
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE AUGUSTO DE LIMA–MG 
 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

 
2.ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2015 

 
O Município de Augusto de Lima – MG, através do seu Prefeito Municipal, torna públicas as seguintes 
retificações do Edital do concurso público para provimento de cargos efetivos: 
1. Divulga novas datas, a saber: Resultados referidos nos subitens 2.7.5 e 8.1.3 (Tratamento Especial) e 

8.1.5 (Reserva de vagas): 26/2/2016. Resultados após recursos: subitem 8.1.4: 4/3/2016; subitem 8.1.6: 
10/3/2016. Prazo para recursos: subitens 9.5.2 e 9.5.3: 29/2/2016 a 2/3/2016. Resultados dos recursos: 
subitem 9.5.2.1: 4/3/2016; subitem 9.5.3.1: 10/3/2016. 

2. Considerando-se a quantidade de prédios escolares nos municípios e de candidatos inscritos no concurso 
unificado/Polo 3, torna-se necessária a alteração dos horários e turnos de provas, conforme consta do 
Anexo II-A do Edital, que será divulgado no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. Assim, no subitem 
5.6.1 do Edital, onde se lê Anexo II, leia-se Anexo II-A.   

3. No Anexo II do Edital, na coluna Horário das Provas, onde se lê “das 7:30 às 10:30 horas” e “das 12:30 às  
15:30 horas”, leia-se “Vide Anexo II-A (novos horários)”.  

4. Considerando a alteração do horário das provas, o candidato que não tiver condições de realizar sua 
prova nos novos termos, poderá requerer a devolução da taxa de inscrição até o dia 4/3/2016, pelo sítio 
eletrônico www.cotec.unimontes.br, para que o Município providencie a devolução, após a confirmação da 
Cotec.  

5. O Edital e os Anexos II, II-A e V, consolidados com esta Retificação, serão divulgados no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br. 

Augusto de Lima – MG, 25 de fevereiro de 2016.  
 

João Carlos Batista Borges 
Prefeito Municipal 
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(0**31) 3352.5090 e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horá-
rio de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, através da obtenção do 
DVD correspondente. No ato de aquisição do DVD, os interessa-
dos deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso ou na opção 
por cópia reprográfica, com o recolhimento através de GEA (Guia 
Especial de Arrecadação) de taxa de R$50,00 (cinquenta reais) por 
edital e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de 
carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa 
da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome 
da pessoa para contato. O Edital completo também está disponibili-
zado no site www.contagem.mg.gov.br/licitações, devendo o inte-
ressado preencher seus dados para a retirada do mesmo.

Jáder Luís Sales Júnior
 Comissão Permanente de Licitações

7 cm -18 777751 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARARÁ- TP 001/2015 - Torna 
público a realização de TP 001/2015 para contratação de servi-
ços assessoria contábil administrativa. Melhores informações no 
e-mail: camaraguarara@gmail.com - Guarará, 14 de dezembro de 
2015. Paula Barbosa de Oliveira - Presidente CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARARÁ- TP 002/2015 - Torna 
público a realização de TP 002/2015 para contratação de servi-
ços assessoria jurídica administrativa. Melhores informações no 
e-mail: camaraguarara@gmail.com - Guarará, 14 de dezembro de 
2015. Paula Barbosa de Oliveira - Presidente CPL.

3 cm -18 777769 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO/MG- PROCESSO 
DE LICITAÇÃO Nº 112/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
078/2015 - A Prefeitura Municipal de Recreio torna público nos 
termos da Lei Federal nº 10.520/02 C/C Lei Federal nº 8.666/93, 
que fará realizar Processo de Licitação nº 112/2015 / Pregão Pre-
sencial nº 078/2015 para o fornecimento de materiais de consumo 
e de distribuição gratuita conforme resolução SES 5048/2015, 
para a Prefeitura Municipal de Recreio na data do dia 08/01/2016 
às 08h00min. As informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal de Recreio das 08 às 10 horas. Recreio, 18 de dezembro 
de 2015. Stéfano Roberto de Freitas Dávila - Pregoeiro.

3 cm -18 777774 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM/MG.AVISO DE 
LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2015 - PAL Nº. 
090/2015. O Município de Itaobim/MG, torna público que reali-
zará licitação na Modalidade Pregão Presencial - Tipo: menor 
preço por item – para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUI-
DOS E LUBRIFICANTES, no sistema registro de preços. Aber-
tura dos envelopes dar-se-á no dia: 07/01/2016, às 09:00h. As 
cópias do Edital nº. 075/2015, bem como esclarecimentos e infor-
mações poderão ser obtidos no Departamento Municipal de Lici-
tação e Patrimônio, situado na Rua Belo Horizonte, 360, Centro, 
CEP 39.625-000 – Itaobim/MG, Fone: (33) 3734-1157. E-mail: 
licitacao@itaobim.mg.gov.br. Edivan Pereira Martins - Diretor do 
Departamento Municipal de Licitação e Patrimônio.

3 cm -18 777614 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÉSIA/MG- Aviso de 
Licitação - P. Licitatório nº 031/2015- Pregão Presencial/Regis-
tro de Preços Nº 012/2015, tipo menor preço Por Item. OBJETO: 
Registro de Preços p/ aquisição parcelada de materiais escolares e 
de Escritório. Reunião para recebimento e abertura dos envelopes: 
Dia 07/01/2016, às 09h00min, no prédio da Prefeitura de Carmé-
sia, situado à Praça Nossa Sr.ª do Carmo, 12, Centro. Edital com-
pleto no endereço acima ou através do e-mail licitcarmesia@hot-
mail.com. Informações: Tel (31)3864 1120. 18/12/2015. Gerson L. 
Carvalho- Pregoeiro.

2 cm -18 777496 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO– MG- 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EFETIVOS - 1.ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2015 - O Muni-
cípio de Matias Cardoso – MG, através do seu Prefeito Munici-
pal, torna públicas as seguintes retificações do Edital do concurso 
público para provimento de cargos efetivos: 1. No Anexo I, o ven-
cimento básico mensal dos cargos de Técnico em Enfermagem 
CMS, Técnico em Enfermagem PSF e Técnico em Higiene Bucal 
fica alterado para R$ 1.014,00. O valor da taxa de inscrição fica 
alterado para R$51,00. O Anexo I, consolidado com esta Retifi-
cação, será divulgado no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br 
e na sede da Prefeitura Municipal. Matias Cardoso – MG, 17 de 
Dezembro de 2015. Edmárcio Moura Leal, Prefeito Municipal.

3 cm -18 777487 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS- Concorrên-
cia Publica nº. 009/215. Objeto: Concessão, na modalidade comum, 
da implantação, operação, manutenção e do gerenciamento do Ser-
viço de Estacionamento Público Rotativo nas vias e nos logradou-
ros públicos do Município de Divinópolis-MG. Comunicamos às 
empresas que retiraram o edital acima mencionado que as empre-
sas PROVAC - Terceirização de Mão de Obra Ltda. e SINART - 
Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico LTDA, pro-
tocolou peça impugnatória ao instrumento Editalício. Sendo assim 
esta Comissão de Licitação para que seja feita a analise e resposta 
da peça impugnatória resolve por SUSPENDER a sessão de rece-
bimento e abertura do envelopes. Até a definição de uma nova data. 
Divinópolis, 18 de Dezembro de 2015. Mário Lúcio de Souza. Pre-
sidente da Comissão de Licitação.

3 cm -18 777706 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO – 
MG.Aviso De Licitação - PL: 055/2015 TP 010/2015. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada em Administração para 
prestação de Serviços de e Assessoria e Consultoria Publica para 
atender o Município de Paula Candido - MG. Abertura 05/01/2016 
as 09h00min horas.
PL: 056/2015 PP 028/2015 SRP 003/2015. Objeto: Registro De 
Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Material De Con-
sumo Para Unidade Básica De Saúde, Conforme Convênio N. 
1476/2014. Abertura 05/01/2016 as 14h00min horas.
PL: 057/2015 PP 029/2015 SRP 0043/2015. Objeto: Registro De 
Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Medicamentos Em 
Atendimento As Necessidades Da Secretaria De Saúde Do Municí-
pio. Abertura 06/01/2016 as 09h00min horas. Os editais completos 
encontram-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura 
Municipal no departamento de Licitação à Rua Monsenhor Lisboa 
nº 251, Paula Cândido/MG. Informações pelo tel.: (32) 3537–1242. 
Vicente Alves de Souza – Presidente da CPL.

4 cm -18 777805 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA - MG, Extrato 
de Contrato, Pregão Presencial 053/2015, Contrato: 436/2015 
Empresa: Lucian Oliveira Mesquita 09537441679 MEI, Valor Glo-
bal R$ 100.810,00, Contrato: 437/2015 Empresa: Marcelo Martins 
Rocha 43082092691 – MEI, Valor Global R$ 147.010,00. Vigên-
cia até 31/12/2015. Urucuia - MG, 17 de dezembro de 2015 (a) 
Geraldo Anchieta Rosário Oliveira - Prefeito Municipal.

2 cm -18 777500 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA/MG, Extrato de 
Homologação Tomada de Preços nº 012/2015- O prefeito Munici-
pal de Urucuia, no uso de suas atribuições legais e com fundamento 
na Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGA a tomada de Preços nº 
012/2015- Objeto: Contratação de empresa para execução dos ser-
viços de construção de 13 casas para controle de doença de cha-
gas, na comunidade da Baixa Funda, Conforme convênio 421/2013 
celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o 

Município de Urucuia. Convênio com Registro no SICONV nº 
597336/2013, processo nº 25100.07158/2013-52- Adjudicando 
a empresa: Construtora Sarah LTDA – ME - Valor Global: R$ 
509.609,96 - Prefeitura Municipal de Urucuia, 18 de dezembro de 
2015 (a) Geraldo Anchieta Rosário Oliveira- Prefeito Municipal. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA/MG , Extrato de 
Homologação Tomada de Preços nº 013/2015- O prefeito Munici-
pal de Urucuia, no uso de suas atribuições legais e com fundamento 
na Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGA a tomada de Preços nº 
013/2015- Objeto: Contratação empresa especializada para a pres-
tação de serviços de obras e engenharia (material e mão de obra) 
para a construção da Creche Proinfância - TIPO 2, TERMO DE 
COMPROMISSO PAC 202.808/2012 E SUA REFORMULAÇÃO 
PAC 2 5.541/2013 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, para atender a 
Secretaria Municipal de Educação- Adjudicando a empresa: Cons-
trutora RH & MC LTDA – ME - Valor Global: R$ 1.151.264,62 
- Prefeitura Municipal de Urucuia, 18 de dezembro de 2015 (a) 
Geraldo Anchieta Rosário Oliveira- Prefeito Municipal. 

6 cm -18 777503 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS- 
COMISSÃO PROCESSANTE 002/2015 DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS – MINAS GERAIS. Notifica-
ção n. 017/2015, Notificante : Comissão Processante n. 002/2015. 
Notificado:AGRIPINO BOTELHO BARRETO, Prefeito Muni-
cipal de Serra dos Aimorés – MG. Serra dos Aimorés – MG, 14 
de Dezembro de 2015. A Comissão Processante n. 02/2015, repre-
sentada por seu presidente, Welinton de Jesus Souza, instalada na 
Rua Rio Solimões, n. 370, centro, Serra dos Aimorés – MG, este 
no uso de suas atribuições conferidas pelo Plenário da Câmara 
Municipal de Serra dos Aimorés – MG, com fincas no artigo 5º, 
inciso V, do Decreto Lei n. 201 de 1967, vem através do presente 
instrumento, NOTIFICA/INTIMAR, a pessoa do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito do Município de Serra dos aimorés – MG, AGRI-
PINO BOTELHO BARRETO,Avenida Amazonas, n. 700, cen-
tro, Serra dos Aimorés – MG e ou Rua Todos os Santos, n. 636, 
bairro, Panorama, Serra dos Aimorés – MG ou em qualquer lugar 
que for encontrado, para tomar conhecimento da emissão do Rela-
tório e Parecer que acatou DENÚNCIA OFERECIDA POR Lucio 
Chequer Silva contra o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
de Serra dos Aimorés – MG. Weliton de Jesus Souza.Presidente, 
Ciente e declaro que recebi as cópias da ata de 14.12.2015. Agri-
pino Botelho Barreto.
COMISSÃO PROCESSANTE 02/2015 DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE SERRA DOS AIMORÉS – MINAS GERAIS. Notificação 
n.018/2015, Notificante : Comissão Processante n. 02/2015. Notifi-
cado: BELª CYNTHIA A. M. MADUREIRA, Rua Leopoldina, 811, 
sala 401, Santo Antônio. Belo Horizonte – Minas Gerais. Serra dos 
Aimorés – MG, 14 de Dezembro de 2015. A Comissão Processante 
n. 02/2015, representada por seu presidente, Welinton de Jesus 
Souza, instalada na Rua Rio Solimões, n. 370, centro, Serra dos 
Aimorés – MG, este no uso de suas atribuições conferidas pelo Ple-
nário da Câmara Municipal de Serra dos Aimorés – MG, Ata Ses-
são Ordinária realizada no dia 08/09/2015, às 8:00hrs e com fincas 
no artigo 5º, inciso III, do Decreto Lei n. 201 de 1967, vem atra-
vés do presente instrumento, NOTIFICA/INTIMAR, BELª CYN-
THIA A. M. MADUREIRA, Rua Leopoldina, 811, sala 401, Santo 
Antônio, Belo Horizonte – Minas Gerais, para tomar conhecimento 
dos termos do RELATÓRIO E DO PARECER SOBRE DENUN-
CIA OFERECIDA PELO CIDADÃO LÚCIO CHEQUER SILVA 
CONTRA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNI-
CIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS – MG, com arrimo no artigo 
5º, inciso V do Decreto Lei n. 201 de 1967, bem como das demais 
decisões contidas na ata da reunião da Comissão Processante n. 
002/2015. Weliton de Jesus Souza, Presidente.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Serra dos Aimorés – MG, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista a solicitação da Comissão Processante nº02/2015, 
para designar Sessão Extraordinária para julgamento de parecer e 
relatório final que acatou e pugnou pela procedência da denúncia 
formulado pelo cidadão Lúcio Chequer Silva, em face do Excelen-
tíssimo Prefeito Agripino Botelho Barreto, por ter, em tese, pra-
ticado infração político-administrativa, NOTIFICA, pelo presente 
edital, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Serra dos 
Aimorés, Agripino Botelho Barreto, sua Procuradora, Dra. Cyn-
thia A. M. Madureira, os Vereadores desta Casa e toda a Popu-
lação de Serra dos Aimorés – MG, a partir da publicação deste 
edital, à comparecer na Sede da Câmara Municipal de Serra dos 
Aimorés, Rua Rio Solimões, nº 370, Centro – Serra dos Aimorés, 
para Sessão Extraordinária que se realizará aos 22 de dezembro de 
2015, às 09h00min, em cumprimento ao previsto no art. 5º, inciso 
V, do Decreto-Lei nº 201/67. Na oportunidade, ficará assegurado 
ao denunciado ou ao seu Procurador, antes do término da Sessão, 
produzir sua defesa oral, pelo prazo máximo de até 02:h00 horas, 
garantindo o contraditório e ampla defesa. Publique-se. Cumpra-se. 
Afixe cópia nos quadros de aviso da Câmara. Encaminhe-se cópia à 
Prefeitura Municipal. Serra dos Aimorés - MG, 18 de dezembro de 
2015. ADRIANO SANTOS MOREIRA, Presidente da Câmara.

