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EXTRATO - RESULTADOS DE PREGÕES Nº 12/
2015
A Pregoeira Municip al na forma da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações torna  público  os
Result ados Finais dos Processos Licit atórios
abaixo identificados:

PREGÃO PRESENCIAL Nº:

0301/2013 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL  DOS
RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS
GRUPOS�   E  DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO 358/2005 E CONAMA E RDC 306/
2004 ANVISA, GERADOS PELO MUNICIPIO DE
MONTES CLAROS, processo homologado em 05/
02/2014.Contratado:
SERQUIP-  TRATAMENTOS DE RESIDUOS MG
LTDA.

Vigência: Primeiro T ermo de Adit amento,  firmado
em 02/02/2015, será prorrogada por mais 12 (doze)
meses, tendo como termo inicial 05.02.2015, e
como termo final 04.02.2016.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº:

0208/2014 -  LOCAÇÃO DE VEICULOS P ARA
ATENDER A DEMANDA  DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
PARA  O EXERCÍCIO DE 2015, processo
homologado em 26/01/2015.Contratado:

Fornecedor                                                 V alor
PIEKARZ SERVICE LTDA- ME...........472.730,16
Vigência: Será a partir da assinatura do contrato
até 31/12/2015. Assinatura do contrato em 12/02/
2015.

0225/2014 -  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LABORA TORIAIS; EQUIPAMENTOS PARA
ÁUDIO, VÍDEO E FOTO; MOBILIÁRIO EM
GERAL  E APARELHO DE MEDIÇÃO E
ORIENTAÇÃO (GPS) PARA  ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Termo de
Revogação,  firmado em 14/01/2015 conforme
justificativa da Secretaria de Saúde e parecer da
Assessoria Jurídica.

Montes Claros (MG), 27 de fevereiro de 2015.
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
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EXTRATO Nº 020/2015 – TERMO DE RESCISÃO
E ERRATA DE PUBLICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licit ações e
Julgamentos deste Município, na forma da Lei
Federal n.º8.666/93 e alterações, torna público
os Termo de Rescisão de Contrato abaixo
identificado:
TERMO DE RESCISÃO E ERRATA DE
PUBLICAÇÃO
Contratos nº P023314 – Processo nº 0233/ 2014
– Dispensa nº 077/2014 – Objeto: Contrat ação
de empresa especializada p ara construção de
centro de referência especializado de
assistência social – CREAS no Município de
Montes Claros. TERMO DE RESCISÃO que
entre si fazem o Município de Montes Claros e
a Empresa Municip al de Serviços Obras e
Urbanização. T ermo firmado em 05 de fevereiro
de 2015.
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Errat a de Publicação realizada no dia 05/02/
2015 no Diário Oficial Eletrônico do Município
de Montes Claros (p agina 01) - Contrato
P0003821313 – Processo 0382/2013 – Dispensa
de Licit ação 069/2013 –  Onde se lê: em 24 de
novembro.  - Leia-se: em 21 de novembro .
Montes Claros (MG), 27 de fevereiro de 2015

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licit ações e Julgamento

DECRETO Nº 3.255,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

NOMEIA CANDIDATOS DE CONCURSO
PÚBLICO PARA CARGOS EFETIVOS DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e considerando as determinações judiciais
constantes dos autos dos processos de números
0433.15.004083-3 e 0433.08.269542-3;

DECRETA:

Art. 1º – Ficam nomeados, para os cargos efetivos
do Poder Executivo do Município de Montes
Claros, os seguintes candidatos aprovados em
concurso público: Raquel Amarante do
Nascimento , Técnica em Administração, RG:
15.925.362; Alessandra Souza Figueira ,
Fonoaudióloga, CPF: 034.014.066-63; e Letícia
Ferreira V idal ,  Fonoaudióloga, RG MG-
10.906.350.

Parágrafo Único: A nomeação dos candidatos para
os cargos listados no caput do presente artigo
decorre respectivamente de liminar e decisão não
transitada em julgado nos autos dos Processos
Judiciais constantes no considerando deste
Decreto e permanecerá em vigor somente
enquanto perdurar os efeitos das respectivas
decisões judiciais.

Art. 2º – Os candidatos ora nomeados deverão,
na forma da legislação vigente e dos respectivos
editais, ser regularmente convocados e
empossados.

§ 1º – Sem prejuízo do prazo legal assegurado
aos nomeados, a Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão poderá estabelecer
regulamentos, cronograma para atendimento dos
nomeados, fluxo admissional, posse e demais
procedimentos pertinentes, expedindo, quando
necessários, os atos e comunicações próprios.

§ 2º – A convocação dos nomeados poderá ser
realizada por carta enviada por via postal com
aviso de recebimento (AR), para o endereço
indicado pelo candidato quando de sua inscrição
no concurso ou outro endereço que tenha sido
posteriormente informado pelo mesmo, sendo
considerada válida a convocação quando
efetivamente entregue a correspondência no
respectivo endereço.

§ 3º – Além da convocação na forma do parágrafo
2º deste artigo, que será considerada para os fins
e efeitos legais, deverá ser divulgada no sítio
eletrônico do Município de Montes Claros
(www.montesclaros.mg.gov.br) a relação dos
convocados, constantes do anexo referido no art.
1º deste Decreto.

Art. 3° – Este Decreto entra em vigor na dat a de
sua publicação revogando as disposições em
contrário.

Montes Claros(MG), 25 de fevereiro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal

Decreto nº 3.256, 25 de fevereiro de 2.015

REGULAMENTA A AUDIÊNCIA  PÚBLICA
DESTINADA A DIVULGAÇÃO E DISCUSSÃO
DO PLANO DE SANEAMENT O BÁSICO DO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, ESTADO DE
MINAS GERAIS.

O Prefeito Municipal de Montes Claros - MG .,
no uso de suas atribuições legais e nos termos
do artigo 71, inciso VI, combinado com o artigo
99, inciso I, letra “i”, da Lei Orgânica do
Município de Montes Claros, em observância
do disposto no § 5 o do art. 19 da Lei Federal n o

11.445/07 e do art. 26 do Decreto Federal n o

7.217/10;

DECRETA

Art. 1 o Fica designada Audiência Pública  aberta
a qualquer pessoa, empresa ou entidade civil
interessada, tem por objetivo dar conhecimento,
informar, esclarecer, receber sugestões e críticas
a respeito do Plano Municipal de Saneamento
Básico de Montes Claros, elaborado em
cumprimento à Lei Federal no 11.445/2007.

Parágrafo Único:  A Audiência Pública será
realizada no Centro Cultural Hermes de Paula, às
19:00 (dezenove) hs. do dia 18 (dezoito) de março
do corrente ano.

Art. 2 o A Audiência Pública será composta pela
MESA COORDENADORA e pelo PLENÁRIO.

§ 1o A Mesa Coordenadora da Audiência Pública
será composta pelas seguintes autoridades:

I - Prefeito Municipal, ou seu representante, como
Presidente da Mesa;

II - Secretário Adjunto de Meio Ambiente, como
Coordenador Geral da Audiência Pública;

III – Secretário Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano;

IV – Secretário Adjunto de Serviços Urbanos;

V – Procurador Geral;

VI – Presidente da Câmara Municipal ou seu
representante;

VII – Representante da empresa Serviços de
Engenharia Consultiva - SERENCO;

VIII – Outras autoridades/representantes.

§ 2o Caberá ao representante designado para a
Coordenação da Audiência Pública a
responsabilidade por:

I - registro das pessoas participantes na Audiência
Pública em lista de presença apropriada, contendo
nome, telefone, número de documento de
identidade, bem como a sua condição de
representante de alguma entidade, empresa,
associação, conselho, clube de serviço etc.;

II - anotação das exposições e debates ou gravação
da Audiência Pública;

III - preparação do Relatório–Síntese da Audiência
Pública;

IV - distribuição de formulário para perguntas aos
participantes interessados.

