
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
PROCURADORIA GERAL

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA

SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS.

EDITAL  Nº 001/2019 - RETIFICADO

O Município de Montes Claros – MG, considerando a urgente necessidade de
suprir demandas de excepcional interesse público mediante a 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
Municipal, na Lei Municipal nº 3175 de 23 de dezembro de 2003, na Lei Complementar
Municipal nº 40 datada de 28 de dezembro de 2012, na Portaria nº 2.436 de 21 de
setembro de 2017, Portaria nº 930, de 15 de Maio de 2019, Portaria nº 1.808 de 28 de
junho de 2018 e normas deste Edital.

CONSIDERANDO:

- A necessidade de prover em caráter emergencial o quadro profissional para a Atenção
Primária a Saúde do Município de Montes Claros/MG:
- A urgência e inadiabilidade da prestação de serviço de atendimento em saúde pública
aos usuários do Sistema Único de Saúde, uma vez que, de acordo com as normas do
Ministério  da  Saúde  referidas  contratações  devem  ser  feitas  de  forma  mais  breve
possível.

COMUNICA:
Estarão  abertas  as  inscrições  para  candidatos  a  contratação  emergencial:
Período  de  Inscrição:  26  de  agosto  de  2019  até  02  de  setembro  de  2019.
Horário:  das  08:00h00min  às  18:00h00min.
Inscrição  mediante  formulário  de  disponível  no  sítio  eletrônico
http://www.montesclaros.mg.gov.br  ,   e demais disposições do presente Edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O  presente  Processo  Seletivo  será  acompanhado  pela  Comissão  de  Seleção
nomeada por meio da Portaria nº 16, de 16 de agosto de 2019. 
1.2 A contratação para a prestação de serviços será por tempo determinado. O prazo de
vigência do contrato será de 01 ano, sendo admitida a sua renovação por igual período,
dentro  do  prazo  de  validade  do  Processo  Seletivo  e  conforme  a  conveniência
administrativa, o fim do contrato a qualquer tempo.
1.3  O cargo oferecido,  o  vencimento básico,  o número de vagas e a carga horária
semanal constam do Anexo I, do presente Edital.

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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1.4 As atribuições dos cargos constam no Anexo II.
1.5 A seleção dos candidatos será feita através de Curriculum Vitae.
1.6 O conhecimento do conteúdo deste Edital é de caráter obrigatório do candidato.
1.7Os horários citados neste Edital referem-se à hora oficial de Brasília/DF.

2. DAS EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO
2.1 O candidato aprovado no Processo Seletivo Público de que se trata este Edital será
contratado  de  acordo  com  as  necessidades  da  administração  e  se  atendidas  às
seguintes exigências:
2.2  Ser brasileiro nato ou naturalizado e, se estrangeiro, desde que tenha autorização

prevista em lei.
2.3  Não ter fator impeditivo para o exercício da função pública.
2.4 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, até o último dia das inscrições;
2.5 As exigências da escolaridade e requisitos (Anexo I) deverão ser comprovadas pelo
candidato até o ato da inscrição.
2.6 Possuir aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica, a ser realizada
antes da contração, pela Perícia Oficial da Coordenadoria de Segurança do Trabalho e
Assistência à Saúde - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG. O
candidato que não for aprovado na inspeção médica será desclassificado do processo
seletivo.
2.7 Atender  às  exigências  especificadas  para  o  cargo  pleiteado,  estabelecidas  na
legislação municipal e neste Edital.