14 cm -18 777869 - 1

 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DOSUAÇUÍ/
MG-PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. Torna público que 
fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial003/2015 
paraLocação de Veículo para prestação de serviços para Câmara 
Municipal noexercíciode 2016, abertura dia06/01/2016às 
13:00horas. Informações pelo fone: (33) 3431-1443.

2 cm -18 777642 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA/MG. PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 0028/2015. O Município de Ipaba- MG - torna 
público para conhecimento dos interessados a realização de lici-
tação na modalidade Pregão Presencial nº. 0028/2015, Processo 
Administrativo nº. 0056/2015, julgamento menor preço por ITEM, 
cujo objeto e a Seleção de empresa para fornecimento parcelado 
de Combustível para manutenção da frota municipal, conforme 
anexo I do edital. Os envelopes contendo as propostas e documen-
tações deverão ser protocoladas até as 8h15min do dia 13/01/2016 
na comissão de licitação na sede da Prefeitura Municipal a Avenida 
José Rodrigues de Almeida, 212, Centro. A sessão de abertura e 
analise de documentos de habilitação acontecerá no dia 13/01/2016 
às 8h30min. Maiores informações (31) 3320-1114. Ipaba-MG, 17 
de Dezembro de 2015. Regiane de Oliveira Magalhães Fidelis - 
Pregoeira Oficial.

3 cm -18 777687 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA/MG, Pre-
gão Presencial nº. 034/2015, torna público o Aviso de Licitação para 
registro de preços do Processo Licitatório nº. 075/2015 – objeti-
vando a futura “contratação de pessoa jurídica para o fornecimento 
de combustíveis para abastecer da frota de veículos e máquinas 
do Município, e/ ou de veículos de convênios, de forma parcelada 
conforme termo de referência, em atendimento à Secretaria Muni-
cipal de Transportes”. Abertura dos envelopes dia 31.12.2015 às 
08:00 horas. Interessados manter contato através do e-mail: licita-
cao@montalvania.mg.gov.br ou pelo telefone (38)3614-1537/1429 
das 7:30 às 13:30 horas.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA/MG, Pregão 
Presencial nº. 035/2015, torna público o Aviso de Licitação para 
registro de preços do Processo Licitatório nº. 076/2015 – objeti-
vando a futura “contratação de pessoa jurídica para o fornecimento 
de hospedagem e alimentação para pacientes e eventuais acom-
panhantes em tratamento fora do domicilio (TFD) na cidade de 

Montes Claros, durante o período do ano de 2016, conforme deta-
lhado no termo de referencia, em atendimento a Secretaria Muni-
cipal de Saúde”. Abertura dos envelopes dia 31.12.2015 às 10:00 
horas. Interessados manter contato através do e-mail: licitacao@
montalvania.mg.gov.br ou pelo telefone (38)3614-1537/1429 das 
7:30 às 13:30 horas.

5 cm -18 777738 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA/MG- Extrato De 
Contrato Tomada De Preços n.º 004/2015 – PRC n.º 052/2015. 
Objeto: contratação de empresa comprovadamente especializada 
no ramo da construção civil, com vistas à execução das obras e 
serviços de engenharia para construção de uma creche munici-
pal, padrão FNDE, tipo 2, em terreno público localizado na Rua 
Maria de Aguiar, no Bairro João Gonçalves da Neiva, nesta cidade, 
conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 
Contrato n.º 127/2015. Data da assinatura 18/12/2015. Vigência 
18/12/2015 à 17/12/2016. Empresa contratada: União Constru-
ções Eireli - EPP, CNPJ: 13.401.652/0001-80. Valor Global: R$ 
1.192.582,04 (um milhão cento e noventa e dois mil quinhentos e 
oitenta e dois reais e quatro centavos). Piraúba/MG, 18 de dezem-
bro de 2015. Maria Aparecida Roberto Ferreira – Prefeita Munici-
pal. Silvio Rodrigues Pereira – Presidente da CPL.

3 cm -18 777705 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA/
MG- 1.ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2015 - CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS - 
O Município de Augusto de Lima – MG, através do seu Prefeito 
Municipal, torna públicas as seguintes retificações do Edital do 
concurso público para provimento de cargos efetivos:
1- No preâmbulo do Edital, fica incluída a Lei Complementar n.º 
14/2015.
2 - No Anexo I, no que se refere ao cargo de Médico, onde se lê 
“Lei 11/2015”, leia-se “Leis 11/2015 e 14/2015”.
3 - No Anexo I, fica alterada, para 40h, a carga horária dos cargos 
de Auxiliar de Serviços de Educação Básica – Cantineira, Auxiliar 
de Serviços de Educação Básica – Limpeza, Auxiliar de Serviços 
de Educação Básica – Zelador.
4 - No Anexo I, cargos de Professor Educação Básica – Educa-
ção Física, e Professor Educação Básica – Educação Religiosa, fica 
incluído o Local de atuação: Escolas Municipais com Anos Iniciais 
e Anos Finais do Ensino Fundamental.
5 - O Edital e o Anexo I, consolidados com esta Retificação, serão 
divulgados no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. Augusto 
de Lima – MG, 18 de Dezembro de 2015. João Carlos Batista Bor-
ges - Prefeito Municipal

5 cm -18 777766 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA/MG- Extrato 
De Termo Aditivo À Ata De Registro De Preços Nº:011/2015 
– O Município de Sardoá X Alimentus Vale do Aço, Comér-
cio Atacadista de Gêneros Alimentícios Ltda – Processo Licita-
tório Nº:006/2015 – Pregão Presencial para Registro de Preços 
Nº:003/2015 – Fund. Legal: nos artigos 58, inciso I e 65, inciso II, 
alínea “b”, todos da Lei 8.666/93. Objeto: Reajustar o valor do item 
04 - Açúcar Grânulos em cristais para R$ 2,09 (dois reais e nove 
centavos), a partir de 18/12/2015.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA/MG - Extrato Do 
Quarto Termo Aditivo Ao Contrato Nº002/2014 – Mun. de Sar-
doá x a emp. Edificar Construções e Serviços Ltda - ME. Objeto: 
Construção de uma 01 (uma) quadra esportiva escolar coberta no 
Distrito Cedro, Projeto Padrão–FNDE, conforme Termo de Com-
promisso PAC205054/2013–através do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação–FNDE. Vigência: 06/01/14 a 29/02/16.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA/MG - Extrato Do 
Terceiro Termo Aditivo Ao Contrato No:036/2014 – Município de 
Sardoá x a empresa J. Gomes Premoldados Ltda. Objeto: Execução 
de obras de engenharia para executar serviços de pavimentação da 
Rua José Soares de Azevedo, em blocos de concreto intertravados, 
no município de Sardoá/MG – Contrato de Repasse Nº:1012035-
49-2013/MCIDADES/CAIXA. Vigência: Data assinatura até a 
30/03/16.

5 cm -18 777697 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA/MG- Processo Lici-
tatório Nº 00126/2015 - Pregão Presencial Nº 0057/2015 - O Muni-
cípio de Manga-MG, torna público que realizará licitação na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, nos termos 
da Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 455/06, 
no dia 06/01/2016 às 09h00min para Contratação de Serviço Téc-
nico especializado na apuração do Valor Adicional Fiscal - VAF, 
Controle e Planejamento Tributário (ISSQN, ITBI, IPTU, TAXAS, 
Contribuições de Melhoria, FPM e CIDE) e Outros Serviços Liga-
dos à Economia Municipal. O edital completo e maiores infor-
mações poderão ser obtidos gratuitamente na sede da Prefeitura 
Municipal de Manga, Praça Presidente Costa e Silva, 1.477 - Cen-
tro - Manga - MG, CEP 39.460-000, nos dias úteis das 08h00min 
às 18h00min ou pelo e-mail: cpl.manga@yahoo.com.br. Anastácio 
Guedes Saraiva - Prefeito Municipal.

3 cm -18 777596 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG 
-Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 001-2016 - A PREF. 
MUN. de S. J. da Ponte/MG, torna publico a realização do Proc. 
Lic. 001/2016, P. P 001/2016, no dia 06/01/16 às 08h00min, na 
Prefeitura, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento 
de combustíveis (Gasolina comum, álcool hidratado, óleo diesel e 
oléo diesel S10), óleos lubrificantes, filtros, aditivo, fluido de freios 
e produtos de limpeza automotiva. Edital através do e-mail: pmsa-
ojoaodaponte@gmail.com e no site:www.saojoaodaponte.mg.gov.
br para downloads.

2 cm -18 777887 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BOSCO/MG- Pregão Pre-
sencial n° 002/2015. A Pregoeira ADJUDICOU a empresa POSTO 
PKL LTDA, CNPJ 02.687.363/0001-72. Objeto: Aquisição de 
Combustíveis, com recursos próprios. Gasolina Comum R$4,17; 
Álcool Hidratado R$3,23. Atribui-se ao certame o valor global 
de R$ 34.710,00 (trinta e quatro mil setecentos e dez reais). Pre-
gão Presencial n° 002/2015, Processo Licitatório n° 003/2015 - 
Dotação: 01.01.02.01.031.0101.2004.3.3.90.30.00 ficha 22. Dom 
Bosco MG, 18/12/2015. Maria Aparecida Oliveira - Pregoeiro Ofi-
cial Portaria 005/2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BOSCO/MG- Pregão Pre-
sencial n° 002/2015. O Vereador Presidente HOMOLOGOU à 
empresa POSTO PKL LTDA, CNPJ 02.687.363/0001-72. Objeto: 
Aquisição de Combustíveis, com recursos próprios. Gasolina 
Comum R$4,17; Alcool Hidratado R$3,23. Atribui-se ao certame 
o valor global de R$ 34.710,00 (trinta e quatro mil setecentos e 
dez reais). Pregão Presencial n° 002/2015, Processo Licitatório 
n° 003/2015 - Dotação: 01.01.02.01.031.0101.2004.3.3.90.30.00 
ficha 22. Dom Bosco MG, 18/12/2015. Gerci Rodrigues Pacheco 
- Vereador Presidente.

4 cm -18 777912 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS/MG -Pregão 
Presencial 040/2015 - Avisos de Licitação - A Prefeitura de Jose-
nópolis/MG torna público, que às 14 horas do dia 12 de Janeiro de 
2016, realizará Pregão Presencial 040/2015, maior lance ou oferta 
por item, para aquisição de medicamentos injetáveis, download do 
edital no site https://sites.google.com/site/josenopoliseditais/ ou 
pelo email: pregao.josenopolis@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS/MG - Pre-
gão Presencial 041/2015 - A Prefeitura de Josenópolis/MG torna 
público, que às 09 horas do dia 13 de Janeiro de 2016, realizará 
Pregão Presencial 041/2015, maior lance ou oferta por item, para 
aquisição de material médico hospitalar, download do edital no site 
https://sites.google.com/site/josenopoliseditais/ ou pelo email: pre-
gao.josenopolis@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS/MG - Pre-
gão Presencial 042/2015 - A Prefeitura de Josenópolis/MG torna 
público, que às 14 horas do dia 13 de Janeiro de 2016, realizará 
Pregão Presencial 042/2015, maior lance ou oferta por item, para 
aquisição de combustíveis, download do edital no site https://sites.
google.com/site/josenopoliseditais/ ou pelo email: pregao.joseno-
polis@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS/MG - Pre-
gão Presencial 043/2015 - A Prefeitura de Josenópolis/MG torna 
público, que às 09 horas do dia 14 de Janeiro de 2016, realizará 
Pregão Presencial 043/2015, maior lance ou oferta por item, para 
aquisição de lubrificantes e aditivos, download do edital no site 
https://sites.google.com/site/josenopoliseditais/ ou pelo email: pre-
gao.josenopolis@yahoo.com.br

7 cm -18 777764 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG- 
Proc. 72/15 - PP 52/15 - Confecção mat. Gráfico - Credenciamento: 
08/01/2016 - 10:00 - Praça 31 de Março, nº 111, Centro -licitaldp@
yahoo.com.br - www.lagoadospatos.mg.gov.br.

1 cm -18 777686 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA/MG- Pro-
cesso Seletivo 001/2015 e Concurso 001/2015. Alteração, Prorroga 
Data Inscrição Processo Seletivo 001/2015 e Concurso 001/2015 
até 26/12/2015. Os interessados poderão conferir as alterações no 
site www.leandrolimaassessoria.com.br. Laurizete Soares dos San-
tos Vidal. Umburatiba-MG, 18/12/2015.

2 cm -18 777685 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE JANUÁRIA/MG- 1º T.Aditivo ao 
Contrato 18/2014 - L.8.666/93 - art. 57, inc.II e art. 61, Pg. Único. 
Contrat: CM Januária/MG. Contratada: Edla A. de Oliveira Lima. 
Obj.: Prorrogação vigência do Contrato 18/2014 p/ locação de 
imóvel. Vig.: 17.11.2015 a 17/05/2016. Ass: Rodrigo A. Fernan-
des. Pres.

1 cm -18 777549 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA/MG- Pre-
gão Presencial nº. 25/2015. Município de Silveirânia/MG, torna 
público, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, Pregão Presen-
cial nº. 25/2015, Processo nº. 47/2015, referente a aquisição de 01 
(um) caminhão, 0 (zero) Km, com carroceria acoplada, para aten-
der as necessidades da Administração Municipal de Silveirânia/
MG, em cumprimento ao termo de compromisso nº 793663/2013 
/ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento / Contrato 
nº 1010467-75/2013 - Caixa Econômica Federal, abertura dia 
12/01/2016, às 09h00min, na Prefeitura de Silveirânia, localizada 
a Rua Araújo Ferreira, nº. 15, Centro. Informações tel: (32) 3572-
1122 ou e-mail: licitacao@silveirania.mg.gov.br - Silveirânia, 17 
de dezembro de 2015, Douglas da Costa Silva - Pregoeiro.