Art. 3 o A Audiência Pública terá início com a
formação da Mesa, no local, data e horário
constante no parágrafo único do art. 1º.

Art. 4 o A Audiência Pública observará a seguinte
programação:

I – abertura, realizada pelo Sr. Prefeito Municipal
ou seu representante;

II – leitura do presente Decreto Municipal;

III – exposição do Plano Municipal de Saneamento
Básico;

IV – respostas às questões encaminhadas pelos
representantes, participantes e ouvintes através de
formulário próprio;

V – Palavra Final do Prefeito Municipal ou seu
representante;.

§ 1o Cada pessoa presente terá direito à
manifestação formulada por escrito, em impresso
próprio, encaminhado à Mesa, respondidas em
obediência à ordem de inscrição.

§ 2o Os questionamentos que não forem
respondidos na Audiência Pública deverão ser
respondidos por escrito em prazo não superior a
10 (dez) dias corridos e estarão à disposição dos
interessados na Secretaria de Infraestrutura e
Planejamento Urbano do Município de Montes
Claros.

§ 3o A critério do Coordenador Geral, as equipes
técnicas e jurídicas responsáveis pela elaboração
do Plano Municipal de Saneamento Básico, bem
como representantes de outros órgãos e entidades
públicas, poderão ser convidadas a prestar
esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre o
assunto objeto da presente Audiência Pública.

§ 4o O tempo de realização da Audiência Pública
será de 120 (cento e vinte) minutos, podendo ser
prorrogado por até 30 (trinta minutos) a critério do
Coordenador Geral.

Art. 5 o Eventuais dúvidas e casos omissos serão
resolvidos pelo Coordenador Geral da Audiência.

Art. 6 o Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

Município de Montes Claros, 25 de fevereiro
 de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA  PREVISTA NO
 DECRETO MUNICIPAL No 3256, de 25.02.2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Montes Claros, em
cumprimento ao disposto no § 5o do art. 19 da Lei
Federal no 11.445/2007 e no art. 26 e seus
respectivos incisos do Decreto Federal no 7.217/
2010, CONVIDA todos os cidadãos e entidades
civis para participarem da Audiência Pública, que
se fará realizar no dia 18 de Março de 2015, às
19:00 horas (dezenove horas), no Centro Cultural
Hermes de Paula, localizado na Praça Dr. Chaves,
N° 32, Centro (Praça da Matriz) destinada à
divulgação do Plano Municipal de Saneamento
Básico de Montes Claros, bem como para receber
sugestões, críticas, comentários e contribuições
para finalização do referido Plano.

Montes Claros, 25 de Fevereiro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municip al



2 - SÁBADO, 28 DE FEVEREIRO DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

Decreto  nº 3.253, 19 de fevereiro de 2.015 
 
REGULAMENTA A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO  À PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL PARA GARIS E MOTORISTAS  QUE 
ESTEJAM SUBORDINADOS OPERACIONALMENTE À COLETA DE L IXO DOMICILIAR 

 
O Prefeito Municipal de Montes Claros, no uso de suas atribuições, nos termos dos artigos 71 e 99, da Lei Orgânica do Município de Montes 
Claros e nos arts. 75 e 79 da Lei Municipal nº 3.175 de 23 de dezembro de 2.003, com redação dada pela Lei Municipal 4.665 de 11 de novembro 
de 2.013, 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º –  Fica disciplinada a concessão de gratificação de estímulo à produção individual, criado pelo inciso II do art. 75 da Lei Municipal n.º 
3.175 de 23 de dezembro de 2.003, a ser concedida aos Garis e Motoristas que estejam subordinados operacionalmente à coleta de lixo 
domiciliar, lotados nos quadros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, que será regida nos termos do presente 
decreto. 

 
Parágrafo Único. Os efeitos do presente Decreto abrangem apenas os Motoristas que operam exclusivamente os caminhões 
coletores/compactadores e os Garis que atuam diretamente na coleta e destinação final do lixo domiciliar. 
 
Art. 2º – Os servidores lotados na coleta de lixo domiciliar, serão pontuados segundo critérios abaixo: 

 
I - Assiduidade: 
a) mais de 01 (uma) falta justificada ou injustificada no mês: 0 (zero) ponto; 
b) 01 (uma) falta justificada ou injustificada no mês: 5 (cinco) pontos;  
c) nenhuma falta justificada ou injustificada no mês: 10 (dez) pontos. 

 
II - Para os servidores abrangidos pelo presente Decreto serão, ainda, considerados o desenvolvimento de suas atividades conforme os itens 
descritos na tabela abaixo: 

Atuação  no  local  de trabalho  Pontos  

Pontualidade – Chegar ao local de trabalho sempre no horário determinado  00 a 10 

Comprometimento, dedicação e responsabilidade com as atividades desempenhadas 00 a 10 

Cumprimento das tarefas diárias inerentes ao serviço de coleta de lixo domiciliar dentro do prazo estabelecido pela 
coordenação do setor  

00 a 10 

Permanência no local de trabalho durante toda a carga horária prevista 00 a 10 

Obedecer as normas disciplinares estabelecidas pela coordenação do setor 00 a 10 

Apresentar-se sempre com o uniforme e os EPI's e demonstrando zelo com a imagem e higiene pessoal.  00 a 10 

Alcance pelo servidor das metas de produção individual estipuladas pela coordenação do setor  00 a 10 

Agir sempre de forma disciplinada, educada, com cordialidade e respeito aos superiores e a população em geral.  
00 a 10 

 
Art. 3º  Das pontuações obtidas pelos servidores e apuradas pela chefia imediata, serão deduzidos pontos conforme ocorrências abaixo: 

 
I - Falta de interesse e rendimento no trabalho: 00 a 10 pontos; 
II - Falta de comprometimento com as tarefas diárias: 00 a 10 pontos; 
III - Não cumprimento das tarefas determinadas: 00 a 10 pontos; 
IV – Conduta inadequada no local de trabalho: 00 a 10 pontos; 
V - Falta de uso de EPI e não cumprimento das normas repassadas pela Segurança do Trabalho: 00 a 10 pontos. 

 
Art. 4º Os servidores receberão a gratificação sobre seu vencimento básico, conforme a pontuação baixo estabelecida: 

 
I  - De 0 (zero) a 50 (quarenta) pontos: 0% (zero); 
II - De 51 (quarenta e um) a 60 (sessenta) pontos: 20% (vinte) por cento;  
III - De 61 (sessenta e um) a 65 (setenta e cinco)  pontos: 25% (vinte e cinco) por cento; 
IV - De 66 (sessenta e seis) a 70 (setenta) pontos: 30% (trinta) por cento;  
V - De 71 (setenta e um) a 75 (setenta e cinco) pontos: 35% (trinta e cinco) por cento;  
VI - De 76 (setenta e seis) a 80 (oitenta) pontos: 40% (quarenta) por cento;  
VII- De 81 (oitenta e um) a 85 (oitenta e cinco) pontos: 45% (quarenta e cinco) por cento; 
VII- De 86 (oitenta e seis) a 90 (noventa) pontos: 50% (cinquenta) por cento. 

 
Art. 5º  Mensalmente, à Coordenação da Coleta de Lixo Domiciliar encaminhará ao Secretario Adjunto de Serviços Urbanos, relatório contendo a 
pontuação e a gratificação devida a cada servidor, que, após aprovado, será encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão para inclusão 
em folha de pagamento.   