3. DA INSCRIÇÃO
3.1 A inscrição no processo seletivo é gratuita.
3.2 O período das inscrições é de 26 de agosto de 2019 até 02 de setembro de 2019.
3.3 Documentos necessários para a inscrição:
3.3.1Formulário  de  Inscrição  disponível  no  sítio  eletrônico
http://www.montesclaros.mg.gov.br.
3.3.2Cópia  do  Currículo  vitae,  modelo  próprio,  disponível  para  impressão  no  sítio
eletrônico  http://www.montesclaros.mg.gov.br e  da  Ficha  de  Avaliação  Curricular
(ANEXO IV).  A  Ficha de Avaliação Curricular  e o  currículo  vitae  do(a)  candidato(a)
deverão ser impressos e encadernados nessa sequência e separadamente dos demais
documentos que devem ser entregues para a inscrição. A Ficha de Avaliação Curricular
deve ser preenchida (cabeçalho e pontuação obtida) pelo(a) próprio(a) candidato(a). A
organização  dos  documentos  comprobatórios  deverá  seguir  a  ordem de  citação  do
Currículo vitae. Candidatos(as) que apresentarem o  Currículo vitae não encadernado
e/ou  sem  a  documentação  comprobatória  apresentada  na  ordem  correta  serão
eliminados do processo seletivo. 
3.3.3Termo  de  Compromisso  do(a)  Candidato(a)  impresso  e  assinado  (ANEXO VI),
dirigido  à  comissão  organizadora  do  processo  seletivo  da  Prefeitura  Municipal  de
Montes Claros / MG, assegurando a disponibilidade de tempo para cumprir sua carga
horária semanal nos turnos matutino, vespertino ou noturno.
3.3.4Cópia  de  documento  identificador  oficial  com  foto,  válido,  expedido  por  órgão
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competente, em bom estado de conservação, que contenha número de identidade e ou
do passaporte.
3.4 Considerações gerais sobre as inscrições
3.4.1O candidato poderá inscrever-se em apenas uma das áreas codificadas no Anexo
I, deste Edital.
3.4.2A não indicação da área implicará em anulação da inscrição do candidato.
3.4.3Não será permitida a realização de inscrição condicional ou extemporânea.
3.4.4O Formulário de Inscrição é pessoal e intransferível.
3.4.5Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração do cargo.
3.4.6O preenchimento da Ficha de Inscrição, a entrega de documentos relativos ao
Processo Seletivo e o conhecimento das normas deste Edital são de responsabilidade
única e exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido efetuada por terceiros.
3.4.7 A entrega de todos os documentos relacionados nos subitens 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e
3.3.4 desse edital,  em envelope único devidamente identificado e lacrado  deve ser
realizada no Edifício Central da Prefeitura Municipal de Montes Claros, localizado na
Avenida  Cula  Mangabeira,  nº  211,  primeiro  andar,  exclusivamente,  nos  horários  de
08:00 às 17:00 horas.
3.4.8Para que a inscrição seja efetivada, é necessário que, além de ser feita dentro do
prazo e em modelo próprio, esteja em conformidade com as normas deste Edital.
3.4.9Serão indeferidas as inscrições que estiverem em desacordo com as disposições
deste Edital, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à ampla
defesa. 
3.4.10Na Ficha de Inscrição, constará declaração de que o candidato tem conhecimento
das condições exigidas para o exercício do cargo, conforme o item 2 deste Edital, e de
que concorda com as suas disposições.
3.4.11A inscrição  do  candidato  implicará  o  conhecimento  e  a  plena  aceitação  das
normas e das condições estabelecidas neste Edital e em suas eventuais retificações,
das  quais  não  poderá  alegar  desconhecimento.  É  de  inteira  responsabilidade  do
candidato acompanhar a publicação dos atos relativos a este Processo Seletivo e de
eventuais retificações ou aditivos do Edital que, se houver, serão divulgadas no sítio
eletrônico  http://www.montesclaros.mg.gov.br/gestaoconcursos/ e  no  Diário  Oficial
Eletrônico do Município.
3.4.12Qualquer  falsidade ou inexatidão nos dados e  nos documentos apresentados
pelo candidato para a inscrição, apuradas a qualquer tempo, que comprometerem a
lisura do certame, acarretarão a anulação da inscrição no Processo Seletivo, bem como
de todos os atos delas decorrentes, sem prejuízo de medidas cíveis, administrativas
e/ou penais cabíveis, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à
ampla defesa. 
3.4.13Informações  sobre  o  presente  processo  seletivo  poderão  ser  obtidas
exclusivamente do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Montes Claros e no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Montes Claros.
3.4.14Efetivada a inscrição para o processo seletivo, não serão permitidas quaisquer
alterações nos documentos entregues pelo candidato (a).
3.4.15Após a divulgação do resultado final do processo seletivo, os documentos dos(as)

http://www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/


MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
PROCURADORIA GERAL

candidatos(as) não aprovados(as) ou eliminados(as) poderão ser retirados na Prefeitura
de Montes Claros - MG, no prazo máximo de um mês, pelo(a) candidato(a) ou seu
representante  legal,  mediante  procuração.  Após  esse  prazo,  os  documentos  serão
destruídos. Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes Claros.

4. INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
4.1  Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes
são facultadas nos termos do disposto Artigo 4.º, do Decreto Federal n.º 3.298/1999 e
na Lei Estadual n.º 21.458/2014, é assegurado o direito de inscrição para o cargo no
Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência.
4.2  Ao fazer sua inscrição, o candidato com deficiência deverá optar pelo código do
cargo conforme anexo II.
4.3 Das vagas totais, serão reservadas 10 % (dez por cento) das vagas para pessoas
com deficiência. Se houver mais inscrições de pessoas com deficiência por área serão
aplicadas as Leis Municipais nº 3.175/03 e nº 3422/2005 e a Lei Orgânica do Município
de Montes Claros (art.  87 inciso VIII),  ficando reservadas 10% (dez por cento) para
pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a
deficiência. Em caso de arredondamento, este será feito para o primeiro número inteiro
subsequente, desde que não ultrapasse o limite máximo de 20%, conforme o total de
vagas ofertadas para o cargo. Assim, a reserva dar-se-á apenas para as áreas cujas
vagas ofertadas sejam em número igual ou superior a dez.
4.4 Para  participar  do  Processo  Seletivo,  não  será  necessário  enviar,  previamente,
Laudo Médico comprovando a deficiência. Contudo, o candidato ou seu representante,
ao fazer a sua inscrição, deverá indicar se está concorrendo à vaga reservada para
pessoas com deficiência. O candidato que não fizer essa indicação, no formulário de
inscrição, concorrerá às vagas gerais do Processo Seletivo, para o cargo pleiteado.
4.5 As  pessoas  com  deficiência,  se  aprovadas  neste  Processo  Seletivo,  serão
submetidas, quando convocadas, à avaliação pela junta médico-pericial para verificar-
se a compatibilidade da deficiência com as atividades do cargo.
4.6 O candidato que se inscrever como pessoa com deficiência,  se aprovado neste
Processo Seletivo, deverá possuir Laudo Médico que ateste a sua deficiência. Somente
será aceito Laudo Médico, emitido há, no máximo, seis meses, da data da convocação
para a perícia médica referida no item 4.9 deste Edital.
4.7 O Município de Montes Claros convocará, formalmente, o candidato aprovado neste
Processo Seletivo, para apresentar Laudo Médico atestando a sua deficiência e para
ser submetido à perícia médica, conforme disposto no item 4.9.
4.8  O documento de convocação será enviado para o endereço informado no ato da
inscrição neste Processo Seletivo (observadas eventuais atualizações), com cerca 03
(três) dias de antecedência, informando data, horário e local de atendimento. Constará
da convocação a documentação que deverá ser apresentada pelo candidato.
4.9  As  pessoas  com  deficiência,  se  aprovadas  neste  Processo  Seletivo,  serão
convocadas para avaliação médica, que será realizada por médico credenciado pela
Coordenadoria de Segurança do Trabalho e Assistência à Saúde. A avaliação médica
terá por objetivo constatar, cumulativamente:
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4.9.1 Se o candidato atende aos critérios definidos no Artigo 4º do Decreto Federal nº
3.298/1999 e na Lei Estadual nº  21.458/2014.
4.10 O  candidato  que  não  comparecer  para  perícia,  na  data  determinada,  e  não
justificar, fundamentadamente, a ausência, será desclassificado do Processo Seletivo.
4.11 A documentação relativa à perícia  médica deverá ser  arquivada pelo Setor  de
Recursos Humanos do Município de Montes Claros.
4.12 A pessoa  com  deficiência  participará  do  Processo  Seletivo  em  igualdade  de
condições com os demais candidatos, no que se refere à avaliação e aos critérios para
aprovação para os demais candidatos.

