PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO

Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO, Sr. Frederico Henrique Figueiredo Coura Ferreira, no uso de suas atribuições legais e em
consonância com a Legislação Federal, Instrução Normativa nº 05/2007, alterada pelas Instruções Normativas nº 04/2008 e nº
08/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Legislação Municipal, em especial Lei Orgânica Municipal; Estatuto do
Servidor Público Municipal instituído pela Lei nº 96/88 e Plano de Cargos e Salários dos servidores da Prefeitura, instituído pela Lei
Nº 227/99 e demais Leis que criam e/ou alteram cargos, comunica a abertura do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS para
provimento dos cargos e vagas atualmente vagos, dos que vagarem e dos que forem criados durante o prazo de validade deste
Concurso. Estabelece ainda instruções especiais a seguir que regularão todo o processo ora instaurado, a saber:
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O Concurso Público será organizado pela empresa TENDÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, situada à Av.
Amazonas, nº 115, sala 1301, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 12.117.997/0001-43.
1.1. Os cargos, vagas, vencimentos, valores de inscrições, carga horária, escolaridades, tipos de provas e atribuições dos cargos,
são os constantes dos Anexos I e II. Também são parte integrante deste Edital os Anexos III (programas de provas), IV
(cronograma do concurso), V (modelo de formulário para recursos) e VI (modelo de formulário para solicitação de isenção de
pagamento de taxa de inscrição).
2 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, na forma da Lei.
2.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA A POSSE
3.1. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
3.2. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
3.3. Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos.
3.4. Estar em gozo dos direitos políticos.
3.5. Possuir, na data da posse, habilitação exigida para o cargo pretendido.
3.6. Gozar de boa saúde física e mental.
3.7. Para cargo de Agente Comunitário de Saúde, o candidato deverá residir na área da comunidade em que for atuar, desde a
data de publicação deste Edital.
4 - DAS INSCRIÇÕES
4.1 PRESENCIAL:
4.1.1. Local: Sede da Prefeitura de Dionísio. Praça São Sebastião,433- Centro – Dionísio/MG.
4.1.2. Período: 14/03/2016 a 14/04/2016 (exceto sábados, domingos e feriados), no horário de expediente.
4.1.3 O candidato deverá apresentar no ato da solicitação da inscrição, pessoalmente, ou através de procuração específica os
seguintes documentos:
a) Original do CPF, cédula de identidade ou de documento equivalente, de valor legal. No caso de inscrição por procuração, esta
deverá ser acompanhada também de documento do procurador.
b) Laudo médico de deficiência do candidato, quando cabível.
4.1.4 O pagamento da inscrição será feito por meio de boleto bancário disponível para impressão imediatamente após a realização
da solicitação da inscrição.
4.1.5 A segunda via do boleto estará disponível na Área do Candidato no site da empresa organizadora até a data do vencimento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO

Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
4.2 VIA INTERNET:
4.2.1 Será admitida a inscrição via INTERNET, no endereço www.tendenciaconcursos.com.br, solicitada no período
previsto no item 4.1.2, até às 23h59 do dia 14/04/2016 (horário oficial de Brasília/DF), desde que efetuado seu pagamento até o dia
15/04/2016.
4.2.2 A inscrição efetuada via Internet somente será validada após confirmação do recolhimento do valor da inscrição, por meio de
boleto bancário.
4.2.3 São de responsabilidade única do candidato ou seu procurador os dados cadastrais informados na solicitação de inscrição,
inclusive quanto à declaração de necessidades especiais.
4.2.4 O valor da inscrição somente será devolvido nas hipóteses de cancelamento, suspensão, adiamento das provas, pagamento
em duplicidade ou extemporâneo, situação em que o candidato poderá requerer a restituição junto à Prefeitura Municipal, corrigido
monetariamente, a partir da data do pagamento da inscrição, em prazo, não superior a 60 (sessenta) dias da data do requerimento.
4.2.5. Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscreverem no presente concurso, nas
condições do item 9.8 deste Edital, desde que as necessidades especiais de que são portadoras sejam compatíveis com as
atribuições do cargo e declaradas no ato da inscrição, juntamente com laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da
necessidade especial, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem
como a provável causa da necessidade especial. O candidato que efetuar a inscrição via internet deverá enviar o laudo via
CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do período de inscrições para a Tendência
Assessoria e Consultoria Ltda, Av. Amazonas, 115 – sala 1301 - Centro - Belo Horizonte - MG - CEP: 30180-902.
4.2.6. Caso necessitem de condições especiais para fazer as provas, os candidatos deverão declarar, em requerimento próprio (o
próprio formulário de inscrição online) serem portadores de necessidades especiais, especificando-a no ato da inscrição, e enviar
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da necessidade especial, com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da necessidade especial, em conformidade com o
item 4.2.5 deste Edital.
4.2.7 A Tendência Assessoria e Consultoria Ltda não se responsabiliza por inscrições via Internet não recebidas por motivos de
ordem técnica dos computadores, na hipótese das falhas não serem de sua responsabilidade.
4.2.8 O Edital estará disponível no endereço eletrônico www.tendenciaconcursos.com.br
4.3 Nos dias 14 a 16/03/2016, o candidato que por razões financeiras não puder arcar com o custo da taxa de inscrição deverá
apresentar no ato da solicitação de isenção da taxa de inscrição, no local previsto para inscrição presencial, os seguintes
documentos:
a) demonstrativo de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚnico, conforme Decreto nº
6.593 de 02/10/2008 que regulamenta o art. 11 da Lei nº 8.112 de 11/12/1990, com data de cadastramento anterior a data da
publicação deste Edital, ou;
b) cópia autenticada em cartório da Carteira Profissional (CTPS) do interessado, devidamente atualizada, sendo: páginas que
contém identificação e foto além da página do contrato do último cargo e a página seguinte em branco, ou as duas primeiras
páginas da carteira em branco, caso nunca tenha trabalhado, e também, ou:
c) declaração de hipossuficiência financeira, conforme modelo no Anexo VI e constante no formulário de solicitação de isenção de
pagamento de taxa de inscrição, disponível no Ponto de Apoio (P.A.)
4.3.1 O interessado que preencher os requisitos descritos nos subitens acima e desejar solicitar isenção de pagamento da taxa de
inscrição, apenas para um cargo, deverá preencher normalmente sua ficha de inscrição online disponível no site:
www.tendenciaconcursos.com.br e entregar o formulário de solicitação de isenção de taxa de inscrição no mesmo local
previsto no item 4.1.1, pessoalmente ou por procurador, junto com os documentos comprobatórios exigidos neste edital, em
envelope, com menção a “Isenção de Taxa de Inscrição de Concurso – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO”, no período
entre os dias 14 a 16/03/2016, ou enviar via Correios por Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR) com data de
postagem entre os dias 14 a 16/03/2016, para a Tendência Assessoria e Consultoria Ltda, Av. Amazonas, 115 – sala 1301 - Centro
- Belo Horizonte - MG - CEP: 30180-902.
4.3.2 A simples entrega da documentação não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de inscrição.
4.3.3 Não serão aceitos, após a entrega da documentação, acréscimos ou alterações das informações prestadas.
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EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
4.3.4 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta de alguma informação ou documentação ou a solicitação apresentada
fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo de isenção e a não participação do candidato no concurso
público, na condição de isento.
4.3.5 O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade da documentação apresentada,
sob as penas da lei, cabendo à empresa organizadora a análise do preenchimento dos requisitos e eventual indeferimento dos
pedidos em desacordo, podendo, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de
irregularidade, rever a isenção. Constatada a ocorrência de tais hipóteses dentro da validade do Concurso Público, serão
adotadas medidas legais contra os infratores, inclusive as de natureza criminal além de o candidato ter seu pedido de isenção
anulado ou até mesmo ser excluído do certame.
4.3.6 É assegurado o direito de recurso junto à empresa organizadora, no prazo de três dias úteis a partir do primeiro dia útil
subsequente à divulgação da relação de deferimentos, podendo ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de
postagem dentro do prazo recursal, ou através de protocolo, no endereço previsto no item 4.1.1.
4.3.7 Cada candidato terá o direito de solicitar isenção de pagamento de taxa de inscrição apenas para um único cargo. Os pedidos
de isenção serão analisados e julgados pela empresa organizadora.
4.3.8 O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 31/03/2016, pela Internet, no
endereço eletrônico www.tendenciaconcursos.com.br e no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE
DIONÍSIO/MG.
4.3.9 Após analisados os recurso e, mantendo-se o indeferimento, o candidato cuja solicitação tiver sido indeferida, não participará
do concurso público, na condição de isento, podendo efetuar sua inscrição conforme o disposto nos itens 4.1 ou 4.2 e seus
subitens.
4.4. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, que não seja passível de correção por parte do
candidato, bem como a apresentação de documentos ou informações falsas, determinará o cancelamento da inscrição e anulação
de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis, assegurado o direito de
recurso contra as decisões que cancelarem as inscrições e que anularem os atos delas decorrentes, junto à Comissão Especial de
Concursos que será decidido em 48 (quarenta e oito) horas, em conformidade com o princípio da ampla defesa e do contraditório
(art. 5º, LV, CF/88). Caso haja inexatidão nas informações contidas na ficha de inscrição, o candidato deverá corrigir dentro do