 
§ 1º – A apuração da pontuação para fins de cálculo do percentual de gratificação terá início em 02 de fevereiro de 2015, sendo que para o 
pagamento da primeira gratificação será feita a projeção da pontuação obtida pelos servidores nos primeiros 15 (quinze) dias do mês de 
fevereiro.  

 
§ 2º – Mensalmente, a apuração da pontuação ocorrerá do dia 16 (dezesseis) ao dia 15 (quinze) do mês subsequente. 

 
Art. 6º  – Não terão direito à percepção da gratificação  servidores em readaptação funcional, férias ou licenças de qualquer natureza.  

 
Art. 7º  – O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a 02 de 
fevereiro de 2.015. 
 

Município de Montes Claros, 19 de fevereiro de 2015. 
 

Ruy Adriano Borges Muniz 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA DE MONTES CLAROS 
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

EDITAL Nº 002/2015 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRAT AÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERME IROS, 
PARA ATENDER ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍ LIA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 
 
 
A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, atendendo à Secretaria Municipal de Saúde, consideran do a urgente necessidade de se suprir 
demandas de excepcional interesse público através da contratação de pessoal para executar serviços junto às equipes de Estratégia Saúde da Família; 
torna público o presente edital. O Processo Seletivo reger-se-á pelo disposto na Lei Orgânica Municipa l, na Lei Municipal nº 3175 de 23 de dezembro de 
2003, na Lei Complementar Municipal nº 40 datada de 28 de dezembro de 2012 e normas deste edital. 

 
I–        DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1.      O presente processo seletivo é de inteira responsabilidade da Comissão de Avaliação nomeada, nesta data, pela Secretaria 
de Planejamento e Gestão. 

1.2.      A contratação para a prestação de serviços será por tempo determinado. O prazo de vigência do con trato será de 06 (seis) 
meses, sendo admitida a sua renovação por igual período, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo e conforme a 
conveniência administrativa. 

1.3.      Os cargos oferecidos a jornada de trabalho, o vencimento básico e a escolaridade exigida constam  do Anexo I do presente 
Edital. 

1.4.      Os horários citados neste Edital referem-se à hora oficial de Brasília/DF. 
 

 
II-        DAS INSCRIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA CONTRAT AÇÃO 

 
2.1.  Condições exigidas para contratação, que deverão ser comprovadas na ocasião da contratação. 
            2.1.1.        Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88). 
            2.1.2.        Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 

2.1.2.  Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
2.1.3. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, até o último dia das inscrições; 
2.1.4. Possuir aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica, a ser realizada antes da contração, pela Junta 

Médica do Setor de Medicina do Trabalho - Gerência de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão – SEPLAG. O candidato que não for aprovado na inspeção médica, não será 
contratado pelo Município. 

2.1.5. Atender às  exigências especificadas para o cargo p leiteado, estabelecidas na legislação municipal e neste Edital. 
2.1.6.      Estar de acordo e atender às normas e exigênci as deste Edital. 

 
2.2.   Da inscrição 

 
2.2.1.        As inscrições deverão ser efetuadas p ela internet, no endereço eletrônico 

http://sis.montesclaros.mg.gov.br:8081/processosele cao, no período de 04/03/2015 a 09/03/2015. 
2.2.2. A inscrição será gratuita. 
2.2.3. Para se inscrever via internet, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, de acordo com as instruções ali 

contidas.  
2.2.4. Um mesmo candidato poderá inscrever-se em apenas um dos cargos codificados no Anexo I deste Edital. 
2.2.5. A não indicação do cargo implicará em anulação da inscrição do candidato. 
2.2.6. O candidato deverá  conferir os dados  de sua inscrição antes de finalizar o preenchimento pois não serão aceitos 

pedidos de alteração. 
2.2.7. O candidato deverá tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Processo Seletivo antes de efetuar a 

sua inscrição, a fim de evitar o cancelamento desta, bem como certificar-se de que preenche as condições 
exigidas para a contratação temporária de excepcional interesse público. 

2.2.8. O candidato é responsável pelas informações prestadas no requerimento de inscrição, arcando com as 
consequências de eventuais erros ou do não preenchi mento de qualquer campo do requerimento. 

2.2.9. Na Ficha de Inscrição constará declaração de que o candidato tem conhecimento deste Edital e de que concorda e 
atende às normas e condições nele expressas. A insc rição vale, portanto, para todo e qualquer efeito, como 
forma de expressa concordância, por parte do candid ato, com todas as condições, normas e exigências 
constantes no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento em momento algum. 

2.2.10. Não serão aceitas inscrições em caráter condicional, por via postal, fac-símile (fax), correio eletrônico (e-
mail) ou qualquer outro modo que não o especificado neste edital. 

2.2.11. Será automaticamente indeferida a inscrição que estiver em desacordo com as disposições deste Edital. 
2.2.12. O candidato é responsável pelas informações prestadas no requerimento de inscrição, arcando com as 

consequências de eventuais erros ou do não preenchi mento de qualquer campo do formulário, ainda que os 
candidatos tenham sido auxiliados por terceiros. 

2.2.13. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da Ficha de Inscrição, bem como, a apresentação de 
documentos falsos ou inexatos que comprometerem a lisura deste Processo Seletivo determinarão o 
cancelamento da inscrição do candidato e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, 
sem prejuízo das demais implicações legais. 

2.2.14. É de responsabilidade do candidato acompanhar as informações sobre o Processo Seletivo, bem como 
eventuais retificações do Edital, no sito eletrônico www.montesclaros.mg.ov.br. 

 
2.3.     Cartão de inscrição e local das provas: 

2.3.1. Não será enviado Cartão de Inscrição para o endereço do candidato; o comprovante de inscrição será gerado após a 
conclusão da inscrição. Deverá o candidato providenciar a impressão deste, para apresentação quando da 
aplicação das provas pelo Município. Quanto ao local de provas, o candidato deverá obter informações no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br., Orientações poderão ser obtidas na Secretaria de 
Planejamento e Gestão - SEPLAG, por meio do telefone: 3229-3131. 

 
2.4.      Inscrição de candidatos com deficiência: 

2.4.1.     Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Montes Claros (art 87 inciso VIII) e as Leis Municipais nºs 
3.175/03 e 3422/2005, ficam reservadas 10% (dez por cento) das vagas deste Processo Seletivo para 
portadores de deficiência, desde que a atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de que  o 
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candidato é portador. As vagas reservadas, no total de 5 (cinco) estão es pecificadas no Anexo I deste 
Edital. 

2.4.2.      Quando da Inscrição, via internet, o Candidato com deficiência deverá declarar sua condição no campo apropriado 
a este fim, com expressa referência ao código corre spondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID); 

2.4.3.      Consideram-se deficiências aquelas conceitua das na medicina especializada, de acordo com os padrões 
mundialmente estabelecidos e que constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para 
integração social; 

2.4.4.     A deficiência  deverá ser compatível com as atribui ções das tarefas a serem desenvolvidas; 
2.4.5.      Não serão considerados como deficiência visua l os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção; 
2.4.6.       As vagas definidas para os deficientes que não forem preenchidas por falta de Candidato, poderão ser 

aproveitadas pelos demais inscritos, observada a ordem geral de classificação; 
2.4.7.    Caso o Candidato inscrito com deficiência não s e enquadre nas categorias definidas no art.º, incisos I a V, do 

Decreto Federal 3..298, de 20.12.1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5296, de 02/12/2004, seu nome 
será excluído da Lista de candidato com Deficiência  e passará a constar na Lista Geral de Classificação; 

2.4.8.      Candidato que não declarar ser deficiente no ato da inscrição, e/ou não atender ao solicitado nos itens 2.4.2. a 
2.4.4. deste Capítulo, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação,  seja qual for o motivo alegado; 

 
2.5      A classificação dos candidatos, além do nú mero de vagas oferecidas, geram, para os candidatos , apenas a 

expectativa de aproveitamento.  
 