5. DAS VAGAS OFERECIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
5.1 Serão oferecidas vagas e cadastro  de  reserva,  para  atuarem nas Unidades de
Saúde da Família (USF), distribuídas no Anexo I, deste Edital.
5.2 O  Processo  Seletivo  será  realizado  através  de  Avaliação  de  curriculum  vitae,
conforme especificado no Anexo IV deste Edital. Essa prova terá caráter eliminatório,
totalizando 100 (cem) pontos.

6. DA AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE:
6.1 A análise curricular tem caráter eliminatório será baseada a partir da observação de 
critérios apontados na Ficha de Avaliação Curricular (ANEXO IV).

7. DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULUM
7.1 O processo seletivo dos candidatos consistirá em análise do Currículo  Vitae, sob
coordenação da Comissão de Seleção.
7.2  A avaliação da experiência profissional será pontuada de acordo com o quadro a
seguir para os cargos de Chefe de Unidade de Saúde, Médico ESF, Enfermeiro ESF,
Técnico  de  Enfermagem ESF,  Técnico  de  Enfermagem 40  horas,  Odontólogo  ESF,
Auxiliar de Consultório Dentário e Farmacêutico.

Itens a Pontuar Pontuação
Unitária

Pontuação
Máxima

Experiência Profissional na Atenção Primária
/Atuação

2 pontos por 
ano Até 20 pontos

Pós Graduação latu Sensu na área ou área afim. 05 pontos até 05 pontos

Especialização em Saúde da Família, Saúde Coletiva,
Pública ou Comunitária

10 pontos Até 10 pontos

Residência em Saúde da Família. 15 pontos Até 15 pontos

Pós Graduação Stricto Sensu (mestrado) 20 pontos Até 20 pontos

Pós Graduação Stricto Sensu (doutorado) 30 pontos Até 30 pontos

TOTAL 100 pontos
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7.3  A  avaliação  da  experiência  profissional  será  pontuada  de  acordo  com  o
quadro a seguir para o cargo de Assistente Administrativo ESF.

Itens a pontuar Pontuação unitária Pontuação máxima

Experiência Profissional 4 pontos por ano Até 20 pontos

Formação de Nível Superior 40 pontos Até 40 pontos

Informática Básica com
certificação mínima de 40

(quarenta) horas.

40 pontos Até 40 pontos

7.4  A  avaliação  da  experiência  profissional  será  pontuada  de  acordo  com  o
quadro a seguir para os cargos de Servente de Zeladoria e Vigia.

Itens a pontuar Pontuação unitária Pontuação máxima

Experiência Profissional 6 pontos por ano Até 60 pontos

Formação de Nível
Fundamental

20 pontos Até 20 pontos

Formação de Nível Médio 20 pontos Até 20 pontos

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
8.1  Formulário  de  Análise  Curricular  (Anexo V),  devidamente  preenchido e  com os
respectivos  documentos  comprobatórios  anexados,  em  páginas  numeradas  e
encadernadas, conforme instruções constantes no próprio formulário.
8.2 Documentos pessoais, a saber: 
8.2.1 Fotocópia de documento oficial com foto, inclusive passaporte.
8.2.2 Fotocópia do comprovante de inscrição no respectivo Conselho Profissional do
candidato, conforme a opção de inscrição do candidato neste processo seletivo.
8.2.3 Fotocópia do diploma de graduação ou Declaração de conclusão emitida pela
Instituição de Ensino, devidamente assinada.
8.2.4 Fotocópia do certificado de pós-graduação.
8.2.5 Fotocópia  de  comprovação  de  experiência  profissional,  que  deverá  ser
comprovada através de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS
ou declaração equivalente.
8.2.6 O candidato deverá imprimir a folha de identificação e colar no envelope em que
for enviar a documentação. Usar envelope A4 ou maior, cor parda. 
8.3 O prazo de entrega da referida documentação é de 26/08/2019 a 02/09/2019.
8.4 Não será permitida a complementação ou a substituição de documentos.
8.5 A análise será feita nos moldes previstos no edital.
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8.6 Será eliminado do processo seletivo,  o  candidato  que descumprir  as regras de
apresentação previstas neste edital

9. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1 A classificação final, em ordem decrescente, será de acordo com:
9.1.1 Maior tempo de experiência profissional.
9.1.2 Maior idade.