3 cm -18 777826 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG - Pro-
cesso Seletivo 01/2015. Edital de publicação do Resultado Final 
- A Prefeitura Municipal de Arceburgo, Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que foram aprovados 
no Processo Seletivo 01/2015, os candidatos abaixo listados, na 
ordem de classificação e com a pontuação apresentada, já aplica-
dos os critérios de desempate previstos no item 8.3 do Edital de 
Abertura. 1- Dos Recursos. 1.1- Conforme o item 9.2 do Edital de 
Abertura, o prazo de recurso é de 02 (dois) dias úteis após a publi-
cação deste edital. 1.2- Eventuais recursos de revisão de nota ou 
classificação deverão ser encaminhados via e-mail para recursosar-
ceburgo@aptarp.com.br o qual será analisado pela empresa Apta 
Assessoria e Consultoria e referendado pela Comissão Coordena-
dora e Fiscalizadora do Processo Seletivo. 1.3- Havendo algum 
recurso deferido haverá uma nova publicação com as alterações 
necessárias. 1.4- Os recursos recebidos fora dos moldes do Anexo 
IV - Formulário de Recursos, ou seja, com justificativas no corpo 
do e-mail e ainda os recebidos sem fundamentação lógica e coe-
rente, serão desconsiderados e automaticamente INDEFERIDOS. 
2- Dos candidatos não Aprovados. 2.1- Os candidatos poderão 
consultar a sua nota obtida na prova objetiva, através da internet 
pelo endereço eletrônico www.aptarp.com.br no site do Concurso 
Público, pelo link “Consultar nota de prova”. Uma relação dos can-
didatos não aprovados está disponível na Prefeitura Municipal de 
Arceburgo, para a consulta do próprio candidato, não sendo infor-
mado a terceiros quaisquer informações sobre o mesmo. Arce-
burgo, 17 de dezembro de 2015. Antonio Gregório Militão Prefeito 
Municipal - Cargo: 01 - Agente Comunitário de Saúde - UBS -são 
Sebastiao - PSF1; Legenda: PO = Prova Objetiva; Classif. - Inscri-
ção - Nome - PO; 1 4 Renata Ferreira Rodrigues 80; 2 11 Alessan-
dra de Almeida Caetano 70; 3 88 Flaviane Aparecida da Silva 70; 
4 108 Anyelle Isis dos Santos 65; 5 3 Fabricio Teodoro de Paula 
65; 6 95 Yago Augusto Marinho Rondelli 65; 7 125 Julia Maria da 
Silva Belchor 60; 8 14 Danielle Aparecida Amador de Oliveira 55; 
9 36 Ariane Marques Pafume 55; 10 96 Mônica Aparecida Mari-
nho Rondelli 55; 11 30 Simone Arantes dos Santos Silva 50; 12 
37 Natan Araujo da Silva 50; Cargo: 02 - Agente Comunitário de 
Saúde Ubs Dr. Nickson Russo - PSF2; Legenda: PO = Prova Obje-
tiva; Classif. - Inscrição - Nome - PO; 1 104 Erika Lima Pinheiro 
18886164 70; 2 31 Leila Cristina da Silva Faversani 470308278 
60; 3 117 Rafaela Teodoro Geraldo 17852011 55; 4 107 Marilia 
Neves da Silva Mg16544877 55; 5 86 Priscila Nogueira Almeida 
12954370 50; Cargo: 03 - Auxiliar de Enfermagem; Legenda: PO 
= Prova Objetiva; Classif. - Inscrição - Nome - PO; 1 38 Mônica 
de Oliveira Almeida 12200864 65; 2 6 Stefhane de Souza Volpe 
Mg 14157282 60; 3 134 Regiane Biaggi Vicente 16020722 60; 4 
12 Aline Alves Perez 352029900 55; 5 13 Kelly Cristina Benet-
tão 270664233 55; Cargo: 04 - Agente Sanitário; Legenda: PO 
= Prova Objetiva; Classif. - Inscrição - Nome - PO; 1 139 Laura 
Jorge Donato 18829106mg 100; 2 76 Rafael Aparecido Giuntini 
444320544 95; 3 82 Elza Aparecida da Silva Ferreira Mg7272818 
90; 4 136 Philippe Stracieri Jacob 448137148 80; 5 138 Caique 
Anderson Mercadante 49030855-7 80; 6 66 Lucia Fatima de Souza 
Lima 11215079 75; 7 61 Lívia de Carvalho Campos 16893478 75; 
8 92 Pamela Cristina de Oliveira Silva 17971481 75; 9 111 Sil-
vana da Silva Saturnino Nascimento 15790531 70; 10 141 Jho-
natan Geraldo Cagnoni Mg19575560 70; 11 34 Alex Junio Lima 
Lourenço 19059050 70; 12 99 Gustavo Souza Marques 17010535 
70; 13 114 Vivian Daniele de Almeida Silva 18024291 65; 14 23 
Lenise de Carvalho Peres Fernandes 15130994 55; 15 97 Abel 
da Silva Vieira 14654526 55; 16 112 Vita Aparecida de Souza 
12568969 55; 17 78 Michelle da Silva Bernardo 374203465 50; 
Cargo: 05 - Médico; Legenda: PO = Prova Objetiva; Classif. - Ins-
crição - Nome - PO; 1 20 Maria Olivia Fagotti Muniz 479581903 
95; 2 90 Paulo Cesar Abrao 6050826 90; 3 65 Maria Alice Celani 
10396195 80; 4 24 Carlo Eugenio Spinoza Ramirez 9764968 75; 5 
131 Rodrigo Maringolo de Sousa Xavier 296239100 75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG - Concurso 
Público 01/2015 - Edital de Publicação do Resultado Final. A Pre-
feitura Municipal de Arceburgo, Estado de Minas Gerais, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que foram aprovados no Con-
curso Público 01/2015, os candidatos abaixo listados, na ordem de 
classificação e com a pontuação apresentada, 
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O Município de Augusto de Lima – MG, através do seu Prefeito Municipal, torna público que estarão 
abertas as inscrições para o concurso público para provimento de cargos efetivos do seu quadro de pessoal, 
sob regime Estatutário. O Concurso Público realizar-se-á em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
as Leis Municipais n.º 11/2015, 12/2015, 577/1999, o Decreto Federal n.º 3.298/1999, a Lei Estadual n.º 
21.458/2014 e as normas deste Edital. 
 
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será regulamentado por este Edital, executado pela Comissão Técnica de 

Concursos – Cotec – da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes.  
1.2. O Concurso Público será realizado no formato do concurso unificado, por microrregião, conforme 

idealizado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais/Promotoria Regional de Defesa do 
Patrimônio Público do Norte de Minas, pela Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene 
– AMAMS – e pela Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes. Para fins de realização 
do concurso público unificado, os municípios participantes foram agrupados em microrregiões e 
essas, por sua vez, em Polos.  
1.2.1. O Município de Augusto de Lima, para fins do Concurso Unificado/Polo 3, integra a 

Microrregião de Bocaiúva.  
1.2.2. O cronograma do concurso (Anexo V e itens deste Edital) poderá ser parcialmente flexível, 

conforme a necessidade do processo de operacionalização do concurso unificado. Caso 
venha ocorrer alteração nas datas de algum de seus eventos, a divulgação será feita 
através de aditivos do Edital ou retificações. Recomenda-se, portanto, aos candidatos, que 
acompanhem as informações sobre o Concurso no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, 
acessando o link correspondente ao Município de seu interesse.  

1.2.3. As inscrições serão realizadas no mesmo período para todos os municípios das 
microrregiões do Polo 3. As condições para inscrição estão especificadas no item II deste 
Edital. 

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

1.4. A especificação dos cargos consta do Anexo I deste Edital, tratando de códigos de inscrição, 
denominação dos cargos, número de vagas, escolaridade mínima e outras exigências, jornada de 
trabalho, vencimentos dos cargos e valor da taxa de inscrição.   

1.5. A seleção dos candidatos constará das seguintes etapas: 
1.5.1. Provas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, estando as 

especificações contidas no item V e no Anexo II deste Edital. 
1.5.2. Prova de Títulos, de caráter classificatório, apenas para candidatos a cargos de nível 

superior de escolaridade. A especificação da Prova de Títulos consta do item VI deste 
Edital. 
1.5.2.1. A entrega da documentação para essa Prova deverá ser encaminhada conforme 

disposto no subitem 6.4 deste Edital. 
1.6. As atribuições de cada cargo, específicas ou sintéticas, constam do Anexo III deste Edital. 
1.7. Os candidatos nomeados e empossados serão lotados conforme a necessidade do Município, 

obedecendo às Leis Municipais pertinentes. Para lotação do candidato, observar-se-á a sua 
classificação no cargo pleiteado, no Resultado Definitivo deste Concurso. 

1.8. Antes da realização da inscrição, recomenda-se ao candidato a leitura das normas deste 
Edital, bem como as condições para posse e exercício no cargo pleiteado.   

1.9. Os horários estabelecidos neste Edital referem-se à hora oficial de Brasília-DF. 
 
II - DAS INSCRIÇÕES 
2.1. São condições básicas para inscrição e posse em cargo oferecido neste Concurso Público: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal/1988, ou 
cidadão português, conforme o artigo 12 da Constituição Federal/1988 e o Decreto Federal 
n.º 70.436/1972. 

b) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
d) Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, ou ser emancipado.  
e) Ter, na data da posse, a escolaridade exigida para o cargo (Anexo I deste Edital). 
f) Possuir, na data da posse, habilitação legal para exercício de profissão regulamentada, 

conforme o cargo pretendido, inclusive com registro no respectivo Conselho de Classe. 
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g) Possuir aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo, comprovada em 
inspeção médica oficial, que será realizada de acordo com a definição do Município de 
Augusto de Lima, antes da posse. O candidato que não possuir aptidão física e mental 
compatível com o cargo será eliminado do Concurso. 

h) Atender e comprovar às exigências especificadas para o cargo pleiteado, estabelecidas na 
legislação municipal, neste Edital e em seu Anexo I. 

2.1.1. A documentação exigida neste Edital para exercício do cargo deverá ser comprovada 
por ocasião da posse. 

2.2. Procedimentos para Inscrição 
2.2.1. A inscrição será feita pelo próprio candidato ou seu procurador (Procuração simples). O 

preenchimento do Requerimento de Inscrição, a entrega de documentos relativos ao 
Concurso e o conhecimento das normas deste Edital são de responsabilidade única e 
exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido efetuada por seu procurador. 

2.2.2. Considerando que este concurso público será realizado no formato de concurso unificado, 
juntamente com outros municípios, fica estabelecido que o candidato, a seu critério, poderá: 
a) Inscrever-se em mais de um cargo, de um mesmo município, desde que a aplicação 

das provas de cada cargo ocorra em horários diferentes.  Para inscrever-se em mais de 
um cargo, será necessário fazer cada inscrição separadamente.  Caso os horários de 
aplicação das provas forem iguais, o candidato deverá optar por realizar apenas uma 
das provas, referentes ao cargo de sua preferência. 

b) Inscrever-se em um mesmo cargo, para municípios diferentes, mas, se a data e o 
horário de aplicação das provas forem iguais, o candidato deverá optar por realizar 
apenas uma das provas, referentes ao cargo do município de sua preferência. Para 
inscrever-se em mais de um cargo, por município, será necessário fazer cada inscrição, 
separadamente.   

2.2.2.1. A inscrição em um mesmo cargo para municípios diferentes não implica que, 
realizando uma única prova, o candidato concorrerá às vagas em mais de um 
município. Portanto, o candidato que realizar inscrições para um mesmo cargo 
em mais de um município, e cujas provas forem no mesmo dia e horário, deverá 
optar por realizar as provas do cargo do município de sua preferência. Ao 
fazer a sua opção, será, obviamente, considerado ausente na prova do(s) 
outro(s) município(s), e essa ausência gerará a sua eliminação no respectivo 
cargo/município.  

2.2.2.2. Não será necessário que o candidato comunique à Cotec/Unimontes o 
município/cargo de sua opção. A simples presença do candidato no dia das 
provas comprovará a sua opção por determinado cargo/município.  

2.2.2.3. A Unimontes/Cotec divulgará o relatório com a quantidade de candidatos 
inscritos em cada cargo (relação candidato/vaga) cerca de 5 (cinco) dias antes 
da data das provas, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br,  para possibilitar 
ao candidato fazer a sua escolha. 

2.2.2.4. O disposto nos subitens 2.2.2, letra b, e 2.2.2.1 objetiva facultar aos candidatos 
maior possibilidade de competitividade. Contudo, a condição referida no subitem 
2.2.2.1 não implica devolução da taxa de inscrição.  

2.2.3. O valor da taxa de inscrição, para cada cargo, consta do Anexo I deste Edital. 
2.2.4.  As inscrições serão efetivadas somente pela internet, no endereço 

www.cotec.unimontes.br, nos períodos indicados no subitem 2.3 (inscrição com pagamento 
da taxa) e no subitem 2.4 (pré-inscrição com pedido de isenção da taxa). Será 
disponibilizado computador, ao candidato que dele precisar, para esse fim, na Recepção da 
Unimontes/Cotec e no Posto de Atendimento, em Augusto de Lima-MG.  

2.2.5.  O atendimento aos candidatos, durante o período de inscrição, exceto em eventuais 
recessos e feriados, será feito em Augusto de Lima e em Montes Claros, a saber: 
a) Em Augusto de Lima: No Posto de Atendimento (Avenida Coronel Pedro Pedras, nº 

220, Centro – Sede da Prefeitura), de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h.  
b) Em Montes Claros: Na recepção da Unimontes/Cotec (Campus Universitário 

Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia), de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h. 
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2.3. A inscrição com pagamento da taxa será no período compreendido entre 8h de 4/1/2016 e 18h 
de 4/2/2016, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
2.3.1. Para inscrever-se, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição no referido sítio 

eletrônico, de acordo com as instruções solicitadas. Após esse procedimento, será exibido, 
em nome do candidato, o boleto bancário, o qual deverá ser impresso para que o 
pagamento da taxa de inscrição seja efetuado até o dia 4/2/2016.  

2.3.2. A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário. Não serão de responsabilidade 
da Unimontes/Cotec ou do Município de Augusto de Lima inscrições cujas taxas não 
tenham sido pagas através do boleto bancário gerado no ato da inscrição e que não 
possam ser comprovadas. O pagamento da taxa não poderá ser feito através de depósito 
em caixa eletrônico, de depósito bancário, de cheque ou de agendamento de depósito.   
2.3.2.1. A inscrição referida no subitem 2.3.1 que não tiver o pagamento efetuado até a 

data estabelecida será cancelada.  
 