2.6     Tratamento Especial  
 

2.6.1 O candidato que necessitar de tratamento especial no dia das Provas, quando do preenchimento da Ficha de 
Inscrição, via internet, deverá declarar sua condição no campo apropriado a este fim, anexando, scanner do 
laudo médico comprobatório original atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referênc ia ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) ou condição de limitação, em 
formato PDF. 

2.6.2 Os documentos enviados serão analisados pela Comissão de Avaliação deste Processo Seletivo juntamente com o 
Setor de Medicina do Trabalho da Gerência de Recurs os Humanos, para que, caso se verifique a 
necessidade de tratamento especial, providências se jam tomadas. 

2.6.3  Apenas em casos de força maior ou fortuitos, poderá haver solicitação de tratamento especial fora da data 
especificada no subitem 2.4 Nesse caso, a aceitação do pedido dependerá de análise a ser feita pela 
SEPLAG, que avaliará a possibilidade de atendimento. 

2.6.4 Na impossibilidade de atendimento, a SEPLAG comunicará ao candidato o indeferimento do pedido. 
2.6.5 Serão   preliminarmente   indeferidos   os   pedidos   de   tratamento   especial que   não anexarem scanner do laudo 

médico comprobatório original atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) ou condição de limitação, em 
formato PDF. 

  
III –   DAS VAGAS OFERECIDAS NAS EQUIPES DE ESF 
 

3.1 –  Serão oferecidas 30 (trinta) vagas para o cargo de Enfermeiro, e, 15 (quinze) vagas para o cargo de Técnico em Enfermagem, 
para atuarem nas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) definidas pela Coordenadoria de Atenção Primária em 
Saúde. 

IV –   DO SISTEMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

4.1 .  O Processo Seletivo será realizado: 
A) Em 1 (uma) etapa, para o cargo de Técnico em Enfermagem, constando de Prova de Múltipla Escolha, conforme 

especificado no Anexo III deste Edital. Essa prova terá caráter eliminatório e classificatório, e totalizarão 100 (cem) 
pontos.  

B) Em 2 (duas) etapas, para o cargo de Enfermeiro, sendo a 1ª Etapa composta de Prova de Múltipla Escolha , conforme 
especificado no Anexo II deste Edital, essa prova terá caráter eliminatório e classificatório, e, totalizará 100 (cem) 
pontos.e 2ª Etapa composta de  Prova de Títulos (descrita no ANEXO V do presente Edital).  Essas prova terá 
caráter meramente classificatório, e, totalizará no máximo 15 (quinze) pontos. 

4.1.1.       O programa das Provas de Múltipla Escolha consta do Anexo IV deste Edital. 
4.1.2.      Na apuração dos pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha serão eliminados os candidatos que: 

a) Obtiverem menos de 60% (sessenta por cento) dos pontos totais dessa prova na média final; 
b) Não comparecerem para realizar a prova; 
c) Não assinarem a Folha de Respostas; 
d) Preencherem a Folha de Respostas a lápis; 

                   e) Desistirem de fazer as Provas. 
4.1.3.      A Prova de Múltipla Escolha será corrigida, através da Folha de Respostas, de acordo com o Gabarito Oficial 

elaborado pela Comissão de Avaliação deste Processo Seletivo Simplificado. Não serão computadas as 
questões não assinaladas na Folha de Respostas e as questões que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura. 

4.1.4.      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. 

 
V.      APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESC OLHA 

 
5.1.    As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas em Montes Claros-MG, no  dia 18/03/2015.  As provas terão duração 

máxima de 03 (três) horas contadas a partir do mome nto em que todas as informações forem prestadas aos candidatos, no 
horário compreendido entre 14h e 17h ( horário de Brasília). 

5.2.   O endereço do local de provas será divulgado na internet, a partir do dia 12/03/2015 no site www.montesclaros.mg.gov.br . 
Caberá ao candidato se informar sobre o local de Provas, comparecendo nele, com uma antecedência mínim a de 30 (trinta) 
minutos antes do horário marcado para o início das Provas. 

5.3.    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, que se dará impreterivelmente quando do início dessas provas.  

5.4.     O candidato não poderá realizar provas fora do local indicado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,  no site  
www.montesclaros.mg.gov.br  

5.5.    Para acesso ao prédio e à sala em que se realiz arão as provas, o candidato deverá apresentar o Documento Oficial de 
Identificação (com  foto) original e em perfeitas condições. 
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5.5.1.     Serão  aceitos,  para  identificação,  os  seguintes  documentos:  Carteira  de  Identidade, Carteira de Trabalho, 
Passaporte, Carteira de Reservista (com foto),  Carteira de Motorista (modelo com foto). 

5.5.2.     Não serão aceitos para realizar as Provas: Certidões de Nascimento ou de Casamento, Títulos Eleitorais, 
Carteira Nacional de Habilitação (modelo sem foto), Carteiras de Estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade, protocolo de documento, bem como cópias xerográficas (ainda que autenticada) ou 
documentos originais ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

5.6.   Os portões serão fechados às 13h50min e não será  permitida a entrada após esse horário. Não será permitido ao candidato entrar 
no local das provas com outros objetos além daqueles exigidos para realização da prova; 

5.7.    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). Somente poderá deixar o prédio 
depois de decorrida 1 (uma) hora do início dessas provas. 

5.8.    Os candidatos deverão permanecer nos locais de provas (salas) por, no mínimo, 60 (sessenta) minutos. 
5.8.1     O  candidato  somente  poderá  levar  o  Caderno  de  Provas  de  Múltipla  Escolha  após decorridos 120 

(cento e vinte) minutos do início dessas provas. 
5.8.2    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 
Processo Seletivo. 

5.9.    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. 

5.10.  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 responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na própria Folha de Respostas. 
5.10.1.  O candidato que fizer essas provas e deixar de assinar a Folha de Respostas no local indicado será 

automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
5.10.2.   O candidato que não entregar a Folha de Respostas ao término de suas Provas será automaticamente eliminado 

do Processo Seletivo. 
5.11.   Será  eliminado  deste  Processo  Seletivo  o  candidato  que,  sem  a  devida  autorização  dos fiscais, deixar o local de 

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

coordenação do Processo Seletivo, ficando vedada a comunicação com o(a) acompanhante do bebê. 
5.16.   Na ocorrência de alguma irregularidade, tentativ a ou comprovação de fraude, o candidato será, a qualquer tempo, 

automaticamente eliminado do Processo Seletivo e estará sujeito a outras penalidades legais, garantindo-se, contudo, 
ao candidato o  direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo manifestar-se no prazo de três dias  úteis. 

5.17.  O Gabarito Oficial das Provas de Múltipla Escolha será divulgado na internet, no endereço www.montes claros.mg.gov,br, na 
sede da Prefeitura de Montes Claros, até 12 (doze) horas após o encerramento dessas provas. O Gabarito não será 
informado por telefone. 

VI-  DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

6.1.    A classificação final, em ordem decrescente, será de acordo com a soma dos pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha. 
6.2.    Apurado   o   total   de   pontos,   na   hipótese   de   empate,   será   classificado,   preferencial   e sucessivamente, o candidato 

que obtiver : 
a)       Maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
b)       Maior nota na prova de Conhecimentos de Língua Portuguesa; 
c)       Maior idade. 
 