10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
10.1 A divulgação dos resultados do Processo Seletivo será feita no sítio eletrônico do
Município e no Diário Oficial do Município, nas seguintes datas: 
10.1.1 Resultado da Etapa I, com a classificação dos candidatos, será divulgado no dia
11 de setembro de 2019, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e no Diário
Oficial do Município.

11. DOS RECURSOS
11.1 A Comissão de Avaliação deste Processo Seletivo será responsável pela análise e
resposta aos eventuais recursos interpostos pelos candidatos.
11.2 – Poderão ser interpostos recursos, nas situações indicadas neste Edital, pelo sítio
eletrônico  www.montesclaros.mg.gov.br,  nos  prazos  e  horários  indicados  para  cada
caso.
11.2.1  Considerando  o  cronograma  do  Processo  Seletivo,  bem  como  o  alcance
geográfico da internet e a disponibilidade de computadores na recepção da Prefeitura,
os  recursos  referentes  a  este  Processo  Seletivo  não  poderão  ser  enviados  pelos
Correios.
11.3  O recurso,  devidamente fundamentado,  deverá conter  os dados que informe a
identidade do reclamante e área do cargo pleiteado.
11.4 Caberá recurso, nos seguintes casos e prazos:
11.4.1  Contra o Edital,  na ocorrência de eventuais erros ou omissões: do dia 21 de
agosto de 2019 ao dia 23 de agosto de 2019, das 08h às 18h através do sítio eletrônico
da Prefeitura Municipal de Montes Claros.
11.4.1.1 Até o dia 26 de agosto de 2019, a Comissão de Seleção divulgará o resultado
dos recursos interpostos contra o Edital.
11.4.2  Contra o resultado final das avaliações de currículos, na ocorrência de erros,
omissões, no dia 12/09/2019 ao dia 14/09/2019, das 8h às 18h.
11.4.2.1  Até  o  dia  18  de  setembro  de  2019,  a  Comissão  de  Seleção  divulgará  o
resultado dos recursos interpostos nos termos do item 11.4.2, bem como divulgará o
resultado definitivo do certame, ambos no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br.

12. DA CONTRATAÇÃO
12.1  As  contratações  serão  realizadas  em  conformidade  com  as  leis  municipais
pertinentes.
12.2 A comprovação de titulação mínima do candidato deverá ser entregue unicamente
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no ato de inscrição, não podendo ser condicional ou extemporânea.
12.2.2 Chefe de Unidade de Saúde – Cópia ou Declaração de conclusão do curso de
Graduação, até a data da contratação;
12.2.3 Médico/ESF - Cópia ou Declaração de conclusão do curso de Graduação e cópia
de inscrição ou carteira no conselho de classe profissional, até a data da contratação;
12.2.4 Enfermeiro/ESF - Cópia ou Declaração de conclusão do curso de Graduação e
cópia  de  inscrição  ou  carteira  no  conselho  de  classe  profissional,  até  a  data  da
contratação;
12.2.5  Técnico de Enfermagem/ESF –  Cópia ou Declaração de conclusão do Ensino
Médio Completo, cópia ou declaração de conclusão do Curso Técnico de Enfermagem
e cópia  de  inscrição  ou  carteira  no  conselho  de  classe  profissional,  até  a  data  da
contratação;
12.2.6  Técnico  de  Enfermagem/40  horas  –  Cópia  ou  Declaração  de  conclusão  do
Ensino  Médio  Completo,  cópia  ou  declaração  de  conclusão  do  Curso  Técnico  de
Enfermagem e cópia de inscrição ou carteira no conselho de classe profissional, até a
data da contratação;
12.2.7 Odontólogo/ESF - Cópia ou Declaração de conclusão do curso de Graduação e
cópia  de  inscrição  ou  carteira  no  conselho  de  classe  profissional,  até  a  data  da
contratação;
12.2.8 Auxiliar de Consultório Odontológico/ESF - Cópia ou Declaração de conclusão do
Ensino  Médio  Completo  e  cópia  de  inscrição  ou  carteira  no  conselho  de  classe
profissional, até a data da contratação;
12.2.9  Farmacêutico -  Cópia ou Declaração de conclusão do curso de Graduação e
cópia  de  inscrição  ou  carteira  no  conselho  de  classe  profissional,  até  a  data  da
contratação;
12.2.10 Assistente Administrativo/ESF – Cópia ou Declaração de conclusão do Ensino
Médio Completo.
12.2.11 Servente de Zeladoria – Declaração ou certificação de Formação Elementar.
12.2.12 Vigia – Declaração ou certificação de Formação Elementar.
12.3 Após a divulgação do resultado final, caso venha a surgir novas vagas por cargo,
por interesse e necessidade do Município, poderão ser convocados, para contratação,
candidatos classificados no cadastro de reserva,  no prazo de validade do Processo
Seletivo.