2.4. A pré-inscrição, para análise do pedido de isenção da taxa de inscrição, será no período 
compreendido entre 8h de 4/1/2016 e 18h de 8/1/2016, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
2.4.1. Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição o cidadão que demonstrar, 

comprovadamente, hipossuficiência de recursos financeiros, no caso de não poder 
arcar com a taxa de inscrição sem que seja comprometido o seu sustento ou da própria 
família.  
a) Documentos necessários: Documentos legalmente admitidos que comprovem a 

condição de hipossuficiência financeira do candidato. 
2.4.2. Para fazer o Pedido de isenção de taxa de inscrição, o candidato deverá:  

2.4.2.1. Preencher a Ficha de Pré-Inscrição/Pedido de Isenção, de acordo com as 
instruções contidas no referido sítio eletrônico. 

2.4.2.2. Imprimir o comprovante da Pré-Inscrição/Pedido de Isenção, que deverá ser 
guardado para consultar o resultado quando este for divulgado.  

2.4.2.3. Imprimir e assinar a Ficha de Pré-Inscrição/Pedido de Isenção (assinatura do 
candidato ou de seu procurador), que deverá ser enviado para a 
Unimontes/Cotec. 

2.4.2.4. Colocar, em envelope, a Ficha de Pré-Inscrição/Pedido de Isenção (assinado) e 
os documentos que comprovem a condição do candidato para requerer a 
isenção da taxa de inscrição.  O candidato deverá imprimir e colar, no 
envelope, a folha de identificação e código de barras, que será gerada ao 
finalizar a pré-inscrição. 

2.4.2.5. Postar nos Correios, com A.R. ou SEDEX, no período de 4/1/2016 a 8/1/2016, 
o envelope com a documentação, para a Unimontes/Cotec – Campus 
Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes 
Claros/MG. Se o candidato preferir, poderá entregar esses documentos no 
Posto de Atendimento (ver subitem 2.2.5, letra a), das 8h às 12h, ou na 
Recepção da Unimontes/Cotec, das 8h às 18h.   

2.4.2.6. Não serão recebidos nem aceitos pedidos de isenção ou documentos fora dos 
prazos e forma estabelecidos neste Edital. 

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

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

2.4.5. O resultado do pedido de isenção será divulgado no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br, até o dia 22/1/2016. Não haverá informação individual aos 
candidatos, mas será disponibilizada a consulta pela internet na Unimontes/Cotec.   
2.4.5.1. O subitem 9.5.1 deste Edital dispõe sobre eventual interposição de recurso.  

2.4.6. O candidato que tiver o pedido deferido estará inscrito no Concurso para o cargo 
informado na Ficha. 

2.4.7. O candidato que tiver o pedido indeferido, se quiser participar do Concurso, deverá 
imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, 
e efetuar o pagamento até 10/2/2016. 

2.4.8. A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário. Não serão de responsabilidade 
da Unimontes/Cotec ou do Município de Augusto de Lima, inscrições cujas taxas não 
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tenham sido pagas através do boleto bancário gerado no ato da inscrição e que não 
possam ser comprovadas. O pagamento da taxa não poderá ser feito através de depósito 
em caixa eletrônico, de depósito bancário, de cheque ou de agendamento de depósito.   

2.4.9. O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição no prazo estabelecido será excluído do Concurso. 

2.4.10. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição para outros 
candidatos que não sejam os referidos no subitem 2.4.1 deste Edital. 

2.4.11. As informações prestadas no Pedido de Isenção, a declaração falsa ou inexata, bem como 
os documentos apresentados são de inteira responsabilidade do candidato. Será excluído 
do Concurso, em qualquer época, aquele candidato que prestar informações ou 
documentos incorretos, inverídicos, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, 
garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, situação 
em que o candidato será notificado, devendo manifestar-se no prazo de três dias úteis. 
 

2.5. Outras informações relativas à inscrição 
2.5.1. A não indicação de cargo implicará a anulação da inscrição do candidato. 
2.5.2. Não será permitida a realização de inscrição condicional ou extemporânea. 
2.5.3. O Formulário de Inscrição, bem como o valor pago relativo à taxa de inscrição, é pessoal e 

intransferível. 
2.5.4. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de cargo. 
2.5.5. Não será devolvido o valor da taxa de inscrição, exceto na eventualidade de cancelamento 

ou anulação do Concurso, e em caso de pagamento em duplicidade ou extemporâneo, e 
em caso de indeferimento da inscrição do candidato por qualquer motivo. 

2.5.6. No caso de eventual suspensão do certame, ou de adiamento da data das Provas, se o 
candidato quiser desistir de participar do Concurso, poderá requerer, até 15 (quinze) dias 
antes da data de aplicação das provas, a devolução do valor da taxa de inscrição, pelo sítio 
eletrônico www.cotec.unimontes.br, no link específico, preenchendo os dados solicitados 
(dentre outros, CPF, Banco, agência e n.º da conta corrente do candidato). A restituição da 
taxa será feita pelo Setor Financeiro do Município de Augusto de Lima em até 30 (trinta) 
dias da protocolização do requerimento, salvo impedimentos legais. 
2.5.6.1. A Unimontes/Cotec verificará a condição do candidato em seu banco de dados, 

em no máximo 5 (cinco) dias, e encaminhará o requerimento do candidato ao 
Município de Augusto de Lima, que será responsável pela devolução da taxa e 
pela comunicação ao candidato.  

2.5.6.2. Solicitada a devolução da taxa, o candidato terá sua inscrição cancelada no 
concurso público. 

2.5.6.3. Requerida a devolução da taxa, caso haja necessidade de eventuais contatos 
posteriores, por parte do candidato, este deverá buscar informações junto ao 
Município de Augusto de Lima, pois a Unimontes/Cotec não terá 
responsabilidade pela devolução da taxa de inscrição.  

2.5.7. O preenchimento da Ficha de Inscrição, a entrega de documentos relativos ao Concurso 
Público e o conhecimento das normas deste Edital são de responsabilidade única e 
exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido efetuada por terceiros.  

2.5.8. O Município de Augusto de Lima e a Unimontes/Cotec não se responsabilizam por qualquer 
problema, na inscrição via internet, motivado por falhas de comunicação, por falta de 
energia elétrica, por congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de dados, 
quando tais motivos e fatores de ordem técnica não forem de responsabilidade dessas 
instituições. 

2.5.9. Para que a inscrição seja efetivada, é necessário que, além de ser feita dentro do prazo e 
em modelo próprio, esteja em conformidade com as normas deste Edital e tenha o 
pagamento da respectiva taxa efetuado no prazo estabelecido.  

2.5.10. São motivos para anulação sumária da inscrição: o não pagamento da taxa de inscrição, 
pagamentos efetuados após a data limite, ordens de pagamento efetuadas em caixas 
eletrônicos ou feitas por telefone e que não possam ser comprovadas.  

2.5.11. Serão indeferidas as inscrições ou pré-inscrições que estiverem em desacordo com as 
disposições deste Edital, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.  
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2.5.12. Na Ficha de Inscrição, constará declaração de que o candidato tem conhecimento das 
condições exigidas para o exercício do cargo, conforme o subitem 2.1 deste Edital, e de 
que concorda com as suas disposições.    

2.5.13. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a plena aceitação das normas e das 
condições estabelecidas neste Edital e em suas eventuais retificações, das quais não 
poderá alegar desconhecimento. É de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar a publicação dos atos relativos a este Concurso Público e de eventuais 
retificações ou aditivos do Edital que, se houver, serão divulgadas no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br e em quadros de avisos da Prefeitura, e publicadas em 
diário oficial e jornal de ampla circulação local e regional. 

2.5.14. Qualquer falsidade ou inexatidão nos dados e nos documentos apresentados pelo 
candidato para a inscrição, apuradas a qualquer tempo, que comprometerem a lisura do 
certame, se não forem corrigidas pelo candidato até a data de término das inscrições 
(ressalvado o disposto no subitem 2.5.6), acarretarão a anulação da inscrição no Concurso 
Público, bem como de todos os atos delas decorrentes, sem prejuízo de medidas cíveis, 
administrativas e/ou penais cabíveis, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.  

 
2.6. Cartão de Inscrição – Não será enviado Cartão de Inscrição para o endereço do candidato. Os 

candidatos deverão, a partir do dia 29/2/2016, informar-se, pela internet, no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br, em que local irão fazer as Provas. Informações também poderão ser 
obtidas na recepção da Unimontes/Cotec ou pelos telefones (38) 3229-8080 ou 8092, de segunda a 
sexta-feira, exceto eventuais recessos e feriados, no horário das 8h às 18h (Campus Universitário 
Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia, Montes Claros-MG).  
2.6.1. As consequências decorrentes da não localização do local de Provas são de 

responsabilidade do candidato.  
2.6.2. Na ocorrência de eventuais erros (tais como erro no nome do candidato, do n.º do 

documento de identidade, da data de nascimento), o candidato deverá informá-los ao fiscal 
de sala, no dia das Provas, para que seja providenciado o pedido de correção, em 
formulário próprio. 

2.6.3. Não será obrigatória a apresentação do cartão de inscrição no dia das provas. Mas o 
documento de identificação do candidato é obrigatório para a realizar as provas. 
 

2.7. Tratamento Especial para realização da Prova de Múltipla Escolha 
2.7.1. O candidato que necessitar de tratamento especial no dia das Provas de Múltipla Escolha 

deverá entregar Pedido de Tratamento Especial, especificando os meios necessários para 
a realização dessas provas. Com o Pedido de Tratamento Especial, deverá conter Atestado 
Médico que descreva a situação do candidato.  
2.7.1.1. A candidata lactante que necessitar amamentar o seu bebe no horário de 

aplicação das Provas deverá fazer o requerimento para esse atendimento 
especial, conforme disposto no subitem 5.16 deste Edital.  

2.7.2. O Pedido de Tratamento Especial, com a especificação de que trata o subitem 2.7.1, 
deverá ser postado, até o dia 4/2/2016, nos Correios, com A.R. ou pelo serviço de Sedex 
(com custos por conta do candidato), para o seguinte endereço: Unimontes/Cotec – 
Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes Claros-
MG. Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado pelo candidato ou seu 
representante, estando escrito no envelope: PTE/CONCURSO PREFEITURA DE 
AUGUSTO DE LIMA/2015. 
2.7.2.1. No prazo estabelecido, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, o Pedido de 

Tratamento Especial e o Atestado Médico poderão ser entregues pelo 
candidato ou seu representante, mediante recibo, no Posto de Atendimento em 
Augusto de Lima (ver subitem 2.2.5, letra a), das 8h às 12h, e na 
Unimontes/Cotec (Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila 
Mauriceia, Montes Claros-MG), das 8h às 18h. 

2.7.3. O prazo citado no subitem 2.7.2 é o tempo hábil para que possa ser feita a análise do 
pedido e a tomada de providências. Apenas em casos de força maior ou fortuitos poderá 
haver solicitação de Tratamento Especial fora da data especificada no subitem 2.7.2. Nesse 
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caso, a aceitação do pedido dependerá de análise a ser feita pela Unimontes/Cotec, que 
avaliará a possibilidade de atendimento.  
2.7.3.1. Na impossibilidade de atendimento, a Unimontes/Cotec comunicará ao 

candidato o indeferimento do pedido. 
2.7.4. Serão indeferidos os pedidos de Tratamento Especial que não apresentarem Atestado 

Médico que descreva a situação do candidato. 
2.7.5. O resultado do Pedido de Tratamento Especial será divulgado até o dia 12/2/2016, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br e na sede do Município de Augusto de Lima. 
 

III-  DAS VAGAS DO CONCURSO E RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
3.1. O número total de vagas a serem preenchidas neste Concurso é de 47 (quarenta e sete), conforme 

especificado no Anexo I do Edital. 
3.1.1. A distribuição das vagas consta do Anexo I deste Edital. 

3.2. Das vagas reservadas para Pessoas com Deficiência – De acordo com a Lei Municipal n.º 
577/1999, art. 7.º, parágrafo único, fica estabelecido que 20% das vagas de cargos ofertados neste 
Concurso Público são reservadas para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo 
sejam compatíveis com a deficiência. Em caso de arredondamento, este será feito para o primeiro 
número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse o limite máximo de 20%, conforme o total de 
vagas ofertadas para o cargo. Assim, a reserva dar-se-á apenas para os cargos cujas vagas 
ofertadas sejam em número igual ou superior a cinco. As vagas reservadas são as indicadas no 
Anexo I deste Edital. 
3.2.1. Será considerada portadora de deficiência a pessoa que se enquadrar nas categorias 

especificadas no Artigo 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/1999 e na Lei Estadual n.º 
21.458/2014.   

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

3.2.3. A pessoa com deficiência que se inscrever nessa condição deverá entregar Laudo 
Médico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido há, no máximo, 6 meses, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, constando o n.º do CID (Classificação 
Internacional de Doença) e a provável causa da deficiência.   

3.2.4. Até o dia 4/2/2016, o Laudo Médico deverá ser postado nos Correios, com A.R. ou Sedex 
(com custos por conta do candidato), para o seguinte endereço: Unimontes/Cotec – 
Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes 
Claros/MG. No envelope, o candidato deverá constar a seguinte identificação: Concurso 
Prefeitura de  Augusto de Lima/2015 – Laudo Médico/RV.  
3.2.4.1. O Laudo Médico, no prazo indicado, poderá ser entregue, mediante recibo, no 

Posto de Atendimento, em Augusto de Lima, das 8h às 12h, ou na recepção da 
Unimontes/Cotec, das 8h às 18h, exceto nos sábados, domingos e feriados. 

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

3.2.6. O resultado da análise da documentação enviada para inscrição na reserva de vagas será 
divulgado no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, no prazo estabelecido nos subitens 
8.1.5 e 8.1.6. 

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

3.2.8. A posse de candidato aprovado neste Concurso e nomeado para o cargo dependerá de 
prévia inspeção médica, por médico credenciado pelo Município de Augusto de Lima, que 
atestará a compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo, 
devendo seu parecer ser fundamentado. 
3.2.8.1. Caso constatada, fundamentadamente, a incompatibilidade das atribuições do 

cargo com a deficiência do candidato, este deverá ser intimado pessoalmente ou 
por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para tomar ciência do 
Laudo Médico e de todos os documentos que subsidiaram a sua elaboração, e, 
querendo, interpor recurso no prazo de 3 dias úteis, contados da juntada do 
comprovante de intimação nos autos do processo administrativo. 
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3.2.8.2. Provido o recurso interposto, será o candidato considerado apto ao exercício do 
cargo; caso contrário, será o nome do candidato excluído da listagem de 
classificação correspondente e, consequentemente, do Concurso Público. 