VII-  DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

7.1.   O Resultado Final será divulgado até as 17h dia 23/03/2015, com lista afixada nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal de 
Montes Claros. O resultado também será divulgado no sítio  www.montesclaros.mg.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico 
do Município. Não haverá informação individual aos candidatos. 

7.2.  O resultado será divulgado em duas listas. Na 1.ª  lista, os candidatos serão dispostos na ordem decrescente da soma dos 
pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha.  Na  2.ª  lista,  constará,  especificamente, a disposi ção dos candidatos 
portadores de deficiência, na ordem de classificaçã o da soma dos pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha. 

 

VIII -   DOS RECURSOS 

8.1.   A Comissão de Avaliação deste Processo Seletivo será responsável pela análise e resposta aos eventuais recursos interpostos 
pelos candidatos. 

8.2.    O candidato ou seu procurador poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, datilografado ou digitado em forma de 
requerimento, assinado, endereçado à Comissão de Av aliação deste Processo Seletivo: 
8.2.1.      Contra  qualquer questão da Prova de Múltipla Escolha,  na  ocorrência  de  erros  ou omissões n o gabarito, no 

dia 19/03/2015, das 8 às 18:00 h, na Gerência de Re cursos Humanos da Secretaria de Planejamento e 
Gestão, sita à Avenida Cula Mangabeira, nº 211, Vil a Guilhermina, nesta cidade de Montes 
Claros – MG, sala nº 100.  
8.2.1.1.   Um  mesmo  candidato  poderá  interpor  recurso  uma  única  vez,  para  cada questão. 

Deverá utilizar-se de uma única forma para interpor o recurso, na recepção da Gerência 
de Recursos Humanos. Se um mesmo candidato enviar ou protocolizar mais de um 
recurso, para uma mesma questão, apenas o primeiro recurso será respondido, sendo os 
demais desconsiderados, automaticamente. 

8.2.1.2.    Até  o  dia  20/03/2015,  a  Comissão de Avaliação  divulgará  a  resposta  aos  recursos,  no  
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br. 

8.3.   Os recursos, devidamente fundamentados, deverão conter dados que informem a identidade do reclamante, seu número de 
inscrição, o nome do cargo e o endereço completo. 

8.4.  Serão rejeitados preliminarmente os recursos que não estiverem devidamente fundamentados ou, ainda, aqueles a que se der 
entrada fora do prazo estabelecido, que é improrrogável. 
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8.5.    A resposta dos recursos ficará à disposição do candidato ou seu representante por um período máximo de 15 (quinze) dias 
úteis, observada a data limite para resposta. Após esse prazo, se o candidato ou seu representante não retirar o 
documento, este será destruído.  

8.6.   Os recursos somente poderão ser interpostos na recepção da Gerência de Recursos Humanos, na forma e  prazos 
determinados no subitem 8.2.1. Não serão respondidos os recursos extemporâneos ou que forem enviados a través de 
fax, e-mail, Correios ou outro meio diferente do determinado no subitem 8.2.1. 

8.7.    Decairá do direito de impugnar este Edital o candidato que efetivar sua inscrição, pois, assim, terá concordado com todas as 
disposições nele contidas. 

 

IX -    DA CONTRATAÇÃO 

9.1.     As   contratações  serão  realizadas  em   conformidade  com   as   leis  municipais  pertinentes.  
9.2.   A convocação para contratação dos candidatos classificados para as  vagas oferecidas neste Processo Seletivo será 

feita respeitando sempre a ordem de classificação final dos candidatos e as disposições legais pertinentes. 

9.3.     O início das atividades no cargo ocorrerá em data a ser definida pelo Município de M o n t e s  C l a r o s . 
9.4.     O candidato aprovado, quando for convocado para contratação, deverá submeter-se a exames médicos  admissionais,  de  

caráter  eliminatório.  A  contratação  dependerá  de  prévia  inspeção médica, feita por médico credenciado pelo 
Município de Montes Claros, visando constatar se o candidato está apto, física e mentalmente, para o cargo. 

9.5.    Convocado para contratação, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente,  2 fotos 3x4 coloridas e recentes; e,  o original e 
xerox (legível e sem rasuras) dos seguintes documentos: 
a)        Carteira de Identidade; 
b)      Certidão de Nascimento ou de Casamento, se casado; 
c)    Título Eleitoral e comprovante das duas últimas  votações e/ou respectivas justificativas;  
d)        Certificado de Reservista, 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)         C omprovante de conclusão de ensino fundamental;  
h)          Diploma ou Certificado de Escolaridade, conforme exigência do cargo, registrado no órgão c ompetente; 
 i)         Registro no respectivo Conselho de Classe, conforme exigência legal, se for o caso; 
j)       Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do serviço público ou de não ter sido demitido a bem do 

serviço público; de não ter sido demitido do serviço público do Município de Montes Claros pelos motivos 
estabelecidos no Artigo 146 da Lei Municipal n.º 3.175/2003 e, ainda, de não estar  impedido de exercer  o 
cargo em decorrência das disposições do Artigo 152 da referida Lei; 

k)       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; 

l)          2 (duas) fotos 3x4, recentes. 
9.6.    Após  a  divulgação do  resultado final, caso venha a  surgir vaga p a r a  o  cargo poderão, por interesse e 

necessidade do Município, ser convocados, para contratação, candidatos classificados além do limite de vagas, 
no prazo de validade do Processo, conforme disposto nos subitens 2.1.5  e 2.1.6  deste Edital. 

 

X -    NORMAS DISCIPLINARES 

10.1.   A Comissão de Avaliação nomeada terá amplos poderes para orientação, realização e fiscalização dos trabalhos do Processo 
Seletivo, relativamente às Provas de Múltipla Escol ha. Somente poderão adentrar nos prédios onde serão aplicadas as 
provas pessoas devidamente autorizadas pela referida Comissão. 

10.2.  Todas as informações referentes a este Processo Seletivo serão prestadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão e poderão ser obtidas no sítio www.montesclaros.mg.gov.br ou através do telefone (38) 3229-3131. 

10.3.  O Candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela concorrer, atentando contra a disciplina ou desacatando a 
quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar ou fiscalizar a aplicação das provas deste 
Processo Seletivo será automaticamente excluído dessa seleção e estará sujeito também às penalidades l egais cabíveis. 

10.4.   As informações prestadas pelo candidato, bem como os documentos que forem apresentados serão de sua inteira 
responsabilidade, tendo o Município de Mon tes  C l a r os  o direito de excluir deste  Processo  Seletivo,  a  qualquer  
tempo,  aquele  que  participar  usando  documento  ou informações falsas ou outros meios ilícitos, devidamente 
comprovados. 

10.5.  Caso seja verificado, após seleção e contratação, que o candidato omitiu ou falsificou alguma informação essencial, este terá o 
seu contrato rescindido. 

 

XI-   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1.   A Comissão de Avaliação será responsável pela elaboração e  aplicação da Prova de Múltipla Escolha e  pela 
classificação final dos candidatos, bem como pelo fornecimento de todas as informações referentes a este processo 
seletivo. 

11.2.   Durante a aplicação e correção da Prova de Múltipla Escolha, se ficar constatado, em qualquer questão, erro de elaboração 
que prejudique a resposta, conforme o Gabarito Oficial, a Comissão de Avaliação poderá anular a  questão e,  se  
assim  for  decidido, divulgará novo Gabarito Oficial, antes da publicação do Resultado Final, no site 
www.montesclaros.mg.gov.br, na sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros e no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

11.3.   O Edital  e  eventuais  Retificações  bem  como  os Resultados do Processo Seletivo serão divulgados no site 
www.montesclaros.mg.gov.br, na sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros-MG, e, no Diário Oficial Eletrônico do 
município.   