13. NORMAS DISCIPLINARES
13.1 A  Comissão  de  Avaliação  nomeada  terá  amplos  poderes  para  orientação,
realização e fiscalização dos trabalhos do Processo Seletivo.  Todas as informações
referentes  a  este  Processo  Seletivo  serão  prestadas  pela  Secretaria  Municipal  de
Planejamento e Gestão através do diário oficial do Município

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 O Edital e eventuais Retificações bem como os Resultados do Processo Seletivo
serão  divulgados  no  endereço  eletrônico   www.montesclaros.mg.gov.br,  no  Edifício
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Central da Prefeitura Municipal de Montes Claros-MG e no Diário Oficial Eletrônico do
município.
14.2 Não  haverá  justificativa  para  o  não  cumprimento  pelo  candidato  dos  prazos
determinados neste Edital.
14.3 O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 01 (um) ano, a contar da data
de homologação do resultado, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.
14.4 A aprovação neste Processo Seletivo somente gerará direito à contração se houver
respectivo repasse ao Município de suas fontes de custeio do serviço. 
14.5 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. Ademais, 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.
14.6 Na ocorrência de caso fortuito, força maior, ou qualquer outro fato previsível ou
imprevisível que impeça a realização do Processo Seletivo, a Comissão de Avaliação
será reservado o direito de cancelar, substituir prova ou atribuir pesos compensatórios,
de modo a viabilizar o Processo Seletivo.
14.7 O Município de Montes Claros não fornecerá declarações de classificação e/ou de
aprovação neste Processo Seletivo.
14.8  Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação
nomeada.
14.9 Caberá ao Prefeito Municipal de Montes Claros a homologação do resultado deste
Processo Seletivo. 

Montes Claros/MG, 16 de agosto de 2019.

_____________________________________________________
Humberto Guimarães Souto
Prefeito de Montes Claros
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          ANEXO I

CÓDIGO
DO

CARGO

CARGO CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

SALÁRIO
BASE

NÚMERO
DE

VAGAS

CADASTRO
DE

RESERVA

NÍVEL DE
ESCOLARIDADE
E REQUISITOS

01

CHEFE DE UNIDADE DE
SAÚDE  (UNIDADES COM

3 (TRÊS) OU MAIS
EQUIPES DE SAÚDE DA

FAMÍLIA)

40 HORAS R$ 2.260,60 19 17 02

02

CHEFE DE UNIDADE DE
SAÚDE (UNIDADES COM 2
(DUAS) OU UMA EQUIPE
DE SAÚDE DA FAMÍLIA)

40 HORAS R$ 1.738,92
Cadastro

de
Reserva

Cadastro de
Reserva

Cadastro 
de Reserva

03
MÉDICO ESF

40 HORAS
R$7.659,20

17 15
02

04 ENFERMEIRO ESF
40 HORAS R$3.829,60 17 15

02

05 TÉCNICO DE
ENFERMAGEM ESF 40 HORAS R$1.729,76 17 15

02

06 TÉCNICO DE
ENFERMAGEM 40 HORAS 

40
HORAS

R$2.105,41 19 17
02

07 ODONTÓLOGO ESF 40 HORAS R$3.829,60 17 15 02

08
AUXILIAR DE

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO ESF

40 HORAS R$1.148,91 17 15 02

09 FARMACÊUTICO
BIOQUÍMICO 40 HORAS R$3.586,95 19 17 02

10 ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO ESF 40 HORAS R$1.246,68 19 17 02

11 SERVENTE DE
ZELADORIA 40 HORAS R$ 998,00 10 09 01

12 VIGIA 40 HORAS R$ 998,00 10 09 01

* Vagas reservadas para pessoas com deficiência.
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     ANEXO II