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

3.2.10. A pessoa com deficiência participará do Concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios 
para aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para 
os demais candidatos. 

 
IV-  DO SISTEMA DO CONCURSO PÚBLICO E DAS PROVAS 
4.1. O Concurso constará das seguintes provas: 

4.1.1. Provas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, conforme disposto no 
item V e no Anexo II deste Edital.  

4.1.2. Prova de Títulos, de caráter classificatório, observando-se as disposições relativas à 
composição, à pontuação e aos critérios dispostos no item VI deste Edital. 
4.1.2.1. Somente os candidatos a cargos de curso superior participarão da Provas de 

Títulos.  
4.2. A pontuação máxima das Provas deste Concurso é de 100 pontos, exceto para cargos com 

exigência de Ensino Superior, cuja pontuação máxima será de 110 pontos, considerando a Prova 
de Títulos. 

4.3. A especificação e a distribuição dos pontos das Provas de Múltipla Escolha constam do Anexo II e 
as da Prova de Títulos constam do subitem 6.5.1 neste Edital. 
 

V-   DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  
5.1. Os programas das Provas de Múltipla Escolha e a Bibliografia sugerida constam do Anexo IV deste 

Edital. Ressalta-se que conteúdos programáticos cuja legislação tenha entrado em vigor após a 
publicação do Edital não serão objeto de exigência e de avaliação nas provas deste Concurso. 

5.2. As Provas de Múltipla Escolha serão valorizadas de acordo com a pontuação estabelecida no 
Anexo II deste Edital, a partir de pontuação 0 (zero), obedecendo às características especificadas, 
por cargo, nesse Anexo.  

5.3. Na apuração dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha, será(ão) eliminado(s) o(s) 
candidato(s) que: 
5.3.1. obtiver(em) menos de 50% (cinquenta por cento) dos pontos totais das Provas de Múltipla 

Escolha; 
5.3.2. preencher(em) a Folha de Respostas a lápis; 
5.3.3. não assinar(em) a Folha de Respostas; 
5.3.4. não comparecer(em) para realizar as Provas. 

5.4. As Provas de Múltipla Escolha serão corrigidas por processo eletrônico (leitura óptica), através de 
Folha de Respostas, de acordo com o Gabarito Oficial elaborado pela Unimontes/Cotec. Não serão 
computadas as questões não assinaladas na Folha de Respostas nem as questões que contiverem 
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ou com marcação que impossibilite a leitura pelo 
equipamento de leitura óptica. 

5.5. Na hipótese de alguma questão das Provas de Múltipla Escolha vir a ser anulada, o seu valor, em 
pontos, será contabilizado em favor de todos os candidatos que fizeram a respectiva prova, mesmo 
daqueles que não tenham recorrido da questão. 

 
5.6. APLICAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

5.6.1. As provas serão aplicadas no dia 6/3/2016, nos horários indicados para cada cargo, 
conforme consta no Anexo II. 

5.6.2. As provas terão duração de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo o preenchimento 
da Folha de Respostas. 
5.6.2.1. O ingresso do candidato ao prédio onde fará suas provas será permitido somente 

até o horário de início dessas provas, antes do fechamento dos portões. 
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5.6.3. As Provas de Múltipla Escolha dos cargos deste Edital, serão aplicadas em Augusto 
de Lima-MG.  
5.6.3.1. Caso não haja no Município, em quantidade suficiente, prédios escolares ou 

outros prédios com salas adequadas para a aplicação das provas, será 
reservado, à Unimontes/Cotec, o direito de alterar o horário das provas e 
ainda, se for o caso, aplicar, para alguns cargos, as provas em outra data, de 
modo a viabilizar a realização das provas no Município, considerando que se 
trata de Concurso Público Unificado.  

5.6.3.2. Na eventualidade da ocorrência de alteração do horário ou de data de 
aplicação das provas, será feita a divulgação no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br. Ficando, ainda, facultado ao candidato o direito de 
requerer a devolução da taxa de inscrição, caso não tenha condições de 
realizar suas provas na nova data ou no novo horário. 

5.6.3.3. O candidato deverá acompanhar as informações e retificações do Edital 
deste concurso no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 

5.6.4. O endereço do local que o candidato fará suas provas constará do Cartão de Inscrição, 
que será divulgado na internet, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, a partir da data 
indicada no subitem 2.6. Caberá ao candidato se informar sobre o local de suas provas.  

5.6.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da cidade e do local 
determinado para realizar suas provas e o comparecimento no horário estabelecido. 

5.6.6. Recomenda-se ao candidato que esteja presente no local das provas 30 (trinta) minutos 
antes do horário marcado para o início. 

5.6.7. O candidato não poderá realizar provas fora do local indicado pela Unimontes/Cotec. 
5.6.8. O candidato fará as provas em prédio, sala e carteira indicados pela Unimontes/Cotec, por 

intermédio de seus Coordenadores e/ou Fiscais. 
 

5.6.9. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO – Para acesso ao prédio e à sala em que se 
realizarão as provas, o candidato deverá apresentar o Documento Oficial de Identificação 
(com foto) original e em perfeitas condições.  
5.6.9.1. Serão aceitos, para identificação, os seguintes documentos: Carteira de 

Identidade, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Reservista (com foto), 
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (CRM, CRN, CRO, CREA, etc.), 
Carteira de Motorista (modelo com foto). 

5.6.9.2. Não serão aceitos como documentos de identificação: Certidões de Nascimento 
ou de Casamento, Títulos Eleitorais, Carteira Nacional de Habilitação (modelo 
sem foto), Carteiras de Estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. 
Incluindo, também, documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. 

5.6.9.3. No dia de realização das provas, caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar Documento Oficial de Identificação original (com foto), por motivo de 
perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado Boletim de Ocorrência, expedido 
há, no máximo, 90 dias, por órgão policial. Nesse caso, o candidato será 
submetido à identificação especial, a qual compreende a coleta de assinaturas e 
impressão digital em formulário próprio. 

5.6.9.4. Para realização das Provas, não serão aceitos protocolo do documento, cópia do 
documento de identificação (ainda que autenticada) ou simples anotação de n.º 
de registro de REDS/Boletim de Ocorrência Policial. 

5.6.9.5.  A equipe de coordenação do prédio em que as provas estiverem sendo 
aplicadas poderá, conforme a necessidade, fazer, na sala da coordenação, a 
identificação especial do candidato que apresentar documento (mesmo sendo 
original) que não possibilite precisa identificação ou que apresente dúvidas 
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

5.6.10. Em hipótese alguma, o candidato fará as provas se não apresentar a documentação 
exigida ou não cumprir a norma estabelecida para identificação, conforme subitens 5.6.9 a 
5.6.9.5. O candidato que não atender às exigências do Edital será eliminado do concurso 
público. 

5.6.11. O candidato deverá levar caneta esferográfica comum, de tinta azul ou preta (tubo 
transparente) para preencher a Folha de Respostas.  Não será permitido o uso de caneta 
diferente da especificada, por medida de segurança do Concurso. 
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5.6.12. Não será permitido, durante a realização das provas: consulta de qualquer tipo, uso ou 
porte de relógio, chaveiro, régua de cálculo, óculos escuros, protetor auricular, quaisquer 
acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.), lapiseira, grafite, marca-texto, uso ou 
porte de aparelhos eletrônicos ou de comunicação (tais como: máquina de calcular, 
notebook, pen-drive, aparelho receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, 
telefone celular, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc.).  
5.6.12.1. Com observância do disposto no subitem 5.7 deste Edital, fica estabelecido que, 

caso esteja portando equipamentos eletrônicos e objetos pessoais (subitem 
5.6.12), antes do início das Provas, o candidato deverá identificá-los e colocá-los 
no local indicado pela equipe de fiscalização, sendo que aparelhos de telefone 
celular devem ser previamente desligados. Os equipamentos e objetos pessoais 
somente poderão ser manuseados pelo candidato após a sua saída do Prédio.  

5.6.12.2. O candidato que estiver portando, durante a realização de sua prova, mesmo 
que desligados, telefone celular, ou quaisquer dos equipamentos mencionados 
no subitem 5.6.12, ou similares, ou se for flagrado em tentativa de cola, será 
eliminado do Concurso Público. 

5.6.13. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for 
flagrado comunicando-se com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente ou 
por escrito, ou, ainda, que se utilizar de notas, de livros, de impressos etc. 

5.6.14. Para segurança de todos os envolvidos no Concurso Público, é vedado o porte de armas 
nos prédios onde serão realizadas as provas do Concurso. No caso de arma de fogo, se 
constatado o seu porte, o candidato será encaminhado à sala de Coordenação, onde 
deverá entregar a arma (desmunicionada) para guarda durante a realização das Provas, 
mediante preenchimento e assinatura de “Termo de Acautelamento de Arma de Fogo”.  
5.6.14.1. No caso de o candidato se recusar a entregar a arma de fogo, assinará Termo 

assumindo a responsabilidade pela situação, devendo, na sala de Coordenação, 
desmuniciar a arma, reservando as munições na embalagem fornecida pela 
equipe da Cotec/Unimontes, a qual deverá permanecer lacrada até que o 
candidato termine suas provas e se retire do prédio. 

5.6.15. Como forma de garantir a lisura do Concurso, é reservado à Unimontes, caso julgue 
necessário, o direito de utilizar detector de metais, gravação em áudio ou proceder à 
identificação especial (filmagem e/ou fotografia) dos candidatos, inclusive durante a 
realização das provas.  

5.6.16. Os portões dos prédios onde serão realizadas as provas serão fechados, 
impreterivelmente, quando do início dessas provas, mediante preenchimento do “Termo de 
Fechamento de Portão”, lavrado na presença de duas testemunhas. O candidato que 
chegar após o fechamento dos portões, não se levando em conta o motivo do atraso, 
terá vedada sua entrada no prédio e será eliminado do Concurso. 

5.7. Não haverá funcionamento de guarda-volumes, e a Unimontes/Cotec não se responsabilizará por 
perdas, danos ou extravios de objetos ou documentos pertencentes aos candidatos. 

5.8. Se o candidato, iniciadas as provas, desistir de fazê-las, deverá devolver ao fiscal de sala, 
devidamente assinados, a Folha de Respostas e o Caderno de Provas de Múltipla Escolha 
(completo). O candidato somente poderá deixar o prédio após decorrida 1 (uma) hora do início 
dessas provas. 

5.9. Os candidatos deverão permanecer nos locais de provas (salas) por, no mínimo, 60 (sessenta) 
minutos. O candidato somente poderá levar o Caderno de Provas de Múltipla Escolha após 
decorridos 120 (cento e vinte) minutos do início dessas provas. 
5.9.1. O candidato que sair antes de decorridas duas horas das Provas não poderá levar 

nenhuma folha do Caderno de Provas nem a folha de rascunho com as marcações da 
Folha de Respostas ou quaisquer anotações da Prova. O candidato que sair nesse período 
e fizer anotação de questões das Provas e/ou das suas respostas no Cartão de Inscrição 
e/ou em qualquer outro papel ou local será eliminado do Concurso. 

5.10. Em cada sala, os dois últimos candidatos a terminarem as provas deverão deixar o recinto ao 
mesmo tempo e deverão assinar a Ata de Aplicação de Provas. 

5.11. O candidato deverá transcrever as respostas das Provas de Múltipla Escolha para a Folha de 
Respostas, que deverá ser assinada no local indicado. A Folha de Respostas é o único documento 
válido para correção das Provas de Múltipla Escolha, e o seu preenchimento será de inteira 
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responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas neste edital e na própria Folha de Respostas.  
5.11.1. O candidato que fizer essas provas e deixar de assinar a Folha de Respostas no local 

indicado será eliminado do Concurso Público.  
5.11.2. A Folha de Respostas será personalizada e não será substituída, em nenhuma hipótese, 

por motivo de rasuras ou de marcações incorretas.  
5.11.3. O candidato que não entregar a Folha de Respostas ao término de suas Provas será 

eliminado do Concurso Público. 
5.12. Será eliminado deste Concurso Público o candidato que, sem a devida autorização da 

Unimontes/Cotec, deixar o local de provas durante a realização das Provas.  
5.13. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar, em hipótese alguma.  
5.14. Em nenhuma hipótese, haverá segunda chamada para as provas. 
5.15. O candidato que fizer uso de medicamento deverá trazê-lo consigo. 
5.16. À candidata lactante, fica resguardado o direito de amamentar, no horário de aplicação das provas, 

em local indicado pela coordenação do concurso, ficando vedada a comunicação com o(a) 
acompanhante do bebê. O tempo despendido pela amamentação será compensado durante a 
realização da prova em igual período.   
5.16.1. A Unimontes/Cotec não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. A candidata 

que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização das provas. 

5.17. Na ocorrência de alguma irregularidade, tentativa ou comprovação de fraude, o candidato será, a 
qualquer tempo, eliminado do Concurso Público e estará sujeito a outras penalidades legais, 
garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, situação em que o 
candidato será notificado, devendo manifestar-se no prazo de três dias úteis.  

5.18. O Gabarito Oficial das Provas de Múltipla Escolha será divulgado na internet, no endereço 
www.cotec.unimontes.br, na sede da Prefeitura Municipal de Augusto de Lima, no dia seguinte à 
aplicação dessas provas. O Gabarito não será informado por telefone. 
 

VI-  DA PROVA DE TÍTULOS 
6.1. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, terá o total máximo de 10 (dez) pontos, e constará de 

títulos de Formação Profissional e de Experiência Profissional, conforme especificado no subitem 
6.5 deste Edital. 

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

6.3. A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada no dia 12/4/2016, no 
sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. Somente serão analisados os títulos dos candidatos, de 
cada cargo, que obtiverem o aproveitamento mínimo de 50% do total de pontos da Prova de 
Múltipla Escolha e forem classificados até 10 vezes o número de vagas ofertadas para o cargo 
pleiteado (inclusive os empatados).  
6.3.1.  Importante: Ao consultar essa lista de participantes, o candidato deverá clicar em 

seu nome para que seja gerada a folha de identificação e código de barras. Essa 
folha deverá ser impressa e colada no envelope em que for enviar a documentação 
para a Prova de Títulos. Antes de colar a folha no envelope, o candidato deverá 
conferir o seu nome e cargo (se tiver mais de uma inscrição, ter cuidado para não 
colar no envelope de cada cargo a folha trocada). 

6.4. Envio da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser postada nos 
Correios, com A.R. ou Sedex (com custos por conta do candidato), de 13/4/2016 a 25/4/2016, para 
o seguinte endereço: Unimontes/Cotec – Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, 
CEP 39401-089, Montes Claros/MG.  
6.4.1. O candidato deverá imprimir e colar, no envelope, a folha de identificação, que contém o 

código de barras. Ela será gerada ao ser divulgada a lista de participantes da Prova de 
Títulos (ver subitem 6.3 deste Edital).  

