRVDSDUWLUGR
SULPHLURGLD~WLOVXEVHTXHQWHGDSXEOLFDomR
11.2. O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.
11.3. 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.
12. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
12.1. A Secretaria Municipal de Administração, por intermédio da Diretoria de Desenvolvimento Humano, convocará os
FDQGLGDWRVVHOHFLRQDGRVGHDFRUGRFRPDRUGHPFODVVL¿FDWyULDSDUDSUHHQFKLPHQWRGD¿FKDFDGDVWUDOHQFDPLQKDPHQWRSDUD
exame médico admissional, informando-os do cargo a ser exercido, da área de atuação, do tempo de contratação, da lotação, do
horário de trabalho, da jornada de trabalho, do início de seu exercício bem como da assinatura do contrato.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Não haverá inscrição fora da data prevista neste Edital.
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2SUR¿VVLRQDOTXHSRULQFRPSDWLELOLGDGHGHKRUiULRRXTXDOTXHURXWURPRWLYRQmRDVVXPLUDYDJDRIHUHFLGDQRPRPHQWR
da convocação, perderá o direito à vaga.
13.3. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão chamados para o desempenho de suas atribuições de acordo com a
RUGHPGHFODVVL¿FDomRHQHFHVVLGDGHVGD6HFUHWDULDUHTXLVLWDQWH
$SyVRSUD]RGH WUrV GLDV~WHLVRFDQGLGDWRFRQYRFDGRTXHQmRFRPSDUHFHUGDUiGLUHLWRj'LUHWRULDGH'HVHQYROYLPHQWR
+XPDQRGHFRQYRFDURSUy[LPRFODVVL¿FDGR
13.5. Não poderão participar do processo seletivo candidatos não habilitados para o cargo.
2VFDQGLGDWRVVHOHFLRQDGRVTXDQGRFRQYRFDGRVVHUmRVXEPHWLGRVj,QVSHomR0pGLFD2¿FLDOHVySRGHUmRVHUFRQWUDWDGRV
aqueles que forem julgados aptos física e mentalmente para o exercício do cargo.
 2 FDQGLGDWR GHYHUi PDQWHU DWXDOL]DGR R VHX HQGHUHoR QD 308'LUHWRULD GH 'HVHQYROYLPHQWR +XPDQR1~FOHR GH
5HFUXWDPHQWRGH3HVVRDOHQTXDQWRHVWLYHUSDUWLFLSDQGRGRSURFHVVRVHOHWLYRHDSyVDKRPRORJDomRGRUHVXOWDGR¿QDO
13.8. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço, na forma do
subitem 13.7.
$RVHUFRQYRFDGRVHRFDQGLGDWRQmRIRUHQFRQWUDGRQRHQGHUHoRPHQFLRQDGRQD¿FKDGHLQVFULomRSHUGHUiDXWRPDWLFDPHQWH
a vaga.
13.10. O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação do resultado, prorrogável uma
vez, por igual período, de acordo com o interesse e necessidade do Município de Uberlândia.
13.11. 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
13.12. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Uberlândia, 17 de dezembro de 2015.
ABEL MELO BORGES
Diretor de Desenvolvimento Humano
LÍLIAN MACHADO DE SÁ
Secretária Municipal de Administração
/MRFS/mrfs
ANEXO I
Português: A prova irá avaliar o desempenho do candidato no que se refere à habilidade de leitura (compreensão e interpretação
GHWH[WRV LQIRUPDo}HVGHSHTXHQRVWH[WRVHVWDEHOHFHUUHODo}HVHQWUHVHTXrQFLDGHIDWRVLOXVWUDGRVFRQKHFLPHQWRGDOtQJXD
RUWRJUD¿D DFHQWXDomR JUi¿FD SRQWXDomR PDVFXOLQR H IHPLQLQR DQW{QLPR H VLQ{QLPR GLPLQXLWLYR H DXPHQWDWLYR 8VR GDV
LQLFLDLVPDL~VFXODV6HSDUDomRGHVtODEDV*rQHURQ~PHURHJUDXGRVVXEVWDQWLYRVHDGMHWLYRV&ROHWLYRV5HJUDVHOHPHQWDUHVGH
concordância. Emprego dos pronomes pessoais. Verbos regulares de uso frequente.
%LEOLRJUD¿DOLYURVTXHDEUDQJHPRSURJUDPDSURSRVWR
0DWHPiWLFD1Ro}HVGHGREURWULSORGH]HQDVFHQWHQDVHG~]LDV2SHUDo}HV DGLomRVXEWUDomRPXOWLSOLFDomRHGLYLVmRFRP
Q~PHURV LQWHLURV H IUDo}HV RUGLQiULDV HRX GHFLPDLV ± SUREOHPDV HQYROYHQGR DV TXDWUR RSHUDo}HV   5HJUD GH WUrV VLPSOHV H
FRPSRVWD 3RUFHQWDJHP -XURV VLPSOHV1~PHURV SDUHV H tPSDUHV 6HTXrQFLD QXPpULFD 5DFLRFtQLR VHTXHQFLDO VHTXrQFLDV
OyJLFDVHQYROYHQGRQ~PHURVOHWUDVH¿JXUDV 
%LEOLRJUD¿DOLYURVTXHDEUDQJHPRSURJUDPDSURSRVWR
/mrfs