prazo previsto no item 4.1.2.
4.5. Outras informações:
a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional;
b) Não serão recebidas inscrições por via postal, fax ou extemporânea;
c) O candidato poderá concorrer em mais de um cargo, observado o turno de realização das provas no Anexo I.
4.6 A candidata lactante poderá amamentar durante a realização das provas, desde que leve um acompanhante, que ficará em
local determinado pela Coordenação do Concurso Público e será responsável pela guarda da criança. Durante o período de
amamentação, a candidata lactante será acompanhada por fiscal.
4.6.1 A candidata deverá encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições, via Correios por Carta Registrada com Aviso de
Recebimento (AR) para a empresa organizadora, situada na Avenida Amazonas, 115, sala 1301, no Centro de Belo Horizonte,
CEP: 30.180-902, ou pessoalmente, na Sede da Prefeitura, no endereço: Rua Padre Arlindo Vieira, 03 - Centro – Dionísio/MG.
CEP: 35.437-000, no horário de expediente, exceto sábados, domingos e feriados.
4.6.2 A amamentação poderá ser a cada intervalo de 2 (duas) horas, por até 30 (trinta) minutos e o tempo despendido pela
amamentação será compensado durante a realização da prova em igual período, caso seja necessário.
4.7 O candidato não deficiente que necessitar de condição especial para realização das provas deverá solicitá-la até o término das
inscrições, via Correois por Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), para a empresa organizadora, situada na Avenida
Amazonas, 115, sala 1301, no Centro de Belo Horizonte, CEP: 30.180-902, ou pessoalmente, na Sede da Prefeitura, na Rua Padre
Arlindo Vieira, 03 - Centro – Dionísio/MG. CEP: 35.437-000, no horário de expediente, exceto sábados, domingos e feriados.
4.7.1 O candidato deverá encaminhar juntamente com a solicitação de condição especial para a realização das provas, Laudo
Médico, ou qualquer outro documento idôneo que justifique a solicitação de atendimento especial. O candidato que não o fizer até o
término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição atendida.
4.7.2 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise da legalidade, viabilidade e razoabilidade do pedido.
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5 - DAS PROVAS
O Concurso Público constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha.
PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
5.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório serão aplicadas para todos os cargos e
terão duração máxima de 3h (três horas).
5.1.1 À Prova Objetiva de Múltipla Escolha será atribuído um valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
5.1.2 O conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha será composto de 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) opções de
respostas cada, valorizado de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo 2,5 (dois pontos e meio) o valor de cada questão.
5.1.3 Será aprovado o candidato que totalizar o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total de pontos do conjunto das Provas
Objetivas de Múltipla Escolha.
5.1.4 O programa de provas para as questões de múltipla escolha é o constante do Anexo III deste Edital.
6 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
6.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas no Município de Dionísio, no dia 01/05/2016.
6.1.2 Estarão afixadas na sede da Prefeitura Municipal de Dionísio e disponíveis no site: www.tendenciaconcursos.com.br,
a partir do dia 27/04/2016, planilha contendo locais e horários de realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha.
6.2. O ingresso na sala ou locais de provas só será permitido dentro do horário estabelecido e ao candidato que apresentar
documento de Identidade informado no ato da inscrição. Como o documento não ficará retido, será exigida a apresentação do
original, não sendo aceito cópias, ainda que autenticadas.
6.3. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de provas, importando a ausência ou retardamento do candidato
em sua exclusão do Concurso Público, seja qual for o motivo alegado.
6.4. Em nenhuma hipótese haverá aplicação de provas fora dos locais e horários preestabelecidos.
6.5. O candidato deverá comparecer aos locais designados, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de lápis,
borracha e caneta tipo esferográfica azul ou preta e devidamente documentado.
6.6. Não será permitido ao candidato o uso de máquina calculadora, computador portátil, relógio digital do tipo Data Bank,
aparelhos celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos ou capazes de transmitir dados. Estes equipamentos deverão
ser desligados e guardados em recipiente próprio fornecido antes da realização das provas Objetivas de Múltipla Escolha.
6.6.1. Será de inteira responsabilidade do candidato eventual extravio ou dano de pertences pessoais, sendo que nem o município,
nem a empresa organizadora do concurso responsabilizar-se-ão por qualquer prejuízo sofrido pelo candidato.
6.7. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de provas em condições especiais, deverá informar no ato da
inscrição, através de requerimento juntamente com parecer emitido por especialista da área de sua necessidade especial.
6.8 Ao iniciar a prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo tempo mínimo de 1h (uma) hora.
6.9. Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos da sala de provas.
6.10. O candidato deverá transcrever suas respostas para o cartão de respostas, com caneta esferográfica azul ou preta.
6.11. Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
legível ou não forem marcadas da forma correta demonstrada aqui:
.
6.12. Não se poderá substituir o cartão de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura no mesmo implicará em sua
anulação.
6.13. Será excluído do processo o candidato que:
a) Se apresentar após o horário estabelecido;
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b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
c) Não apresentar o documento de identificação com foto aceito pela legislação no ato das provas, ressalvada a hipótese de
apresentação de boletim de ocorrência;
d) Durante a realização das provas for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas,
oralmente, por escrito, ou através de equipamentos eletrônicos, ou ainda que venha a tumultuar a sua realização;
e) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que na companhia de um fiscal;
f) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, auxiliares e autoridades presentes.
6.14. O candidato, ao terminar as provas Objetivas de múltipla Escolha, entregará ao fiscal somente o seu cartão de respostas
devidamente preenchido e assinado.
7 - DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE
7.1. Será eliminado o candidato que não alcançar o mínimo exigido de 50% (cinquenta por cento) do total de pontos das provas
Objetivas de Múltipla Escolha.
7.2. A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas Objetivas de Múltipla Escolha e será
divulgada em duas listas, uma contendo a classificação geral de todos os candidatos aprovados e a outra somente a classificação
dos candidatos portadores de necessidades especiais.