CARGO ATRIBUIÇÕES

Atribuições
Comuns a todos os

membros das Equipes
que atuam na Atenção

Básica

- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos
a riscos e vulnerabilidades;
- Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de
saúde  das  famílias  e  dos  indivíduos  no  sistema  de  informação  da
Atenção Básica  vigente,  utilizando as  informações sistematicamente
para a análise da situação de saúde, considerando as características
sociais,  econômicas,  culturais,  demográficas  e  epidemiológicas  do
território,  priorizando  as  situações  a  serem  acompanhadas  no
planejamento local;
-  Realizar  o  cuidado  integral  à  saúde  da  população  adscrita,
prioritariamente  no  âmbito  da  Unidade Básica  de  Saúde,  e  quando
necessário,  no  domicílio  e  demais  espaços  comunitários  (escolas,
associações, entre outros), com atenção especial às populações que
apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida
socioeducativa, privada de liberdade, etc.).
-  Realizar  ações  de  atenção  à  saúde  conforme  a  necessidade  de
saúde  da  população  local,  bem  como  aquelas  previstas  nas
prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como,
na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da AB;
-  Garantir  a  atenção  à  saúde  da  população  adscrita,  buscando  a
integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção
e  recuperação  da  saúde,  prevenção  de  doenças  e  agravos  e  da
garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das
ações  programáticas,  coletivas  e  de  vigilância  em  saúde,  e
incorporando  diversas  racionalidades  em  saúde,  inclusive  Práticas
Integrativas e Complementares;
- Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento
humanizado,  realizando  classificação  de  risco,  identificando  as
necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela
continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
- Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao
longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e
agravos,  e  às  necessidades  de  cuidados  preventivos,  permitindo  a
longitudinalidade do cuidado;
- Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e
grupos sociais, visando propor intervenções que possam influenciar os
processos  saúde-doença  individual,  das  coletividades  e  da  própria
comunidade;
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- Responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a coordenação
do cuidado mesmo quando necessita de atenção em outros pontos de
atenção do sistema de saúde;
-  Utilizar  o  Sistema de Informação da Atenção Básica  vigente  para
registro  das  ações  de  saúde  na  AB,  visando  subsidiar  a  gestão,
planejamento, investigação clínica e epidemiológica, e à avaliação dos
serviços de saúde;
-  Contribuir  para  o  processo  de  regulação  do  acesso  a  partir  da
Atenção Básica, participando da definição de fluxos assistenciais na
RAS,  bem  como  da  elaboração  e  implementação  de  protocolos  e
diretrizes clínicas e terapêuticas para a ordenação desses fluxos;
-  Realizar  a  gestão  das  filas  de  espera,  evitando  a  prática  do
encaminhamento  desnecessário,  com  base  nos  processos  de
regulação locais (referência e contrarreferência), ampliando-a para um
processo  de  compartilhamento  de  casos  e  acompanhamento
longitudinal de responsabilidade das equipes que atuam na atenção
básica;
- Prever nos fluxos da RAS entre os pontos de atenção de diferentes
configurações tecnológicas a integração por meio de serviços de apoio
logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado;
-  Instituir  ações para segurança do paciente e propor medidas para
reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos;
-  Alimentar  e  garantir  a  qualidade  do  registro  das  atividades  nos
sistemas  de  informação  da  Atenção  Básica,  conforme  normativa
vigente;
-  Realizar  busca ativa  e notificar  doenças e  agravos de notificação
compulsória,  bem como outras doenças,  agravos, surtos,  acidentes,
violências,  situações  sanitárias  e  ambientais  de  importância  local,
considerando  essas  ocorrências  para  o  planejamento  de  ações  de
prevenção, proteção e recuperação em saúde no território;
-  Realizar  busca  ativa  de  internações  e  atendimentos  de
urgência/emergência por causas sensíveis à Atenção Básica, a fim de
estabelecer  estratégias  que  ampliem  a  resolutividade  e  a
longitudinalidade pelas equipes que atuam na AB;
- Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias
e pessoas em residências, Instituições de Longa Permanência (ILP),
abrigos, entre outros tipos de moradia existentes em seu território, de
acordo  com o planejamento  da  equipe,  necessidades  e  prioridades
estabelecidas;
-  Realizar  atenção  domiciliar  a  pessoas  com  problemas  de  saúde
controlados/compensados com algum grau de dependência  para  as
atividades da vida diária e que não podem se deslocar até a Unidade
Básica de Saúde;
- Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas
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técnicas,  profissionais de  diferentes  formações e até  mesmo outros
níveis de atenção, buscando incorporar práticas de vigilância, clínica
ampliada e matriciamento ao processo de trabalho cotidiano para essa
integração  (realização  de  consulta  compartilhada  reservada  aos
profissionais  de  nível  superior,  construção  de  Projeto  Terapêutico
Singular,  trabalho  com  grupos,  entre  outras  estratégias,  em
consonância com as necessidades e demandas da população);
- Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em
conjunto o planejamento e avaliação sistemática das ações da equipe,
a partir  da utilização dos dados disponíveis,  visando a readequação
constante do processo de trabalho;
-  Articular  e  participar  das  atividades  de  educação  permanente  e
educação continuada;
-  Realizar  ações  de  educação  em  saúde  à  população  adstrita,
conforme planejamento da equipe e utilizando abordagens adequadas
às necessidades deste público;
-  Participar  do  gerenciamento  dos  insumos  necessários  para  o
adequado funcionamento da UBS;
- Promover a mobilização e a participação da comunidade, estimulando
conselhos/colegiados, constituídos de gestores locais, profissionais de
saúde e usuários, viabilizando o controle social na gestão da Unidade
Básica de Saúde;
-  Identificar  parceiros  e  recursos  na  comunidade  que  possam
potencializar ações intersetoriais;
- Acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica
e no mapa de acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF),
e/ou outros pro-gramas sociais equivalentes, as condicionalidades de
saúde das famílias beneficiárias;e
-  Realizar outras ações e atividades,  de acordo com as prioridades
locais, definidas pelo gestor local.