6.4.2. A responsabilidade pelo envio da documentação é unicamente do candidato.  
6.4.3. Caso o candidato tenha feito inscrição para mais de um cargo, deverá enviar a 

documentação para cada cargo, em envelopes distintos, com a correspondente folha de 
identificação e código de barras, conforme consta do subitem 6.3.1. 

6.4.4. O candidato deverá enumerar, sequencialmente, cada folha da documentação que for 
enviada e informar, em papel à parte, a quantidade total de folhas que estarão sendo 
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enviadas (Escrever o seu nome completo, o cargo pleiteado, assinar e colocar dentro 
do envelope).  

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

6.4.6. Não poderão conter, em um mesmo envelope, documentos de mais de um candidato. No 
caso dessa ocorrência, os documentos não serão considerados para a Prova de Títulos. 
 

6.5. Especificação da Prova de Títulos – Essa Prova constará de título de Experiência Profissional e 
de Formação Profissional, com as seguintes especificações e condições: 
 
6.5.1. Título de Experiência Profissional – tempo de serviço (público ou privado) relativo à 

experiência no exercício do cargo pleiteado. Será atribuído 1 (um) ponto por ano completo 
(365 dias), relativo ao tempo de serviço efetivamente trabalhado e devidamente 
comprovado, até o limite máximo de 5 (cinco) pontos.  
6.5.1.1. O Título de Experiência deverá ser comprovado somente por meio de: 

a) Certidão de Contagem de Tempo de Serviço, expedida pelo órgão público em 
que o candidato prestou serviço e assinada pela autoridade competente.  A 
referida certidão poderá ser original ou cópia simples e legível. 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): fotocópias legíveis das 
páginas relativas ao contrato de trabalho (incluindo a página seguinte, 
mesmo que esteja em branco, e páginas em que constam ressalvas ou 
informações sobre o contrato de trabalho) e das páginas em que consta a 
identificação do candidato. Se as cópias das citadas páginas da CTPS 
estiverem incompletas ou ilegíveis, serão desconsideradas no cômputo dos 
pontos. 

c) Contrato de Prestação de Serviços (CPS), desde que tenha sido formalizado 
nos termos da lei, e expedido pelo órgão em que o candidato prestou o 
serviço, constando o cargo, o nome completo do candidato (prestador de 
serviço) e a data de início e de término da prestação de serviço. Além de 
enviar a cópia legível do contrato, o candidato deverá escrever numa folha à 
parte (e assiná-la) as seguintes informações sobre cada contrato: nome do 
contratante, nome do contratado, cargo objeto do contrato, período de 
vigência do contrato e se a prestação de serviços foi encerrada antes do 
término de vigência do contrato. 

6.5.1.1.1. Somente serão consideradas para comprovação de título da 
experiência profissional do candidato: Certidão de Contagem de 
Tempo de Serviço, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
e Contrato de Prestação de Serviços (CPS). Não serão 
considerados outros documentos, tais como declaração e 
atestados.  

6.5.1.1.2. Se a certidão ou a cópia da CTPS e do CPS estiver rasurada, 
ilegível, danificada, sem assinatura da autoridade responsável pelo 
órgão emissor ou apresentar outro defeito que a invalide ou impeça a 
análise precisa, não será considerada no cômputo dos pontos.  

6.5.1.1.3. Para fins de especificação da natureza do trabalho prestado ou 
esclarecimento sobre algum dado ou informação que constar da 
Certidão de Tempo de Serviço, na Carteira de Trabalho ou no 
contrato de Prestação de Serviço, o candidato poderá anexar 
declaração. Esse documento, contudo, não substituirá os citados nas 
letras “a”, “b” e “c” do subitem 6.5.1.1, pois será aceito apenas como 
documento complementar e deverá ser emitido pelo órgão em que o 
candidato prestou o serviço, assinado pela autoridade competente. 

6.5.1.1.4. Em caso de apresentação de cópia dos documentos citados no 
subitem 6.5.1.1 (alíneas “a”, “b” e “c”), o Setor de Recursos Humanos 
do Município de Augusto de Lima poderá solicitar, no ato da posse, a 
apresentação dos documentos originais para verificação da 
autenticidade das cópias.  
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6.5.1.2. Não serão considerados como experiência profissional: estágios, monitorias e 
trabalho voluntário. 

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

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

6.5.2. Título de Formação Profissional – no total máximo de 5 (cinco) pontos, para Curso de 
Pós-Graduação, no cargo pleiteado, a saber: Especialização Lato Sensu: 2 pontos; 
Mestrado: 4 pontos; Doutorado: 5 pontos. Para esse fim, observar-se-á o disposto no 
subitem 6.5.2.4 deste Edital. Os pontos não são cumulativos. O curso deverá ter carga 
horária mínima de 360 horas e estar integralmente concluído.   
6.5.2.1. A comprovação de conclusão do curso deverá ser feita por meio de cópia legível 

de Certificado, Declaração ou Atestado. No caso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado ou Doutorado), fica facultada a comprovação por meio de cópia legível 
da Ata de Defesa de Dissertação/Tese assinada por autoridade competente. 

6.5.2.2. O documento comprobatório de conclusão do curso deverá estar devidamente 
assinado, constando a carga horária e data de realização do curso e, 
preferencialmente, o conteúdo programático. A Declaração ou Atestado deverá 
ser em papel timbrado da Instituição emitente.  

6.5.2.3. Documentos relativos a cursos realizados no exterior somente serão 
considerados se estiverem traduzidos para o português por tradutor oficial e se 
atenderem à legislação nacional aplicável ao reconhecimento de cada curso.   

6.5.2.4. Para a Prova de Títulos, o documento que comprove apenas a habilitação exigida 
(escolaridade mínima, conforme o Anexo I deste Edital) para o exercício do cargo 
pleiteado pelo candidato não será considerado como título. Conforme o caso, 
cabe ao candidato, na entrega dos títulos, comprovar que o documento não é a 
habilitação exigida pelo cargo pleiteado e, sim, documento comprobatório de 
título. 

6.6. A análise relativa à Prova de Títulos será feita à luz da documentação apresentada pelo candidato e 
de acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 

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

6.8. Fotocópias rasuradas e ilegíveis serão desconsideradas na Prova de Títulos. 
6.9. Serão desconsiderados títulos enviados à Unimontes/Cotec por fax, internet ou outro meio que não 

seja o especificado no subitem 6.4.  
6.10. Se houver entrega de títulos após o prazo estabelecido no subitem 6.4, eles serão desconsiderados 

na Prova de Títulos. 
6.11. Em caso de alteração do nome civil do candidato (seja por retificação ou complementação), por 

motivo de casamento ou outro estado civil, o candidato deverá enviar, junto com os títulos, cópia do 
documento oficial que comprove a alteração.  

6.12. Os títulos entregues serão de propriedade Unimontes/Cotec, que lhes dará o destino que julgar 
conveniente, decorridos 6 (seis) anos da divulgação do resultado final do Concurso, conforme 
indicado pelo CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos.  

6.13. A Unimontes/Cotec e o Município de Augusto de Lima – MG não se responsabilizarão por 
documentos originais que os candidatos, eventualmente, deixarem dentro do envelope. 

6.14. Não deverão ser enviados documentos que não se refiram aos títulos estabelecidos no subitem 6.5 
deste Edital. 
 

VII-  DO  PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
7.1. A classificação final dos candidatos, por cargo, será em ordem decrescente do somatório dos 

pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha e, no caso de cargos de nível superior de escolaridade, 
dos pontos obtidos na Prova de Títulos.  

7.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, terá preferência na classificação, conforme 
disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o 
candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos na data de aplicação das Provas de 
Múltipla Escolha. Persistindo o empate ou não havendo candidatos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, será classificado, preferencial e sucessivamente, o candidato que: 
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a) obtiver maior pontuação na Prova de Múltipla Escolha de maior valor; 
b) tiver idade maior. 

 
VIII- DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
8.1. A divulgação dos resultados do concurso será feita no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, e no 

Município de Augusto de Lima, nas seguintes datas:  
8.1.1. Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição: dia 22/1/2016. 
8.1.2. Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição, após recursos: até o dia 5/2/2016. 
8.1.3. Resultado do pedido de tratamento especial: dia 12/2/2016. 
8.1.4. Resultado do pedido de tratamento especial, após recursos: dia 26/2/2016. 
8.1.5. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência): dia 12/2/2016. 
8.1.6. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência), após recursos: dia 

26/2/2016. 
8.1.7. Resultado da Prova de Múltipla Escolha, após recursos relativos ao Gabarito Oficial: dia 

12/4/2016.  
8.1.7.1. A pontuação obtida pelos candidatos na Prova de Múltipla Escolha resultará na 

classificação de candidatos que participarão da Prova de Títulos.  
8.1.8. Lista de Participantes da Prova de Títulos: dia 12/4/2016. 
8.1.9. Resultado da Prova de Títulos: dia 13/5/2016. 
8.1.10. Resultado Final do Concurso Público: até o dia 2/6/2016. Nesse Resultado, constará a 

classificação dos candidatos, em ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos na 
Prova de Múltipla Escolha e na Prova de Títulos. 

8.1.11. Resultado Definitivo do Concurso Público, com a classificação definitiva dos candidatos 
após os recursos interpostos: até o dia 14/6/2016. 

8.2. O Resultado Final e o Resultado Definitivo serão divulgados em duas listas. Na 1.ª lista (incluindo as 
pessoas com deficiência), os candidatos serão classificados por cargo e no limite de vagas, na 
ordem decrescente da soma dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha e na Prova de 
Títulos. Na 2.ª lista de candidatos, constarão, especificamente, os nomes das pessoas com 
deficiência, conforme a ordem de classificação, por cargo.   

8.3. Para os candidatos classificados além do limite de vagas, as listagens serão apresentadas em 
ordem decrescente da pontuação obtida, observando-se a classificação final. 

8.4. Não serão divulgados nomes e pontos dos candidatos eliminados ou não classificados no Concurso 
Público. O Relatório Geral, com a situação e notas dos candidatos, poderá ser consultado pelos 
candidatos na sede do Município de Augusto de Lima ou através do extrato de notas, no sítio 
eletrônico www.cotec.unimontes.br, após o dia 14/6/2016. 
8.4.1. O Extrato de Notas permanecerá no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br pelo período 

máximo de 30 dias.  
8.5. Não haverá informação individual aos candidatos. Caberá a eles tomarem conhecimento do 

resultado deste Concurso Público nos locais indicados para divulgação.  A responsabilidade pela 
busca de informações, bem como pelos prejuízos decorrentes do fato de não se terem informado, 
será exclusiva dos candidatos, e não da Unimontes/Cotec ou do Município de Augusto de Lima.    

  
IX - DOS RECURSOS  
9.1. A Unimontes/Cotec será responsável pela análise e resposta aos recursos interpostos. 
9.2. Poderão ser interpostos recursos nas situações indicadas no subitem 9.5 deste Edital, pelo sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br, nos prazos e horários indicados para cada caso. Para essa 
finalidade, o Município de Augusto de Lima disponibilizará computador e atendente, no Posto de 
Atendimento. Será disponibilizado, também, computador na Recepção da Unimontes/Cotec.  
9.2.1. Considerando a proposta e o cronograma do concurso unificado, bem como o alcance 

geográfico da internet e a disponibilidade de computadores no posto de inscrição, os 
recursos referentes a este concurso público não poderão ser enviados pelos Correios. 

9.3. O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter os dados que informem a identidade do 
reclamante, seu número de inscrição e cargo pleiteado. 

9.4. Admitir-se-á, para cada candidato, desde que devidamente fundamentado, um único recurso relativo 
a cada caso previsto no subitem 9.5. Havendo mais de um recurso, de um mesmo candidato, será 
considerado e respondido apenas o 1.º recurso. Os demais recursos serão desconsiderados.   

9.5. Caberá recurso, nos seguintes casos e prazos: 



 
 

MUNICÍPIO DE AUGUSTO DE LIMA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 14

9.5.1. Contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição, na ocorrência de 
eventuais erros na análise da documentação enviada: dias 25 a 27/1/2016, das 8h às 18h. 
9.5.1.1. Até o dia 5/2/2016, a Cotec informará o resultado do recurso, no sítio eletrônico 

www.cotec.unimontes.br. 
9.5.2. Contra o indeferimento do Pedido de Tratamento Especial, em caso de erro material: dias 

15/2/2016 a 17/2/2016, das 8h às 18h.  
9.5.2.1. Até o dia 26/2/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.5.3. Contra o indeferimento da Inscrição na Reserva de Vagas, em caso de erro material ou de 

análise: dias 15/2/2016 a 17/2/2016, das 8h às 18h.  
9.5.3.1. Até o dia 26/2/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.5.4. Contra qualquer questão das Provas de Múltipla Escolha, na ocorrência de erros no 

enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias 8/3/2016 a 10/3/2016, das 
8h às 18h. 
9.5.4.1. Até o dia 12/4/2016, a Cotec informará o resultado do recurso, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.5.4.2. A decisão sobre os recursos interpostos poderá resultar em retificação no 

Gabarito Oficial. O Gabarito Oficial, após recursos, será divulgado pela Cotec, 
no referido endereço eletrônico, por período máximo de 30 (trinta) dias, para 
conhecimento dos candidatos. Não haverá informação individual aos 
candidatos. 

9.5.5. Contra o resultado da Prova de Títulos, na ocorrência de eventuais erros na análise da 
documentação, dias 14/5/2016 a 16/5/2016, das 8h às 18h. 
9.5.5.1. Até o dia 2/6/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.5.6. Contra o resultado final da classificação no Concurso, desde que esteja devidamente 

fundamentado, dias 3/6/2016 a 5/6/2016, das 8h às 18h. 
9.5.6.1. Até o dia 14/6/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.6. Em quaisquer dos casos previstos no subitem 9.5, serão rejeitados os recursos que não estiverem 

devidamente fundamentados ou, ainda, aqueles a que se der entrada fora do prazo improrrogável 
previsto para cada caso. 

9.7. A decisão sobre os recursos interpostos, previstos nos subitens 9.5.4 a 9.5.6, poderá resultar em 
retificação na ordem de classificação dos candidatos.  

9.8. A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o dia 
14/6/2016, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br e na sede da Prefeitura Municipal de Augusto 
de Lima. No referido sítio eletrônico, o resultado será divulgado por período máximo de 30 (trinta) 
dias, para conhecimento dos candidatos. Não haverá informação individual aos candidatos. 