11.4.  Não haverá justificativa para o não cumprimento pelo candidato dos prazos determinados neste Edital. 
11.5.   As Folhas de Respostas das Provas de Múltipla Escolha, bem como os Cadernos de Provas que não forem levados pelos 

candidatos no horário permitido, serão de propriedade da Comissão de Avaliação, que dará a  eles  o  destino  
conveniente,  decorridos  60  (sessenta)  dias  da  divulgação  do  resultado  do Processo Seletivo. 

11.6.   O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 6 (seis) meses, a contar da data de homologação do resultado, podendo ser 
prorrogado uma vez, por igual período. 

11.7.   A  aprovação neste Processo Seletivo somente gerará direito à  contração, a  qual dar-se-á a exclus ivo critério da  
Administração, se  forem  atendidas as  disposições deste Edital e  outras disposições legais pertinentes, dentro do 
prazo de validade do Processo Seletivo. Será obedecida, rigorosamente, a ordem de classificação final dos candidatos. 

11.8.   Em hipótese alguma, serão concedidas cópias ou vista de provas. 
11.9.  Do resultado deste Processo Seletivo, não caberá recurso de qualquer natureza, salvo o previsto no item 8 deste Edital. 
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11.10. O Município de Montes Claros  não se responsabiliza por quaisquer textos,  e outras publicações referentes a este Processo 
Seletivo, que não tenham partido diretamente de si ou seus representantes e que seja publicado nos locais definidos no 
item 11.3. 

11.11. São   de   inteira   responsabilidade   do   candidato   as   declarações   incompletas,   erradas   ou desatualizadas do seu 
endereço e que venham a dificultar quaisquer comunicações necessárias sobre o Processo Seletivo. Inclusive, não 
caberá ao candidato aprovado qualquer reclamação, caso não seja possível ao Município de Montes Claros 
convocá-lo por falta de atualização do endereço residencial. 

11.12. Na ocorrência de caso fortuito, força maior, ou qu alquer outro fato previsível ou imprevisível que impeça a realização do 
Processo Seletivo, à  Secre t a r i a  M u n i c i p a l  d e  P l a n e j am e n t o  e  G es t ão  será reservado o direito de cancelar, 
substituir provas ou atribuir pesos compensatórios, de modo a viabilizar o Processo Seletivo. 

11.13. O Município de Montes Claros não fornecerá declarações de classificação e/ou de aprovação neste Processo Seleção. 
11.14. Os  casos  omissos  ou  duvidosos   serão  resolvidos  pela  Comissão  de  Avaliação nomeada esta data. 
11.15. Caberá ao Prefeito Municipal de Montes Claros a homologação do  resultado  deste Processo Seletivo. 
11.16. Este Edital, na sua íntegra, será afixado na Sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros, divulgado no sítio eletrônico 

www.montesclaros.mg.gov.br e no Diário Of ic ial  Eletrônico do Município.   
 

Montes Claros/MG,  27  de fevereiro de 2015. 

Wagner de Paulo Santiago 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

 
 
 

ANEXO I 
 

CARGO, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA  E ESCOLARIDADE M ÍNIMA EXIGIDA 
 
 

EDITAL 002/2015 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRAT AÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERME IROS, 
PARA ATENDER ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍ LIA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 
 

 
CARGO/CÓDIGO REMUNERAÇÃO 

(R$) 
CARGA HORÁRIA ESCOLARIDADE MÍNIMA 

EXIGIDA 
 TOTAL DE 

VAGAS 
RESERVA DE 

VAGAS* 
Técnico de 
Enfermagem/001 

1.266,03 40 Horas/ semanais  Curso Técnico de 
Enfermagem, com registro no 
órgão de Classe 

15 2 

Enfermeiro/002 2.802,91 40 Horas/ semanais   Curso Superior em 
Enfermagem, com registro no 
órgão de classe (COREN). 

30 3 

 
 
*Vagas reservadas, do total do cargo, para portadores de deficiência que se inscreverem nos termos do subitem 2.4. do Edital. 
. 
 

                                                               Montes Claros/MG,  27 de fevereiro de 2015. 

 
Wagner de Paulo Santiago 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
 
 
 

 
ANEXO II 

 
 

PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

EDITAL 002/2015 
 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRAT AÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERME IROS, 
PARA ATENDER ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍ LIA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 
 

 
Cargo Disciplina Número de 

questões 
Total de questões Valor de cada 

questão 
Pontuação 

máxima  
 
 

          

Técnico em 
Enfermagem 

SUS 10  
20 

4 
 

 
100 

      
 Conhecimento Específico 10  6  
 
 

          

 
Enfermeiro  

SUS 10  
20 

4 
 

 
100 

      
 Conhecimento Específico 10  6  

 
 

                                                                                 Montes Claros/MG,  27 de fevereiro de 2015. 

Wagner de Paulo Santiago 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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ANEXO III 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

EDITAL 002/2015 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRAT AÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E 
ENFERMEIROS, PARA ATENDER ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Realizar procedimentos de enfermagem dentro da sua competência técnica e legal (curativos, injeções; 
aferição sinais vitais, vacinação, TRO, esterilização, etc ...). Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, USF e nos 
domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela equipe. Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e 
tratamento na USF. Instrumentar o cirurgião-dentista ou THD, sob a supervisão do odontólogo, durante a realização de procedimentos 
clínicos (trabalho a quatro mãos). Zelar pela limpeza e ordem do material, dos equipamentos e dependên cias na USF, garantindo o controle 
de infecção. Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico. No nível de sua 
competência, executar assistência básica e ações de  vigilância epidemiológica e sanitária. Realizar aç ões de educação em saúde aos 
grupos de patologias específicas e às famílias de r isco, conforme planejamento da USF. Descartar adequadamente o lixo da Unidade, 
separando o lixo especial. Instruir e controlar serviços executados por auxiliares, juntamente com o enfermeiro. Realizar procedimentos de 
enfermagem dentro do planejamento de ações traçadas pela secretaria e órgão afins. Fazer curativos pós-operatórios e retirar pontos. 
Prestar os primeiros cuidados aos recém-nascidos, em relação a vacinas, controle de crescimento e desenvolvimento da criança e auxiliar 
na ministração de cursos de treinamento e capacitação. Atender às normas de higiene e segurança do tra balho. Executar outras atividades 
correlatas. 
 
ENFERMEIRO: Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares, clínica médica, referentes a enfermagem, cuidados de 
higiene, vigilância e distribuição de medicamentos,  roupas e alimentos a doentes. Verificar temperatura, pulso e respiração de pacientes. 
Aplicar sondas, raios ultravioletas e infravermelhos; fazer transfusões de sangue e plasma. Coletar e classificar sangue, determinando seu 
RH. Auxiliar cirurgiões, como instrumentador, durante as operações. Fazer curativos pós-operatórios delicados e retirar pontos. Auxiliar 
médicos na assistência a gestantes em partos normai s ou em casos operatórios. Prestar os primeiros cuidados aos recém-nascidos. 
Participar do planejamento e de implementação de programas de saúde pública e de educação em saúde da comunidade. Padronizar o 
atendimento de enfermagem. Avaliar o desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde comunitária e auxiliares de enfermagem. 
Supervisionar as áreas de trabalho sob sua responsabilidade. Executar consultas de enfermagem, atendimento em grupo e procedimento de 
enfermagem mais complexos. Executar atividades de fiscalização na área de sua habilitação profissional, em entidades particulares, públicas 
e filantrópicas que oferecem serviços de saúde. Atestar as condições sanitárias dos setores inspecionados para fins de alvará de 
funcionamento. Participar de programas de educação comunitária para a saúde, organizando cursos e proferindo palestras em matéria 
específica de enfermagem. Analisar e emitir parecer circunstanciado e conclusivo nos processos e relatórios sobre assentos pertinentes a 
sua área. Planejar e desenvolver ações de comunicação e educação em Vigilância Sanitária junto à comun idade, visando assegurar a 
proteção e a promoção da saúde. Exercer privativamente o poder de polícia sanitária. Inspecionar, fiscalizar e interditar estabelecimentos, 
ambientes e serviços sujeitos ao controle sanitário. Apreender e inutilizar, quando necessário. Lavrar autos, expedir intimações e aplicar 
penalidades. Atender às normas de higiene e seguran ça do trabalho. Executar outras atividades correlatas. 