CHEFE DE UNIDADE DE
SAÚDE

- Garantir o planejamento em saúde, de acordo com as necessidades
do território  e comunidade,  a  organização do processo de trabalho,
coordenação e integração das ações. 
- Conhecer e divulgar, junto aos demais profissionais, as diretrizes e
normas  que  incidem  sobre  a  AB  em  âmbito  nacional,  estadual,
municipal  e  Distrito  Federal,  com  ênfase  na  Política  Nacional  de
Atenção Básica,  de modo a orientar  a organização do processo de
trabalho na UBS;
-  Participar  e  orientar  o  processo  de  territorialização,  diagnóstico
situacional,  planejamento  e  programação  das  equipes,  avaliando
resultados e propondo estratégias para o alcance de metas de saúde,
junto aos demais profissionais;
-  Acompanhar,  orientar  e  monitorar  os  processos  de  trabalho  das
equipes  que  atuam  na  AB  sob  sua  gerência,  contribuindo  para
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implementação de políticas, estratégias e programas de saúde, bem
como para a mediação de conflitos e resolução de problemas;
- Mitigar a cultura na qual as equipes, incluindo profissionais envolvidos
no cuidado e gestores assumem responsabilidades pela sua própria
segurança  de  seus  colegas,  pacientes  e  familiares,  encorajando  a
identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à
segurança;
-  Assegurar  a  adequada  alimentação  de  dados  nos  sistemas  de
informação  da  Atenção  Básica  vigente,  por  parte  dos  profissionais,
verificando sua consistência, estimulando a utilização para análise e
planejamento das ações, e divulgando os resultados obtidos;
- Estimular o vínculo entre os profissionais favorecendo o trabalho em
equipe;
-  Potencializar  a  utilização  de  recursos  físicos,  tecnológicos  e
equipamentos existentes na UBS, apoiando os processos de cuidado a
partir  da  orientação  à  equipe  sobre  a  correta  utilização  desses
recursos;
-  Qualificar  a  gestão da infraestrutura  e  dos insumos (manutenção,
logística dos materiais, ambiência da UBS), zelando pelo bom uso dos
recursos e evitando o desabastecimento;
-  Representar  o  serviço  sob  sua  gerência  em  todas  as  instâncias
necessárias e articular com demais atores da gestão e do território com
vistas à qualificação do trabalho e da atenção à saúde realizada na
UBS;
-  Conhecer  a  RAS,  participar  e  fomentar  a  participação  dos
profissionais  na  organização  dos  fluxos  de  usuários,  com base  em
protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, apoiando a referência e
contrarreferência  entre  equipes  que  atuam na  AB  e  nos  diferentes
pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos responsáveis;
- Conhecer a rede de serviços e equipamentos sociais do território, e
estimular  a  atuação intersetorial,  com atenção  diferenciada para  as
vulnerabilidades existentes no território;
-  Identificar  as  necessidades  de  formação/qualificação  dos
profissionais  em  conjunto  com  a  equipe,  visando  melhorias  no
processo  de  trabalho,  na  qualidade  e  resolutividade  da  atenção,  e
promover  a  Educação  Permanente,  seja  mobilizando  saberes  na
própria UBS, ou com parceiros;
-  Desenvolver  gestão  participativa  e  estimular  a  participação  dos
profissionais e usuários em instâncias de controle social;
-  Tomar as providências cabíveis no menor prazo possível quanto a
ocorrências que interfiram no funcionamento da unidade; e
-  Exercer  outras  atribuições  que  lhe  sejam designadas  pelo  gestor
municipal ou do Distrito Federal, de acordo com suas competências.

MÉDICO ESF -  Realizar  a  atenção  à  saúde  às  pessoas  e  famílias  sob  sua



MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
PROCURADORIA GERAL

responsabilidade;
-  Realizar  consultas  clínicas,  pequenos  procedimentos  cirúrgicos,
atividades em grupo na UBS e,  quando indicado ou necessário,  no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações
entre outros);  em conformidade com protocolos,  diretrizes clínicas e
terapêuticas,  bem  como  outras  normativas  técnicas  estabelecidas
pelos  gestores  (federal,  estadual,  municipal  ou  Distrito  Federal),
observadas as disposições legais da profissão;
- Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as
pessoas  que  possuem  condições  crônicas  no  território,  junto  aos
demais membros da equipe;
-  Encaminhar,  quando  necessário,  usuários  a  outros  pontos  de
atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade
o acompanhamento do plano terapêutico prescrito;
-  Indicar  a  necessidade  de  internação  hospitalar  ou  domiciliar,
mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa;
-  Planejar,  gerenciar e avaliar  as ações desenvolvidas pelos ACS e
ACE em conjunto com os outros membros da equipe; e
-  Exercer  outras  atribuições que sejam de responsabilidade na sua
área de atuação;
- Prestar assessoramento técnico aos demais profissionais da saúde,
dentro do seu campo de especialidade; 
- Substituir o Enfermeiro quando  designado; 
- Zelar pela limpeza, ordem e controle do local de trabalho; 
- Comunicar qualquer irregularidade detectada; 
- Manter atualizados os registros de ações de sua competência; 
- Cumprir e fazer cumprir as normas do setor; 
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência; 
- Executar tarefas afins.