7.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada preferência, para efeito de classificação,
sucessivamente, ao candidato que:
a) Se idoso, amparado pela Lei nº 10.741/03 - Estatuto do Idoso, ao de idade mais avançada.
b) Aquele que obtiver maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos, quando houver;
c) Aquele que obtiver maior número de pontos na Prova de Língua Portuguesa;
d) O de maior idade.
8 - DOS RECURSOS
8.1. Caberá recurso, contra este Edital, indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, cancelamento de
inscrições, exclusão de candidatos, provas práticas, provas objetivas, resultados e toda e qualquer decisão que venha a interferir
na esfera de direitos subjetivos dos candidatos, em única e última instância, à Comissão Especial de Concursos, no prazo de 03
(três) dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente à divulgação do ato, podendo ser via CORREIOS por CARTA
REGISTRADA com Aviso de Recebimento (AR), para o endereço da Tendência Assessoria e Consultoria, à Avenida
Amazonas, 115/1301, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-902, com os custos correspondentes por conta do candidato, ou
pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, na Sede da Prefeitura, na Rua Padre Arlindo Vieira, 03 - Centro –
Dionísio/MG. CEP: 35.437-000, no horário de expediente, exceto sábados, domingos e feriados, observada a data de postagem
dentro do prazo recursal.
8.2. Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem em formulário próprio, conforme Anexo V deste Edital, (um
formulário por questão) e disponível no site da empresa organizadora, não estiverem redigidos em termos próprios ou não
fundamentados, os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato ou ainda aqueles a que se der entrada fora
dos prazos preestabelecidos.
8.3. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, seja em virtude de
recurso administrativo, seja por outro motivo, serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou
não.
8.4. Não haverá revisão genérica de provas.
9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O candidato aprovado e nomeado será regido pelo Estatuto dos Servidores do Município de Dionísio/MG.
9.2. A Comissão Especial de Concursos, terá a responsabilidade de acompanhar a realização do concurso.
9.3. Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito a estágio probatório de 3 (três) anos durante o qual sua eficiência e
capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo.
9.4 O candidato aprovado dentro do limite de vagas previstas, durante o prazo de validade do certame tem direito subjetivo a
nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado.
9.4.1. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, por ato do Chefe do
Executivo, caso haja interesse.
9.5. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do concurso
público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
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9.6. A Prefeitura Municipal de Dionísio e a Tendência Assessoria e Consultoria Ltda. não se responsabilizam por quaisquer cursos,
textos, apostilas e outras publicações referentes a este concurso.
9.7. O candidato deverá manter junto ao Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal, durante o prazo de validade do concurso, seu
endereço atualizado, visando eventuais convocações.
9.8 Ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas de cada cargo, das que vierem a surgir ou forem criadas, conforme
Decreto Federal nº 3.298/99, para pessoas portadoras de necessidades especiais, em cumprimento às normas legais,
desde que compatível com o exercício do cargo e declarada no ato da inscrição. O candidato que não declarar ser
deficiente no ato de sua inscrição não poderá declarar posteriormente.
9.8.1 Para pleno atendimento ao item 9.8, no que diz respeito ao arredondamento, quando a aplicação do percentual
previsto no edital resultar em número fracionado, aplica-se a regra da percentagem mínima e máxima orientada pelo
Supremo Tribunal Federal por meio do Senhor Ministro Marco Aurélio no documento MS 26.310-5/DF - Relator Ministro
Marco Aurélio – DJ 31.10.2007. Assim a 1ª (primeira) nomeação de candidato classificado portador de necessidades
especiais deverá ocorrer quando da nomeação da 5º (quinta) vaga do cargo contemplado neste Edital. Já a 2ª (segunda),
quando da nomeação da 21º (vigésima primeira) vaga, a 3ª (terceira), quando da nomeação da 41º (quadragésima primeira)
e assim sucessivamente.
9.8.2 Os portadores de necessidades especiais, quando de sua posse, serão submetidos a exame médico a fim de comprovar a
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência que não o incapacite para o exercício do cargo,
assegurado o direito de recurso junto à Prefeitura Municipal, no prazo de três dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente à
divulgação do resultado do exame.
9.8.3 É considerado portador de necessidades especiais aquele que se enquadrar nas condições especificadas no artigo 4º do
Decreto Federal nº 3.298/99.
9.9. O candidato aprovado, quando nomeado, deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos, para efeito de posse
no cargo:
a) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
b) Fotocópia autenticada do CPF;
c) Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade;
d) Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP (se tiver);
e) Laudo médico que comprove a saúde física, mental e psicológica fornecido por Junta Médica do Município de Dionísio;
f) 02 (duas) fotografias 3x4;
g) Fotocópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de certidão de quitação eleitoral;
h) Fotocópia autenticada do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
i) Fotocópia autenticada do comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo, bem como registro no órgão competente e
comprovação de estar em dias com a entidade, quando cabível;
j) Declaração de bens nos termos do art. 13 da Lei Federal 8.429/92;
k) Declaração que não acumula cargo público remunerado, nos termos do art. 37, XVI e XVII da Constituição Federal, exceto em
casos que a lei permite;
l) Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral.
9.10 A empresa contratada encaminhará para a Prefeitura Municipal todos os documentos relativos ao concurso público, ficando
esta responsável pela guarda, conservação e arquivamento de todo o material pelo prazo previsto em regulamento específico.
(Resolução do Conselho Nacional de Arquivologia) (CONARQ).
9.11 O sistema de confecção, guarda, vigilância, transporte, processo produtivo, segurança e recursos humanos de documentos do
presente certame encontram-se em conformidade com a norma ABNT NBR 15540/2007. Sendo de responsabilidade da empresa
organizadora o pleno cumprimento das disposições determinadas pela citada norma.
9.12. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Especial de Concursos, ouvida a Tendência Assessoria e
Consultoria Ltda, empresa responsável pela execução do Concurso.
9.13. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final.
9.14. Toda informação referente à realização do processo será fornecida pela empresa organizadora, afixadas no quadro de
publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Dionísio, bem como no endereço eletrônico:
www.tendenciaconcursos.com.br.