 

                                                  Montes Claros/MG,  27 de fevereiro de 2015. 

Wagner de Paulo Santiago 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

 
 
 
 

ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÃO DE REFERÊNCIAS  BI BLIOGRÁFICAS 
 

EDITAL 002/2015 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRAT AÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E 
ENFERMEIROS, PARA ATENDER ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
SUS 
 
Sistema Único de Saúde. Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil: Retrospectiva histórica; Reforma Sanitária. Sistema Único de Saúde 
(SUS): Legislação Básica (Lei 8.080, 8.142, Lei Nacional 11.350/2006); Princípios e diretrizes; Instân cias gestoras e decisórias. Atenção 
Primária de Saúde: Conceitos, princípios e seu papel na organização do sistema de saúde. Estratégia Saúde da Família (ESF): Conceitos, 
princípios e diretrizes operacionais (normas); Atribuições dos membros da equipe. Promoção à Saúde: Es tratégias e diretrizes políticas. 
Gestão dos Sistemas de Saúde: Plano de Saúde; Programação Pactuada Integrada (PPI); Norma Operacional da Assistência à Saúde 
(NOAS) - Capítulo da Atenção Básica. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011; Atribuições do agente comunitário de saúde. Lei 
nº10507/2002 art 3º inc 1 a 3 - criação do agente de saúde. Melhor em Casa – Portaria 256 de 11 de março de 2013. Consultório na Rua - 
Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 2011. NASF ( Núcleo de Atenção a Saúde da Família) - Portaria 256 de 11 de março de 2013 Melhor em 
Casa – Portaria 256 de 11 de março de 2013. Consultório na Rua - Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 2011. NASF (Núcleo de Atenção a 
Saúde da Família) - Portaria 256 de 11 de março de 2013 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

Fundamentação básica de enfermagem: prevenção e controle de infecções, sinais vitais, administração de medicamentos, curativos, retirada 
de ponto, calculo de medicamento, aerossol, teste do pezinho, terapia de reidratação, sondagens e técnicas de esterilização. Doenças 
transmissíveis, DST/AIDS, imunização, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase. Assistência de e nfermagem: criança, mulher, idoso. 
Primeiros socorros. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde. Politicas de saúde.  

.  

SUGESTÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.   

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 
2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 36) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 37) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção 
Básica, n. 33) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil, aleitamento materno e nutrição complementar. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2009. (Cadernos de Atenção Básica, n. 23) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 
Enfermagem. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: saúde coletiva / Ministério da Saúde. Secretaria de 
Gestão e Investimento em Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. – 2. ed. revista – Brasília: 
Ministério da Saúde, Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do 
aluno: saúde da mulher, da criança e do adolescente / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. - 2. ed., 1.a 
reimpr. - Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do 
aluno: instrumentalizando a ação profissional 1 / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde.Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. - 2. ed. 
rev., 1.a reimpr. - Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do 
aluno: fundamentos de enfermagem / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de 
Gestão da Educação na Saúde, Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. - 2. ed. rev., 1.a reimpr. - Brasília: 
Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem.  Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do 
aluno: saúde do adulto, assistência cirúrgica, aten dimento de emergência / Ministério da Saúde, Secret aria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 
Enfermagem. - 2. ed., 1.a reimpr. - Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na 
Saúde.Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos 
do aluno: instrumentalizando a ação profissional 2 / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. - 2. ed. rev., 1.a 
reimpr. - Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilânc ia em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológ ica. Manual de rede de frio / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Sa úde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 4 . ed. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2013. 
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Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilânc ia em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças  Transmissíveis. Manual de Normas 
e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria De Vigilânc ia Epidemiológica. Departamento De Vigilância Epide miológica. Instrução Normativa 
referente ao Calendário Nacional de Vacinação. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2014-
05/instrucao-normativa---calendario-nacional-de-vacinacao.pdf 

BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde. Brasília: Diário Oficial da Uniã o, 20 set. 1990 [com redação dada 
pela Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999 (Diário Oficial da União, 24 set. 1999)]. BRASIL. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Brasília: 
Diário Oficial da União, 31 dez. 1990. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Portaria 2.488 de 21 de Outubro de 2011. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Portaria nº 548, de 4 de Abril de 2013. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Portaria nº 562, de 4 de Abril de 2013. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Portaria nº 104, de 25 de Janeiro de 2011. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Portaria nº 122, de 25 de Janeiro de 2011. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Portaria nº 1.029, de 20 de Maio de 2014. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2014. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Portaria nº 963, de 27 de Maio de 2013. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2013. 

ENFERMEIRO 

SUS 
 
Sistema Único de Saúde. Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil: Retrospectiva histórica; Reforma Sanitária. Sistema Único de Saúde 
(SUS): Legislação Básica (Lei 8.080, 8.142, Lei Nacional 11.350/2006); Princípios e diretrizes; Instân cias gestoras e decisórias. Atenção 
Primária de Saúde: Conceitos, princípios e seu papel na organização do sistema de saúde. Estratégia Saúde da Família (ESF): Conceitos, 
princípios e diretrizes operacionais (normas); Atribuições dos membros da equipe. Promoção à Saúde: Es tratégias e diretrizes políticas. 
Gestão dos Sistemas de Saúde: Plano de Saúde; Programação Pactuada Integrada (PPI); Norma Operacional da Assistência à Saúde 
(NOAS) - Capítulo da Atenção Básica. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011; Atribuições do agente comunitário de saúde. Lei 
nº10507/2002 art 3º inc 1 a 3 - criação do agente de saúde. Melhor em Casa – Portaria 256 de 11 de março de 2013. Consultório na Rua - 
Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 2011. NASF ( Núcleo de Atenção a Saúde da Família) - Portaria 256 de 11 de março de 2013 Melhor em 
Casa – Portaria 256 de 11 de março de 2013. Consultório na Rua - Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 2011. NASF (Núcleo de Atenção a 
Saúde da Família) - Portaria 256 de 11 de março de 2013 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
Semiologia e semiotécnica: exame físico; técnicas de enfermagem; preparo e administração de medicações/soluções. Processo de 
enfermagem. Assistência de enfermagem à criança, mulher, idoso,  hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase. Ciclo de vida, 
genograma, FIRO, PRACTICE.  Doenças transmissíveis/Imunização. Sistema de Informação em Saúde – SIS (SISVAN; SINAN; 
SISPRENATAL; SIAB.) Políticas de saúde. Legislação do SUS – Sistema Único de saúde. 

 

SUGESTÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.   