9.9. Decairá do direito de impugnar este Edital o candidato que efetivar sua inscrição, aceitando, assim, 
todas as disposições nele contidas, observando-se, contudo, o disposto no subitem 9.11 deste 
Edital.  

9.10. Fica facultado aos candidatos apresentarem sua(s) contestação(ões), devidamente fundamentadas, 
acerca das disposições deste Edital, por meio de requerimento, nos seguintes prazos: dias 
23/11/2015 a 25/11/2015, das 8h às 18 h, pelo sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.10.1. A Unimontes/Cotec, após decisão da Prefeitura Municipal de Augusto de Lima, 

disponibilizará a resposta ao candidato no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, até o 
dia 14/12/2015. 

9.11. Fica assegurada ao candidato a interposição de recursos sempre que algum ato praticado ao longo 
do concurso interferir em sua esfera jurídica.  
 

X - DA NOMEAÇÃO E POSSE 
10.1. O provimento dos cargos, nas vagas oferecidas neste Concurso Público, será feito por nomeação, 

respeitando-se sempre a ordem de classificação dos candidatos.  
10.1.1. Caso não haja a nomeação e posse conjunta de todos os aprovados, a ordem de 

convocação dos candidatos portadores de deficiência, respeitando-se a ordem de 
classificação nas vagas reservadas, será da seguinte forma: a primeira vaga a ser 
destinada à pessoa com deficiência será sempre 5.ª vaga; a segunda vaga será a 11.ª a 
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terceira vaga será a 21.ª e, assim, sucessivamente, para que seja mantido o percentual de 
20% de reserva de vagas.  

10.2. A convocação será feita por ofício, de acordo com o endereço indicado na Ficha de Inscrição. 
10.3. A posse para o cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial, conforme indicação do 

Município de Augusto de Lima – MG, para verificação da aptidão física e mental do candidato para 
o exercício do cargo. 

10.4. O candidato, quando convocado para posse, além de atender aos pré-requisitos exigidos para o 
cargo, deverá apresentar, obrigatoriamente, o original e xerox (legível e sem rasuras) dos seguintes 
documentos: 
 
a) Carteira de Identidade. 
b) Certidão de Nascimento ou Casamento. 
c) Título Eleitoral e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais. 
d) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
e) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. 
f) Número de PIS/PASEP, se já inscrito, ou Declaração, de próprio punho, de que não é 

inscrito. 
g) Atestado médico de sanidade física e mental necessária ao desempenho das funções 

inerentes ao cargo. O exame médico será realizado por médico da Prefeitura Municipal de 
Augusto de Lima – MG ou por médico credenciado pelo Município, que poderá, se julgar 
necessário, solicitar ao candidato exames complementares para verificar se o candidato está 
apto para o exercício do cargo. 

h) Diploma ou Certificado de Escolaridade, conforme exigência do cargo, devidamente 
registrado no órgão competente. 

i) Habilitação legal para exercício de profissão regulamentada, conforme o cargo pretendido, 
inclusive com registro no respectivo Conselho, se for o caso. 

j) Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para fins de 
verificação da acumulação de cargos, conforme dispõe o Artigo 37, Incisos XVI e XVII da 
Constituição Federal e Emendas Constitucionais. Ressalta-se que, se o candidato 
empossando for ocupante de cargo público inacumulável, deverá apresentar o comprovante 
do pedido de exoneração desse cargo no ato da posse. 

k) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.  
l) Outros documentos referidos no Estatuto ou no Plano de Carreira, Cargos e Salários, se for 

necessário. 
m) 2 fotos 3x4, recentes. 
 

10.5. A lotação do servidor empossado será determinada pelo Prefeito Municipal, e observar-se-á, para 
esse fim, a ordem de classificação neste Concurso Público. 

10.6. No prazo de validade do Concurso Público, se ocorrer o acréscimo de número de vagas em algum 
dos cargos ofertados, deverá ser feito o aproveitamento de candidatos aprovados (candidatos 
classificados além do limite de vagas), obedecida a ordem de classificação neste Concurso Público. 
10.6.1. Caso ocorra o acréscimo das vagas após a publicação deste Edital e durante o prazo de 

validade do Concurso Público, do total das vagas acrescidas será feita a reserva de vagas 
para o aproveitamento de pessoas com deficiência, observada a ordem de classificação 
desses mesmos candidatos, na proporção indicada no subitem 3.2 deste Edital, desde que 
atendidas as condições de compatibilidade para o exercício do cargo. 

 
 XI -  DAS NORMAS DISCIPLINARES 
11.1. A Cotec – Comissão Técnica de Concursos da Unimontes – terá amplos poderes para orientação, 

realização e fiscalização das Provas do Concurso Público, bem como quanto à análise da 
documentação relativa à Prova de Títulos. 

11.2. Somente poderão adentrar nos locais onde serão aplicadas as provas pessoas devidamente 
autorizadas pela Unimontes/Cotec.  

11.3. Todas as informações referentes a este Concurso Público serão prestadas pela Unimontes/Cotec, 
realizadora do Concurso Público, podendo ser obtidas no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br 
ou por meio do telefone (38) 3229-8080. 

11.4. O candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela concorrer, atentar contra a 
disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, 
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coordenar ou fiscalizar a aplicação das provas será excluído do Concurso Público e estará sujeito a 
outras penalidades legais, garantindo, ao candidato, o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

11.5. Incorrerá em Processo Administrativo, para fins de demissão do Serviço Público, em qualquer 
época, o candidato que houver realizado o Concurso Público usando documento ou informações 
falsas ou outros meios ilícitos, devidamente comprovados. 
 

XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. A Unimontes/Cotec será responsável pela elaboração e aplicação das Provas de Múltipla Escolha, 

pela Prova de Títulos, pelo processamento da classificação final dos candidatos e pelo fornecimento 
de informações referentes a este Concurso Público.  

12.2. Durante a aplicação e correção das Provas de Múltipla Escolha, se ficar constatado, em qualquer 
questão, erro de elaboração que prejudique a resposta, conforme o Gabarito Oficial, a 
Unimontes/Cotec poderá anular a questão e, nesse caso, divulgará sua decisão no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br.  

12.3. As publicações referentes aos resultados do Concurso Público, objeto deste Edital, serão feitas na 
sede do Município de Augusto de Lima e divulgadas no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.  

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

12.5. Serão de propriedade da Unimontes/Cotec, sob guarda permanente e conforme indicações 
estabelecidas pelo CONARQ, os documentos do Concurso Público (editais, resultados do Concurso, 
recursos, Folhas de Respostas das Provas de Múltipla Escolha, laudos médicos para fins de reserva 
de vaga, exemplar único de Provas).  Outros documentos como títulos, atestados médicos e 
aqueles referentes à pré-inscrição/pedido de isenção da taxa ficarão guardados pelo prazo de 6 
anos. Os cadernos de provas de Múltipla Escolha deixados pelos candidatos serão guardados por 
120 dias. 

12.6. O prazo de validade deste Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. 

12.7. A aprovação neste Concurso Público gera direito à nomeação, no limite de vagas já previstas para 
provimento, dentro do prazo de validade do Concurso e na forma da lei, obedecendo-se 
rigorosamente à ordem de classificação final dos candidatos.  

12.8. Em hipótese alguma, será concedida cópia ou vista de Provas, ressalvada a finalidade disposta no 
subitem 9.5.4 deste Edital, se necessário, mediante requerimento do candidato, protocolizado na 
recepção da Unimontes/Cotec. 

12.9. O Município de Augusto de Lima e a Unimontes/Cotec não se responsabilizam por quaisquer textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.  

12.10. São de inteira responsabilidade do candidato as declarações incompletas, erradas ou 
desatualizadas do seu endereço, as quais venham a dificultar quaisquer comunicações necessárias 
(inclusive convocação) sobre o Concurso Público.  

12.11. O candidato classificado no Concurso Público deverá, durante o prazo de validade do Concurso, 
manter atualizado o seu endereço residencial junto ao Setor de Pessoal do Município de Augusto de 
Lima. Não caberá ao candidato classificado qualquer reclamação, caso não seja possível a sua 
convocação por falta de atualização do endereço residencial. 

12.12. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções contidas na Folha 
de Respostas e nas Provas, bem como nos Editais Complementares e Retificações do Edital. 

12.13. A Unimontes/Cotec e o Município de Augusto de Lima não fornecerão declarações de classificação 
e/ou de aprovação neste Concurso Público.  

12.14. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Técnica de Concursos da 
Unimontes – Cotec –, ouvido, se necessário, o Município de Augusto de Lima.  

12.15. Caberá ao Prefeito do Município de Augusto de Lima a homologação do resultado deste Concurso 
Público no prazo da legislação municipal pertinente. 

12.16. Este Edital, na sua íntegra, será publicado na Sede do Município de Augusto de Lima e no Posto de 
Inscrições. Será divulgado no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, dele dando-se notícia, 
através do seu Extrato, em órgão de publicação oficial de imprensa e em jornal de ampla circulação 
no Estado de Minas Gerais. 

Augusto de Lima – MG, 13 de novembro de 2015. 
 

João Carlos Batista Borges 
 Prefeito Municipal  
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VAGAS DO CONCURSO LEI(S) DE 
CRIAÇÃO 

DO CARGO 

CÓDIGO 
 DE 

INSCRIÇÃO  
CARGO 

TOTAIS GERAIS 
RESERVA 
PD (20%) 

ESCOLARIDADE E OUTRAS 
EXIGÊNCIAS DO CARGO* 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMEN
TO BÁSICO 

(R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

11/2015 1  
Auxiliar de Serviços 
Gerais 

3 3 – Alfabetizado. 44h 788,00 50,00 

11/2015 2  Coveiro 1 1 – Alfabetizado. 44h 858,00 50,00 

11/2015 3  

Motorista – Veículos 
de Transporte Escolar 
(Secretaria de 
Educação) 

4 4 – 
Alfabetizado.  
CNH “D”. Experiência de 2 anos. 

44h 1.024,00 51,00 

11/2015 4  
Motorista  
(Secretaria de Saúde) 

2 2 – 
Alfabetizado.  
CNH “D”. Experiência de 2 anos. 

44h 1.024,00 51,00 

11/2015 5  
Motorista (Secretaria 
de Serviços Urbanos) 

1 1 – 
Alfabetizado.  
CNH “D”. Experiência de 2 anos. 

44h 1.024,00 51,00 

11/2015 6  
Oficial de Serviços 
Públicos – Pedreiro 

1 1 – Alfabetizado. Experiência de 2 anos. 44h 877,00 50,00 

11/2015 7  
Operador de Máquina 
Pesada 

1 1 – 
Ensino Fundamental Completo. 
CNH “D”. Experiência de 2 anos. 

44h 1.024,00 51,00 

11/2015 8  Agente Administrativo 3 3 – 
Ensino Médio Completo. 
Conhecimentos de Informática. 

30h 877,00 50,00 

12/2015 9  
Auxiliar de Serviços de 
Educação Básica – 
Cantineira 

1 1 – Ensino Médio Completo. 30h 788,00 50,00 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS DO CONCURSO 
• TOTAIS: Total das vagas oferecidas no Concurso Público. 

• GERAIS: Vagas de ampla concorrência. 

• RESERVA PD: Vaga destinada à pessoa com deficiência (subitem 3.2 do Edital). 
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VAGAS DO CONCURSO LEI(S) DE 
CRIAÇÃO 

DO CARGO 

CÓDIGO 
 DE 

INSCRIÇÃO  
CARGO 

TOTAIS GERAIS 
RESERVA 
PD* (20%) 

ESCOLARIDADE E OUTRAS EXIGÊNCIAS 
DO CARGO* 

JORNADA DE 
TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

12/2015 10  
Auxiliar de Serviços de 
Educação Básica – 
Limpeza 

2 2 – Ensino Médio Completo. 30h 788,00 50,00 

12/2015 11  
Auxiliar de Serviços de 
Educação Básica – 
Zelador 

1 1 – Ensino Médio Completo. 30h 788,00 50,00 

11/2015 12  Fiscal Sanitário 1 1 – 
Ensino Médio Completo. 
Conhecimentos em Digitação. 

40h 877,00 50,00 

11/2015 13  
Educador 
Social/Orientador 
Social  

1 1 – 

Técnico em Nível Médio Completo. 
Experiência de atuação em 
programas, projetos, serviços e 
benefícios socioassistenciais. 
Conhecimentos da PNAS. Noção 
sobre Direitos Humanos e sociais.  

40h 794,00 50,00 

11/2015 14  Assistente Social 1 1 – 
Graduação em Serviço Social. 
Registro no Conselho Respectivo. 

30h 1.960,00 98,00 

11/2015 15  Enfermeiro 1 1 – 
Graduação em Enfermagem. 
Registro no Conselho Respectivo. 

40h 1.960,00 98,00 

12/2015 16  
Especialista em 
Educação 

2 2 – 
Curso Superior de Licenciatura 
Plena em Pedagogia. 

24h 1.577,59 79,00 

11/2015 17  
Farmacêutico 
Bioquímico 

1 1 – 
Graduação em Farmácia 
Bioquímica. Registro no Conselho 
Respectivo. 

40h 3.267,00 150,00 

11/2015 18  Fisioterapeuta 1 1 – 
Graduação em Fisioterapia. 
Registro no Conselho Respectivo.  

20h 1.960,00 98,00 
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VAGAS DO CONCURSO LEI(S) DE 
CRIAÇÃO 

DO CARGO 

CÓDIGO 
 DE 

INSCRIÇÃO  
CARGO 

TOTAIS GERAIS 
RESERVA 
PD* (20%) 

ESCOLARIDADE E OUTRAS EXIGÊNCIAS 
DO CARGO* 

JORNADA DE 
TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

11/2015 19  Fonoaudiólogo 1 1 – 
Curso Superior em Fonoaudiologia.  
Registro no Conselho Respectivo. 

20h 1.960,00 98,00 

11/2015 20  Médico – Ginecologista 1 1 – 
Graduação em Medicina com Pós-
Graduação na área específica e 
registro no Conselho Respectivo. 

08h 5.880,00 150,00 

11/2015 21  Médico – Pediatra 1 1 – 
Graduação em Medicina com Pós-
Graduação na área específica e 
registro no Conselho Respectivo. 

08h 5.880,00 150,00 

12/2015 22  
Nutricionista 
(Educação) 

1 1 – 
Curso Superior Completo na 
modalidade de Nutrição. Registro no 
Conselho Respectivo.  

20h 1.960,00 98,00 

11/2015 23  Nutricionista (Saúde) 1 1 – 
Curso Superior Completo em 
Nutrição. Registro no Conselho 
Respectivo. 