Dionísio /MG, 15 de janeiro de 2016.

__________________________________________________
FREDERICO HENRIQUE FIGUEIREDO COURA FERREIRA
Prefeito Municipal
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ANEXO I
CARGO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Nº TOTAL VAGAS
DE
PARA
VAGAS
P.P.N.E*
INSCRIÇÃO

VENCIMENTO
BASE R$

VALOR
INSC.

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ESCOLARIDADE E
PRÉ-REQUISITOS MÍNIMOS

TIPO DE PROVA E NUMERO
DE QUESTÕES

02**

-

880,00

45,00

40h

1º grau incompleto

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

06

01

880,00

45,00

40h

2º grau completo e residir na ária em que irá atuar

Língua Portuguesa 15
Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos Específicos 15

AGENTE DE ENDEMIAS

04

-

880,00

45,00

40h

2º grau completo

Língua Portuguesa 15
Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos Específicos 15

ELETRICISTA

01

-

1.671,60

85,00

40h

MÉDICO PSF

03

-

7.000,00

200,00

40h

Língua Portuguesa 20
Matemática 20

2º grau completo

Língua Portuguesa 15
Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos Específicos 15

Superior – Médico com registro no CRM

Língua Portuguesa 15
Conhecimentos Gerais 10
Conhec. Específicos/Legislação 15

(*) P.P.N.E = Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
(**) Vagas que se destinam a atender qualquer setor do município, inclusive órgãos conveniados.
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ANEXO II

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

-Promover a educação para a saúde no município;
-Orientar os pacientes;
-Manter o material e equipamentos em permanente condições de uso;
-Auxiliar o profissional de nível superior na realização de exames e tratamentos diversos;
-Registrar os dados de todos os atendimentos feitos na forma conveniada, apresentando relatórios dos mesmos, afim de permitir analises, estudos e verificações;
-Realizar visitas domiciliares na sua área de abrangência;
-Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

AGENTE DE ENDEMIAS

-Realizar atividades atinentes ao Sistema Municipal de Vigilância em Saúde.
-Atuar nas atividades relativas ao combate e prevenção a doenças.
-Atuar, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, na elaboração de planos de ação, manutenção de banco de dados, isolamento institucional de surtos endêmicos e demais ações de saúde no
município.

MÉDICO PSF

-Desenvolver as atividades do Programa de Saúde da Família em sua área de abrangência.
-Realizar com efetividade as visitas domiciliares e os tratamentos indicados e prestados aos pacientes e sua adequação à busca dos melhores resultados clínicos.
-Prestar atendimento médico domiciliar e em consultório.
-Atuar na organização, coordenação e direção das atividades atinentes ao PSF.
-Coordenar o trabalho dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários e demais servidores do PSF.
-Cumprir as escalas de trabalho.
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ELETRICISTA

-Instalação de dutos e redes de distribuição elétrica, em conformidade com as normas ABNT e determinadas pela CEMIG – Cia Energética de Minas Gerais.
-Ligação de pontos de energia elétrica ( alimentação, iluminação, distribuição e derivação);
-Inspeção e revisão constantes e manutenção periódica do sistema elétrico dos prédios escolares e dos setores administrativos da rede municipal de ensino.
-Instalação e ligação de padrões de entrada de energia elétrica, sob as normas ABNT e CEMIG.
-Instalação, revisão e manutenção e montagem de painéis elétricos, caixas de distribuição e de derivação, com a aplicação de disjuntores, relés, sensores de presença e claridade, refletores,isoladores,
lâmpadas ( do tipo comum, incandescentes), fotocélula, adaptadores e conversores de tensão e voltagem, pára-raios, aterramento, motores estacionários e de corrente continua, ar condicionados e
equipamentos elétricos em geral.
-Adoção de medidas de segurança dos alunos da rede escolar municipal e servidores do Departamento Municipal de Educação.
-Fiscalização, acompanhamento, encaminhamento de solicitação de serviços e emissão de informações à empresa contratada para manutenção dos ativos de iluminação pública, por meio do Processo
Licitatório Nº 102/2015, promovido pelo CONSMEPI – Consórcio Municipal Multissetorial dos Municípios do Médio Piracicaba.serviço esse prestado junto a rede elétrica de alta tensão do município (sede, vilas,
distritos e povoados), destinados à iluminação pública municipal.