DUNCAN, Bruce B. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária baseadas em evidências. 3. ed. Po rto Alegre: Artmed, 2004. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil, aleitamento materno e nutrição complementar. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2009. (Cadernos de Atenção Básica, n. 23) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Cadernos de Atenção Básica, n. 26) 
(Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Procedimentos. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de 
Atenção Primária n. 30) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção Básica, 32) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção 
Básica, n. 33) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 
2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 36) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sist ê mica. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 37) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Núcleo de Apoio à  Saúde da Família. v. 1. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos de Atenção Básica, 
n. 39) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Cadernos de Atenção Básica, 
n. 19) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilâ ncia em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. Manual de Controle das Doenças 
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ANEXO V 
 

PROVA DE TÍTULOS 
 

EDITAL 002/2015 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRAT AÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E 
ENFERMEIROS, PARA ATENDER ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 
 

 
 

A Prova de Títulos deste certame terá caráter classificatório e será realizada em conformidade com as disposições das Leis Municipais de 
nº 3.175/2003, artigo 218, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.157/2009. 

A Prova de Títulos constará de títulos de Pós-Graduação (Especialização lato sensu, Mestrado stricto sensu e Doutorado stricto 
sensu), de acordo com seguintes critérios. 

Título  de  Pós-Graduação:  Curso  devidamente  concluído  e  comprovado,  conforme disposto no Quadro I. Sendo o  curso a 
habilitação que o candidato possui para o exercício do cargo, não lhe serão atribuídos pontos. Nesse caso, se o candidato possuir 
certificado de outro curso, deverá enviar os dois certificados, o do curso exigido para o cargo e o certificado para fins de título. Se o 
candidato nessa situação não enviar os dois certificados, não obterá pontuação desse título. 

 

     ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA D E COMPROVAÇÃO 

 

 

Título 

 

Pontuação por  

Título 

No cargo pleiteado Forma de comprovação 
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Experiência profissional no cargo pleiteado 

 

5 pontos 

 

Declaração do órgão ou entidade onde o candidato 
tenha prestado serviços  

 

Experiência  profissional  na ESF 

15 pontos Declaração do órgão ou entidade onde o 
candidato tenha prestado serviços 

   

 

Os títulos são cumulativos, observando-se, contudo, o limite máximo de 15 pontos na Prova de Títulos. 

Os títulos deverão ser apresentados em documento original prestado pelo órgão ou entidade que o emitir. 

A análise relativa à Prova de Títulos será feita à luz da documentação apresentada pelo candidato. 

 

ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS  

 A documentação para a Prova de Títulos, relativa ao cargo pleiteado, se o candidato a possuir, deverá ser enviada pelo serviço de Sedex 
dos Correios ou com A.R. (com custas por conta do candidato), durante o período de inscrição, até o dia 09/03/2015, para o endereço: 
Prefeitura Municipal de Montes Claros/SEPLAG – Gerê ncia de Recursos Humanos, Avenida Cula Mangabeira, nº 211, sala nº 100, 
Montes  Claros-MG, CEP  39401-022.     

Nesse  prazo,  a  entrega  poderá  ser  feita  na recepção da Ger ênc ia de Recursos Humanos, no endereç o retro mencionado, 
pelo candidato ou seu procurador, de segunda a sexta- feira, das 8 às18 horas, mediante recibo. 

 

O candidato deverá enviar os documentos, preferencialmente, em envelope tamanho A4 ou ofício, constando, no lado de fora: o nome 
completo do candidato, o cargo pleiteado e a indicação: CPS/PMMC – Títulos. 

Os documentos não serão conferidos no ato do envio. A falta ou incorreção de algum documento será de responsabilidade única do 

candidato ou de seu representante. 

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. 

Após o envio do envelope, não poderá haver substituição, complementação ou inclusão de documentos. 

Títulos enviados após o prazo indicado ou enviados de forma diferente da determinada no subitem. 

Se o candidato tiver alterado o seu nome, deverá en viar, também, cópia do documento oficial que compro ve a alteração . 

Os títulos recebidos serão de propriedade da Prefeitura de Montes Claros/SEPLAG, que os incinerará após o decurso do período 

de 5 (cinco) anos da data de homologação do resultado do concurso. 

A Prefeitura de Montes Claros/SEPLAG, não se responsabilizará por documentos originais que os candidatos, eventualmente, 

deixarem dentro do envelope. 

Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só serão considerados se estiverem traduzidos para o português por 
tradutor oficial e se atendida a legislação nacional aplicável ao reconhecimento de cada curso. 
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Esurb

ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização.

 Aviso de Licit ação Pregão Presencial 0093/
2014

A ESURB -  Empresa Municipal de Serviços, Obras
e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme Vieira, nº 165 -  Bairro Ibituruna, cidade
de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna
público que fará licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 0093/2014. OBJETO - Contrat ação
de empresa com mão de obra especializada p ara
execução dos serviços: polimento mecânico em
pisos de concreto armado, corte de concreto,
com serra cliper (tipo makit a) para junt as de
dilat ação. Lançamento de concreto com
granitina sarrafeado e nivelado, polimento
mecânico em piso de mármore e rodapé,
assent amento de junt a de dilat ação em PVC.
Data do Credenciamento, entrega das propost as
de preço e document ação:  Dia 18/03/2015 a partir
das 8:30 horas . O edital na íntegra encontra-se à
disposição na sede da ESURB e no site
www.montesclaros.mg.gov.br.

Montes Claros/MG, 27 de fevereiro de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização.

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial nº 0002/2015

A ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização, com endereço na Av.
Norival Guilherme V ieira, nº 165 – Bairro
Ibituruna , cidade de Montes Claros/MG, inscrita
no CNPJ sob o nº 21.022.694/0001-38, por sua
Pregoeira torna público que fará licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 002/2015, cujo
objeto é a COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
E CANTINA  PARA  USO DOS DIVERSOS
SETORES DA ESURB, POR UM PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES, O FORNECIMENTO SERÁ
MENSAL CONFORME A NECESSIDADE DA
ESURB, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO
I DESTE EDITAL.  Credenciamento, dat a de
entrega da document ação e propost as de
preço:  dia 17/03/2015 p artir das 8h30m . O edital
na íntegra encontra-se à disposição na sede da
ESURB na Avenida Norival Guilherme Vieira, 165
- Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG e no site http:/
/www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_esurb.htm.

Montes Claros/MG, 26 de fevereiro de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

ESURB – Empresa Municip al de Serviços, Obras e Urbanização.
Aviso de Licitação – Modalidade Pregão Presencial 090/2014

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização, com endereço na Av. Norival Guilherme
Vieira, nº 165 – Bairro Ibituruna, cidade de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 21.022.694/
0001-38, por sua Pregoeira torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090/
2014. Objeto Contrat ação de empresa p ara aquisição de diversos tipos de baterias p ara aplicação
na frot a de veículos, máquinas e motociclet as da Esurb. O fornecimento será por um período de 12
(doze) meses, as demais especificações está disposto no Anexo I deste edit al.
Credenciamento, entrega das propostas e documentação dia 20/03/2015 a partir das 08h:30m. O edital
na íntegra encontra-se à disposição na sede da ESURB e no site www.montesclaros.mg.gov.br .

Montes Claros/MG, 27 de fevereiro de 2015.
Sarah Capuchinho

Pregoeira

NOVA DATA DE ABERTURA LICITAÇAO

               Aviso de Licitação – Modalidade Pregão
Presencial 073/2014

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras
e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro Ibituruna, cidade
de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna
público que fará licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 073/2014. Objeto Contrat ação de
empresa p ara fornecimento de diversas peças
elétricas  para uso na frot a da Esurb por um
período de 12 meses, entrega p arcelada, demais
especificações a disposição no Anexo I deste
edit al. Credenciamento, entrega das propostas e
documentação d ia 24/03/2015  a partir das
08h:30m.O edital na íntegra encontra-se à
disposição na sede da ESURB e no site
www.montesclaros.mg.gov.br .

Montes Claros/MG, 27 de fevereiro de 2015

Sarah Capuchinho
Pregoeira
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