20h 1.960,00 98,00 

12/2015 24  

Professor  
Educação Básica – 
 Educação Infantil e 
Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

7 6 1 

Curso Superior de Licenciatura 
Plena (Pedagogia ou Normal 
Superior para ministrar o Ensino da 
Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental). 

24h 1.165,65 58,00 

12/2015 25  
Professor  
Educação Básica – 
Educação Física 

2 2 – 

Licenciatura específica para 

ministrar o ensino dos Anos Finais 

do Ensino Fundamental. 

24h 18,02 h/a 97,00 

12/2015 26  
Professor  
Educação Básica –
Educação Religiosa 

1 1 – 
Licenciatura específica para 
ministrar o ensino dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental. 

24h 18,02 h/a 97,00 

12/2015 27  
Professor  
Educação Básica – 
Língua Inglesa 

1 
 

1 
 

– 
Licenciatura específica para 
ministrar o ensino dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental. 

12h 18,02 h/a 50,00 
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VAGAS DO CONCURSO 
LEI(S) DE 
CRIAÇÃO 

DO CARGO 

CÓDIGO 
 DE 

INSCRIÇÃO  
CARGO 

TOTAIS GERAIS 
RESERVA 
PD* (20%) 

ESCOLARIDADE E OUTRAS EXIGÊNCIAS 
DO CARGO* 

JORNADA DE 
TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

12/2015 28  
Professor  
Educação Básica – 
Língua Portuguesa 

1 1 – 
Licenciatura específica para 
ministrar o ensino dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental. 

24h 18,02 h/a 97,00 

12/2015 29  
Professor  
Educação Básica – 
Matemática 

1 1 – 
Licenciatura específica para 
ministrar o ensino dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental. 

24h 18,02 h/a 97,00 

11/2015 30  Psicólogo 1 1 – 
Graduação em Psicologia. 
Registro no Conselho Respectivo. 

30h 1.960,00 98,00 

 
* A escolaridade exigida e outras exigências para o exercício do cargo, inclusive as citadas no subitem 2.1 do Edital, deverão ser comprovadas por 

ocasião da posse. 
** Vaga reservada para pessoas com deficiência, conforme especificado no subitem 3.2 do Edital.  
 

Augusto de Lima – MG, 13 de novembro de 2015. 
 
 

João Carlos Batista Borges 
Prefeito Municipal 

VAGAS OFERTADAS 47 46 1** 

TOTAL 47 
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CARGO ESCOLARIDADE PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL DE 
PONTOS 

HORÁRIO DAS 
PROVAS 

Língua Portuguesa 15 4,2 

 

• Auxiliar de Serviços Gerais  

• Coveiro  

• Motorista – Veículos de Transporte Escolar 
(Secretaria de Educação) 

• Motorista (Secretaria de Saúde) 

• Motorista (Secretaria de Serviços Urbanos) 

• Oficial de Serviços Públicos – Pedreiro 
 

Alfabetizado 

Matemática 
 

10 3,7 

100 
Das 7:30 às 
10:30 horas  

Língua Portuguesa 15 4,2 

• Operador de Máquina Pesada 

Ensino 
Fundamental 
Completo  Matemática 10 3,7 

100  
Das 7:30 às 
10:30 horas 

Língua Portuguesa 15 4,2 

• Agente Administrativo 

• Auxiliar de Serviços de Educação Básica –
Cantineira 

• Auxiliar de Serviços de Educação Básica –
Limpeza  

• Auxiliar de Serviços de Educação Básica – 
Zelador  

• Fiscal Sanitário  

• Educador Social/Orientador Social 

Nível Médio, 
conforme o Anexo 

I do Edital.   

Matemática 10 3,7 

100 
Das 12:30 às 
15:30 horas 

 

Conhecimentos Específicos 15 4,2  

• Professor Educação Básica – Língua 
Portuguesa  
 

 
Curso Superior 
Específico, 

conforme o Anexo 
I do Edital. 

Didática 10 3,7 

100 
Das 12:30 às 
15:30 horas 
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CARGO/FUNÇÃO ESCOLARIDADE PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL DE 
PONTOS 

HORÁRIO DAS 
PROVAS 

Conhecimentos Específicos 15 4,2 

• Assistente Social 

• Enfermeiro  

• Especialista em Educação 

• Farmacêutico Bioquímico  

• Fisioterapeuta  

• Fonoaudiólogo  

• Médico – Ginecologista  

• Médico – Pediatra  

• Nutricionista (Educação) 

• Nutricionista (Saúde) 

• Professor Educação Básica – Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

• Professor Educação Básica – Educação 
Física 

• Professor Educação Básica – Educação 
Religiosa  

• Professor Educação Básica – Língua Inglesa  

• Professor Educação Básica – Matemática 

• Psicólogo 

 
Curso Superior 
Específico, 
conforme o 
Anexo I do 

Edital. 

Língua Portuguesa 10 3,7 

100 
Das 12:30 às 
15:30 horas 

  

 
Augusto de Lima – MG, 13 de novembro de 2015. 

 
 
 

João Carlos Batista Borges 
Prefeito Municipal 
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• Agente Administrativo 
Executar, sob orientação imediata, trabalho administrativo de noções gerais, sem muita complexidade, 
compreendendo o atendimento ao público, protocolo, arquivo, tramitação de documentos, escriturações e 
similares. 

 
• Assistente Social 

Formular estratégias para elaboração, planejamento, execução e avaliação de políticas públicas; acolher e 
prestar informações às famílias para os encaminhamentos adequados das demandas dos usuários dos 
serviços de saúde e das unidades socioassistenciais do Município.  

 
• Auxiliar de Serviços de Educação Básica – Cantineira, Limpeza e Zelador 

Executar atribuições de apoio operacional relacionadas à limpeza, higiene, cozinha, portaria, jardinagem, e 
à carga e descarga de materiais, além de pequenos reparos, mensageiro, arquivo e outras atividades 
correlatas. 
 

• Auxiliar de Serviços Gerais  
Executar serviços de limpeza em geral nas dependências e instalações dos prédios públicos; realizar 
trabalhos na copa e cozinha, preparando e servindo o café, recolhendo, lavando e guardando os utensílios; 
executar trabalhos de limpeza; efetuar carga e descarga de material e mercadorias, deslocando-os aos 
locais estabelecidos, utilizando-se de esforço físico para a remoção de objetos; efetuar os serviços de 
plantio, poda, coleta de mudas e conservação de parques e jardins; executar serviços de apoio operacional 
em geral; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

• Coveiro  
Preparar a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando a lápide e 
limpando o interior das covas já existentes para o sepultamento; auxiliar na colocação do caixão, 
manipulando as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento do mesmo na sepultura; fechar a 
sepultura, recobrindo-a de terra e cal ou fixando-lhe a laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo e 
executar outras tarefas correlatas.  
 

• Educador Social/Orientador Social  
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização, visando à atenção, defesa e à 
garantia de direitos e proteção aos indivíduos e às famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco 
social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família.  
 

• Enfermeiro  
Supervisionar, coordenar e orientar as atividades de assistência global ao doente, controlando a estocagem 
de medicamentos, vacinas e ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem; efetuar 
diagnóstico, tratamento pré e pós-operatório; realizar consultas; prescrição de assistência e cuidados 
diretos aos pacientes graves com risco de vida; prestar cuidados e assistência à gestante puérpera e ao 
recém nascido. 
 

• Especialista em Educação 
Exercer, em unidade escolar, a supervisão do processo didático como elemento articulador no 
planejamento, no acompanhamento, no controle e na avaliação das atividades pedagógicas, conforme o 
plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade escolar.  

 
• Farmacêutico Bioquímico 

Supervisionar, acompanhar a execução de exames diversos e emitir resultados, conforme normas 
estabelecidas e técnicas específicas de análises clínicas; acompanhar e colaborar no trabalho de rotina do 
laboratório de análises clínicas, zelando pelo seu adequado funcionamento; atuar em conformidade com as 
atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos princípios éticos, leis e atos normativos do 
Conselho Profissional. 
 

• Fiscal Sanitário  
Fiscalizar e/ou inspecionar estabelecimentos comerciais, feiras livres e de alimentação pública em geral, 
verificando o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em vigor. 
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• Fisioterapeuta  
Aplicar métodos e técnicas fisioterapêuticas; elaborar os diagnósticos, planejar e executar os tratamentos 
fisioterápicos no local que for determinado utilizando-se de meios físicos especiais para obter o máximo de 
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados; eleger e quantificar as intervenções e condutas 
fisioterapêuticas apropriadas objetivando tratar as disfunções nos campos da fisioterapia em toda sua 
extensão e complexidade, assistindo a clientela do sistema municipal de saúde, educação e assistência 
social. 
 

• Fonoaudiólogo  
Prestar assistência fonoaudiológica à população nas diversas unidades municipais de saúde e de 
educação, visando à restauração da capacidade de comunicação dos pacientes e alunos. 
 

• Médico – Ginecologista  
Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos princípios 
éticos, leis e atos normativos do Conselho de Medicina; efetuar exames médicos em pacientes da rede 
pública municipal, visando à realização de diagnósticos e ao tratamento de enfermidades diversas; emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidade. 
 

• Médico – Pediatra  
Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos princípios 
éticos, leis e atos normativos do Conselho de Medicina; efetuar exames médicos em pacientes da rede 
pública municipal, visando à realização de diagnósticos e ao tratamento de enfermidades diversas; emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidade.  
 

• Motorista – Veículos de Transporte Escolar (Secretaria de Educação)  
Conduzir veículos automotores Leves ou Pesados (de transportes de passageiros e cargas), obedecendo e 
observando às regras de segurança no trânsito e às legislações pertinentes vigentes no país, demonstrando 
boa educação no trato com as pessoas, sendo discreto, paciente e disponível para atender às necessidades 
da administração pública. 
 

• Motorista (Secretaria de Saúde) 
Conduzir veículos automotores Leves ou Pesados (de transportes de passageiros e cargas), obedecendo e 
observando às regras de segurança no trânsito e às legislações pertinentes vigentes no país, demonstrando 
boa educação no trato com as pessoas, sendo discreto, paciente e disponível para atender às necessidades 
da administração pública. 
 

• Motorista (Secretaria de Serviços Urbanos) 
Conduzir veículos automotores Leves ou Pesados (de transportes de passageiros e cargas), obedecendo e 
observando as regras de segurança no trânsito e legislações pertinentes vigentes no país, demonstrando 
boa educação no trato com as pessoas, sendo discreto, paciente e disponível para atender às necessidades 
da administração pública.   
 

• Nutricionista (Saúde) 
Avaliar o estado nutricional do cliente, a partir do diagnóstico clínico, exames laboratoriais, anamnese 
alimentar e exames antropométricos; Estabelecer a dieta do cliente, fazendo as adequações necessárias; 
Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução nutricional do cliente, quando 
necessário; Prescrever complementos nutricionais, quando necessário; Registrar em prontuário do cliente a 
prescrição dietoterápica, a evolução nutricional, as intercorrências e alta em nutrição; Promover orientação 
e educação alimentar e nutricional para clientes e familiares; Elaborar e/ou controlar programas e projetos 
específicos de assistência alimentar a grupos vulneráveis da população; Integrar a equipe multidisciplinar, 
com participação plena na atenção prestada ao cliente; Participar do planejamento e execução de 
treinamento, orientação, supervisão e avaliação de pessoal técnico e auxiliar; Colaborar na formação de 
profissionais na área de saúde, orientando estágios e participando de programas de treinamento; Efetuar 
controle periódico dos trabalhos executados; Recorrer a outros profissionais e/ou solicitar laudos técnicos 
especializados, quando necessário; Desenvolver e fornecer receituário de preparações culinárias; Colaborar 
com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; Efetuar controle periódico dos trabalhos 
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executados; Contribuir no planejamento, execução e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos; 
Realizar vigilância alimentar e nutricional; Promover programas de educação alimentar e orientação sobre 
manipulação corretas de alimentos, desempenhar outras atividades afins. 
 

• Nutricionista (Educação) 
 
Elaborar cardápio para o atendimento dos educandos; acompanhar o cumprimento do cardápio e a 

qualidade dos produtos fornecidos para a preparação dos alimentos; Promover avaliação nutricional e do 

consumo alimentar das crianças; Promover adequação considerando as necessidades especifica da faixa 

etária atendida; Promover programa de educação alimentar e nutricional, visando crianças, pais, 

professores, funcionários e diretoria; Executar atendimento individualizado de pais de alunos, orientando 

sobre alimentação da criança e da família; Integrar a equipe multidisciplinar com participação plena na 

atenção prestada à clientela; Planejar, implantar e coordenar a UAN, de acordo com as atribuições 

estabelecidas para a área de alimentação coletiva e desempenhar outras atividades afins; acompanhar o 

processo de aquisição da agricultura familiar; auxiliar no processo de prestação de contas dos recursos do 

PNAE.  
 

• Oficial de Serviços Públicos – Pedreiro 
Exercer funções operacionais que exijam conhecimento e qualificação para o seu exercício, especialmente 
em obras. 
 

• Operador de Máquina Pesada 
Operar máquinas e equipamentos leves ou pesados, de acordo com a sua habilitação profissional e área de 
atuação. 
 

• Professor Educação Básica – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
Ministrar aulas nas unidades escolares de Educação Básica; promover o processo de ensino/aprendizagem; 
planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos; participar da avaliação do 
rendimento escolar; participar de reuniões pedagógicas de colegiado; promover a participação dos pais e 
responsáveis pelos alunos no processo de avaliação do ensino/aprendizagem; participar de cursos de 
atualização e/ou aperfeiçoamento; participar de atividades escolares que envolvam a comunidade; cuidar, 
preparar e selecionar material didático-pedagógico; escriturar livros de classes e boletins; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

• Professor Educação Básica – Educação Física, Educação Religiosa, Língua Inglesa, Língua 
Portuguesa e Matemática.  

Ministrar aulas nas unidades escolares de Educação Básica; promover o processo de ensino/aprendizagem; 
planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos; participar da avaliação do 
rendimento escolar; participar de reuniões pedagógicas de colegiado; promover a participação dos pais e 
responsáveis pelos alunos no processo de avaliação do ensino/aprendizagem; participar de cursos de 
atualização e/ou aperfeiçoamento; participar de atividades escolares que envolvam a comunidade; cuidar, 
preparar e selecionar material didático-pedagógico; escriturar livros de classes e boletins; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

• Psicólogo 
Exercer atividades próprias da sua formação profissional; aplicar conhecimentos no campo da psicologia 
para o planejamento e execução de atividades no âmbito da educação, saúde, trabalho e comunidades com 
o objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e à integridade do ser humano. 
 

Augusto de Lima – MG, 13 de novembro de 2015. 
 
 
 

João Carlos Batista Borges 
Prefeito Municipal 
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