A

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

-Executar serviços de conservação e limpeza de órgãos e vias publicas;
-Efetuar a coleta de lixo dos órgãos públicos, embalando-o em sacos plásticos para serem recolhidos e eliminados;
-Executar tarefas de cozinha e lavanderia;
-Varrer, espanar,encerrar e lavar paredes,portas, vidraças e instalações sanitárias;
-Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
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ANEXO III

PROGRAMAS DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGO DE NÍVEL 1º GRAU INCOMPLETO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de
Sílabas; Feminino; Masculino; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Singular e Plural;
Artigo; Substantivo Próprio e Comum.
Bibliografia sugerida: Conhecer e Crescer - 1ª a 4ª série, Cristiane Buranello e Eliane Vieira dos Reis. Marcha
Criança - 1ª a 4ª série, Ed. Scipione. LEP de 1ª a 4ª série de Paulo Nunes de Almeida, Ed. Saraiva. E outros livros
que abrangem o programa proposto.
MATEMÁTICA: Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração,
Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, Medidas de
Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo; Figuras geométricas.
Bibliografia sugerida: Giovanni Jr & Bonjorno (1ª a 4ª - ed. FTD); Matemática - Registrando descobertas
(Barroso Lima, Maria Aparecida - Ediouro); Coleção Quero Aprender Matemática de Oscar Guelli, Ed. Ática. E
outros livros que abrangem o programa proposto.
CARGOS DE NÍVEL 2º GRAU COMPLETO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE ENDEMIAS, ELETRICISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 - Interpretação de texto . 2 - Conhecimentos Lingüísticos: Fonética: fonemas,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, formação de
palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos
sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e
antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
Bibliografia sugerida: CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 42ª Edição, 2.000. CAMPEDELLI, Samira Yousseff e SOUZA, Jésus Barbosa. Gramática do Texto
- texto da gramática. Editora Saraiva. INFANTE, Ulisses. Curso de Gramática Aplicada aos Textos. Editora
Scipione. E outros livros didáticos que abrangem o programa proposto.
CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos ligados à atualidade nas áreas: História, Geografia, Estudos Sociais e
Ciências de 1º e 2º graus. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política,
Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil. Conhecimentos Gerais do
Município de Dionísio (História, geografia e atualidades). Conhecimentos básicos de informática.
Bibliografia sugerida: Livros de História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1º e 2º graus. Jornais,
Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Ética e cidadania, relações Humanas no Trabalho, Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos, Noções de Legislações de Saúde Publica, Noções de Procedimentos Administrativos,
Cadastro Familiar e territorial, finalidade e instrumentos. Interpretação Demográfica. Conceito de territorialização,
micro-area de abrangência. Noções Gerais de Higiene. Prevenção de acidentes. Primeiros socorros; Noções Gerais
de organização e disciplina geral. Conhecimentos específicos sobre Legislação Sanitária.
Sugestão Bibliográfica: Livros técnicos sobre os assuntos citados. Manual do sistema de informação básica
Brasília: Ministério da Saúde. O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde: Ministério da Saúde, Secretaria de
Políticas de Saúde, 2.000 Departamento de Atenção Básica – 3ª edição – 2.000. Manual do Agente Comunitário de
Saúde – Agentes em ação. Ano 1 de março de 1.999 Ministério da Saúde Brasília.
AGENTE DE ENDEMIAS: Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde; Visita domiciliar; Avaliação das áreas
de risco ambiental e sanitário; Noções de ética e cidadania; Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e
saneamento; Noções básicas de doenças como Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Malária,
Esquistossomose, Cólera, Febre Amarela, dentre outras
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Sugestão Bibliográfica: Livros técnicos sobre os assuntos citados.
ELETRICISTA: Ferramentas elétricas e utensílios utilizados em serviços de eletricidade; Limpeza e conservação
do ambiente de trabalho; Cuidados com a segurança no setor de trabalho: Choque elétrico, Prevenções;
Terminologia básica utilizada nas construções civis; Princípios básicos da construção civil e as rotinas de trabalho;
Conhecimento dos materiais de construção civil na área de eletricidade.
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
MÉDICO PSF
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 - Interpretação de texto . 2 - Conhecimentos Lingüísticos: Fonética: fonemas,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, formação de
palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos
sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e
antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
Bibliografia sugerida: CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 42ª Edição, 2.000. CAMPEDELLI, Samira Yousseff e SOUZA, Jésus Barbosa. Gramática do Texto
- texto da gramática. Editora Saraiva. INFANTE, Ulisses. Curso de Gramática Aplicada aos Textos. Editora
Scipione. E outros livros didáticos que abrangem o programa proposto.
CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos ligados à atualidade nas áreas: História, Geografia, Estudos Sociais e
Ciências de 1º e 2º graus. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política,
Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil. Conhecimentos Gerais do
Município de Dionísio (História, geografia e atualidades). Conhecimentos básicos de informática.
Bibliografia sugerida: Livros de História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1º e 2º graus. Jornais,
Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO: 1- Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de
saúde preventivo. 2- Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. 3- Princípios de
terapia farmacológica. 4- Radiologia do coração. Princípios de eletrocardiograma. 5- Conduta na insuficiência
cardíaca. 6- Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. 7- Hipertensão arterial sistêmica. 8Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. 9- Asma brônquica. 10- Pneumonias comunitárias. 11- Cálculos
renais. Uropatia obstrutiva. 12- Cistite e pielonefrite. 13- Gastrite. Úlcera péptica. 14- Distúrbios gastrintestinais
funcionais: síndrome do cólon irritável. 15- Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. 16- Abordagem do
paciente com diarréia. Doença intestinal inflamatória. 17-Neoplasias do estômago e do intestino grosso. 18Pancreatite. 19- Hepatites virais. 20- Cirrose hepática. 21- Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. 22Abordagem das anemias. 23- Leucopenia e leucocitose. 24-Abordagem do paciente com linfadenopatia e
esplenomegalia. 25- Abordagem do paciente com sangramento e trombose. 26- Prevenção de câncer. Marcadores
tumorais. Síndromes paraneoplásicas. 27- Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. 28- Diabetes mellitus.
29- Hipoglicemia. 30- Hipo e hipertireoidismo. 31- Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia
medicamentosa. 32- Reações adversas às drogas e aos alimentos. 33- Artrite reumatóide. 34-Gota e metabolismo
do ácido úrico. 35- O ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco
intervertebral. 36- Abordagem clínica do paciente febril. 37- Tuberculose. 38- Doenças sexualmente
transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. 39- Gripe e resfriado. 40- Abordagem clínica das
orofaringites agudas. 41- Princípios da prevenção vacinal. 42- Parasitoses intestinais. 43- Princípios da
antibioticoterapia. 44- Síncope e cefaléias. 45- Acidentes com animais peçonhentos. 46- Interpretação dos
distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.
Bibliografia sugerida: BRAUNWALD, E.; FAUCI, A. S.; KASPER, D.L.; HAUSER, S. L.; LONGO, D. L.; JAMESON,
J. L. Medicina interna. 15. ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill Interamericana do Brasil, 2002. GOLDMAN, L.;
AUSIELLO, D. C. Tratado de medicina interna. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. GREEN, G. B.; HARRIS, I.
S.; LIN, G. A.; MOYLAN, K. C. The Washington Manual. Manual de terapêutica clínica. 31. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2005. ROCHA, M.O.C.; PEDROSO, E.R.P.; FONSECA, J.G.M; SILVA. O.A. Terapêutica clínica.
Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 1998. Outros livros que abrangem o programa proposto.
LEGISLAÇÃO:Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Decreto nº 5.296, de 02 de
Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de
atendimento às pessoas que especifica. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições
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para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, todo o teor. Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, que dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, todo teor. Lei nº 8.842,
de 04 de Janeiro de 1.994, que dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá
outras providências todo o teor. Lei nº 9.263, de 12 de Janeiro de 1.996, que Regula o § 7º do Artigo 226 da
Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências, todo o
teor.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO

Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

ANEXO IV
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO
DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE

LOCAL

15/01/2016

-

Publicação do extrato de abertura do concurso público

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e jornal local

Publicação do Edital de Abertura do Concurso público na íntegra

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Dionísio,
no site: www.tendenciaconcursos.com.br,

Prazo de solicitação de Isenção de pagamento da Taxa de Inscrição

CEIMA

Divulgação de relação contendo pedidos de isenção de pagamento de inscrição
DEFERIDOS

CEIMA

Prazo para interposição de recurso sobre o resultado do pedido de isenção de
pagamento de inscrição

CEIMA

Período de inscrição dos candidatos ao concurso – PRESENCIAL

CEIMA

15/01/2016
14 a 16/03/2016
31/03/2016
01 a 05/04/2016
14/03 a 14/04/16
14/03 a 14/04/16
27/04/2016
01/05/2016

Expediente da
Prefeitura
Expediente da
Prefeitura
Expediente da
Prefeitura
Expediente da
Prefeitura

24 horas online
15h
A ser
informado

Período de inscrição dos candidatos ao concurso – Internet

Site: www.tendenciaconcursos.com.br

Divulgação de locais e horários de realização das Provas Objetivas de
Múltipla e Escolha e Práticas

Site: www.tendenciaconcursos.com.br,
Sede da Prefeitura Municipal de Dionísio e no CEIMA

Realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Práticas

Em local a ser informado

02/05/2016

15h

Divulgação do Gabarito Oficial das Provas Objetivas de Múltipla Escolha

Site: www.tendenciaconcursos.com.br,
Sede da Prefeitura Municipal de Dionísio e no
CEIMA

03 a 05/05/16

Expediente da
Prefeitura

Prazo para interposição de recurso contra questões das Provas Objetivas de
Múltipla Escolha
Divulgação do Resultado Geral de todos os cargos e pareceres de recursos
contra as Provas Objetivas de Múltipla Escolha
Prazo para interposição de recurso contra divulgação dos resultados das
Provas Objetivas de Múltipla Escolha

Site: www.tendenciaconcursos.com.br,
Sede da Prefeitura Municipal de Dionísio eno CEIMA

Site: www.tendenciaconcursos.com.br,
Sede da Prefeitura Municipal de Dionísio e no CEIMA

20/05/2016

15h

23 a 25/05/2016

Expediente da
Prefeitura

CEIMA, ou via CORREIOS

CEIMA, ou via CORREIOS

01/06/2016

15h

Divulgação de Resultado Final (classificação)

02 a 06/06/2016

Expediente da
Prefeitura

Prazo para interposição de recurso contra divulgação do Resultado Final

CEIMA, ou via CORREIOS

Homologação do Resultado

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Dionísio e site:
www.tendenciaconcursos.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO

Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

ANEXO V
Organização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO
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www.tendenciaconcursos.com.br

FORMULÁRIO PARA RECURSO
À Comissão Especial Coordenadora da execução do Concurso Público da Prefeitura de Dionísio/MG
Concurso Público – Edital 01/2016

Candidato
Nº de inscrição
Cargo
Marque abaixo o tipo de recurso:
Edital
Inscrições (qualquer erro, omissão ou indeferimento)
Local, Sala, data e horário de prova (erro no local e/ou data)
Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada)
Realização da Prova Prática, se houver
Resultado (erro na pontuação e/ou classificação)
Qualquer outra decisão proferida no certame. Especificar _________________________________________________
Digite, datilografe ou escreva em letra de forma a justificativa do recurso, em conformidade com o item 8 do Edital, de forma objetiva:

Local e data: ______________________, ___/___/___
Assinatura do candidato: __________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO

Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

ANEXO VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO

Organização:
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SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DA INSCRIÇÃO
NOME:
CARGO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

DOC. IDENTIDADE:

FONE:

CPF:

DATA DE NASCIMENTO:
DEFICIENTE:

CEP:

/

 SIM

 NÃO
 Brasileira

NACIONALIDADE:

/

 Estrangeira

Pelo presente, requeiro isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição no Concurso Público - Edital 01/2016 da Prefeitura
Municipal de Dionísio, e, para tanto:
DECLARO
- Pertencer à família de baixa renda, estando impossibilitado de arcar com as despesas da inscrição sem prejuízo de meu próprio
sustento e/ou de meus familiares e que sou membro de família de baixa renda, conforme previsão no Decreto nº 6.135 de
26/06/07, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor desta declaração, ou;
- Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CADÚnico, por membro de família de baixa renda,
de que trata o Decreto nº 6.135 de 26/06/07, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor desta declaração, ou;
- Estar desempregado, não ser profissional autônomo, não participar de sociedade profissional, não me encontrar em gozo de
nenhum benefício previdenciário de prestação continuada, enfim, não ter renda de nenhuma natureza (inclusive de atividade
informal) e minha situação econômica não me permite pagar a referida taxa sem prejuízo do sustento próprio ou de minha família.
- Ter conhecimento que declarações inverídicas ou falsidade de documentos apresentados, mesmo que verificadas posteriormente,
acarretarão a nulidade de minha inscrição e a minha desclassificação no concurso, sujeitando-me às penalidades da Lei em
vigência, respondendo civil e criminalmente, pelo inteiro teor de minha declaração, nos termos do artigo 299 do Código Penal
Brasileiro.
para tanto, apresento:
[ ] Comprovante de inscrição de minha família em programa de ajuda social dos governos Federal ou Estadual;
[ ] cópia autenticada em cartório ou qualquer outro meio idôneo de autenticação, da Carteira Profissional (CTPS) do interessado,
devidamente atualizada, sendo: páginas que contém identificação e foto além da página do contrato do último cargo e a
página seguinte em branco, ou as duas primeiras páginas da carteira em branco, caso nunca tenha trabalhado;
Número de Identificação Social – NIS:____________________________________
____________________ _____ de _______ de 2015.
Local
dia
________________________________
 Deferido  Indeferido
Assinatura do Requerente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DA INSCRIÇÃO
CONCURSO PÚBLICO – Edital 01/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO /MG.
PROTOCOLO:

Recebemos do Senhor (s) __________________________________________________________________________________________________
Candidato ao cargo ____________________________________________________________________ Nº de Inscrição ___________________
___________________________________________________
Em ____ de ______________ de 2015
ATENDENTE.
ATENÇÃO: O candidato que encaminhar sua documentação via CORREIOS (item 4.3 do Edital), deverá guardar o Aviso de Recebimento (AR)
juntamente com este protocolo.
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