ENFERMEIRO ESF -  Realizar  atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às
equipes  e,  quando  indicado  ou  necessário,  no  domicílio  e/ou  nos
demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em
todos os ciclos de vida;
-  Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames
complementares,  prescrever  medicações  conforme  protocolos,
diretrizes  clínicas  e  terapêuticas,  ou  outras  normativas  técnicas
estabelecidas pelo gestor  federal,  estadual,  municipal  ou do Distrito
Federal, observadas as disposições legais da profissão;
-  Realizar  e/ou  supervisionar  acolhimento  com escuta  qualificada  e
classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos;
- Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as
pessoas  que  possuem  condições  crônicas  no  território,  junto  aos
demais membros da equipe;
-  Realizar  atividades  em  grupo  e  encaminhar,  quando  necessário,
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usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local;
-  Planejar,  gerenciar  e  avaliar  as  ações  desenvolvidas  pelos
técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS e ACE em conjunto com os
outros membros da equipe;
- Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS;
-  Implementar  e  manter  atualizados  rotinas,  protocolos  e  fluxos
relacionados a sua área de competência na UBS; e
-  Exercer  outras  atribuições conforme legislação profissional,  e  que
sejam  de  responsabilidade  na  sua  área  de  atuação  -  Certidão  de
Responsabilidade Técnica (CRT).
- Prestar assessoramento técnico aos demais profissionais da saúde,
dentro do seu campo de especialidade; 
- Substituir o Enfermeiro quando  designado; 
- Zelar pela limpeza, ordem e controle do local de trabalho; 
- Comunicar qualquer irregularidade detectada; 
- Manter atualizados os registros de ações de sua competência; 
- Cumprir e fazer cumprir as normas do setor; 
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência; 
- Executar tarefas afins.

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM ESF

-  Participar  das  atividades  de  atenção  à  saúde  realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS
e,  quando  indicado  ou  necessário,  no  domicílio  e/ou  nos  demais
espaços comunitários (escolas, associações, entre outros);
-  Realizar  procedimentos  de  enfermagem,  como  curativos,
administração  de  medicamentos,  vacinas,  coleta  de  material  para
exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras
atividades  delegadas  pelo  enfermeiro,  de  acordo  com sua  área  de
atuação e regulamentação; e
-  Exercer  outras  atribuições que sejam de responsabilidade na sua
área de atuação.

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM 40

HORAS

-  Desempenhar  atividades  técnicas  de  enfermagem:  preparar  e
administrar  medicamentos,  fazer  curativos  simples,  colher  materiais
para  a  realização  de  exames e  executar  tratamentos  diversos,  tais
como: lavagens, aspirações, nebulizações, controle de sinais vitais e
outros; 
-  Desempenhar atividades e realizar ações de promoção à saúde e
bem-estar; prestar assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e
bem  estar;  organizar  o  ambiente  de  trabalho;  trabalhar  em
conformidade  às  boas  práticas,  normas  e  procedimentos  de
biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos; 
-  Administrar  vacina:  ter  conhecimento  da  importância;  dos  tipos;
principais  vacinas  e  soros  utilizados  em  saúde  pública  (indicação;
contraindicações;  doses;  vias  de  administração;  efeitos  colaterais);
conservação de vacinas e soros (rede de frio).
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ODONTÓLOGO ESF

- Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde,
prevenção  de  agravos,  diagnóstico,  tratamento,  acompanhamento,
reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as
famílias, a indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo na
UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo
com planejamento da equipe, com resolubilidade e em conformidade
com protocolos,  diretrizes  clínicas  e terapêuticas,  bem como outras
normativas  técnicas  estabelecidas  pelo  gestor  federal,  estadual,
municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da
profissão;
- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico
para o planejamento e a programação em saúde bucal no território;
-  Realizar  os  procedimentos  clínicos  e  cirúrgicos  da  AB  em saúde
bucal,  incluindo  atendimento  das  urgências,  pequenas  cirurgias
ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas de
moldagem,  adaptação  e  acompanhamento  de  próteses  dentárias
(elementar, total e parcial removível);
- Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da
saúde e à prevenção de doenças bucais;
- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com
os demais membros da equipe,  buscando aproximar saúde bucal  e
integrar ações de forma multidisciplinar;
- Realizar supervisão do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em
saúde bucal (ASB);
-  Planejar,  gerenciar e avaliar  as ações desenvolvidas pelos ACS e
ACE em conjunto com os outros membros da equipe;
- Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as
pessoas  que  possuem  condições  crônicas  no  território,  junto  aos
demais membros da equipe; 
-  Exercer  outras  atribuições que sejam de responsabilidade na sua
área de atuação;
- Prestar assessoramento técnico aos demais profissionais da saúde,
dentro do seu campo de especialidade; 
- Substituir o Odontólogo quando  designado; 
- Zelar pela limpeza, ordem e controle do local de trabalho; 
- Comunicar qualquer irregularidade detectada; 
- Manter atualizados os registros de ações de sua competência; 
- Cumprir e fazer cumprir as normas do setor; 
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência; 
- Executar tarefas afins.

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO

- Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as
famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos
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ODONTOLÓGICO ESF

de atenção à saúde;
- Executar organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização
do instrumental,  dos equipamentos odontológicos e do ambiente de
trabalho;
- Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas,
- Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;
-  Acompanhar,  apoiar  e  desenvolver  atividades  referentes  à  saúde
bucal  com  os  demais  membros  da  equipe  de  Atenção  Básica,
buscando  aproximar  e  integrar  ações  de  saúde  de  forma
multidisciplinar;
-  Aplicar  medidas de biossegurança no armazenamento,  transporte,
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
- Processar filme radiográfico;
- Selecionar moldeiras;
- Preparar modelos em gesso;
-  Manipular materiais de uso odontológico realizando manutenção e
conservação dos equipamentos;
- Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos,
exceto na categoria de examinador; e
-  Exercer  outras  atribuições que sejam de responsabilidade na sua
área de atuação.

FARMACÊUTICO
BIOQUÍMICO

-Executar  tarefas  diversas  relacionadas  com  a  composição  e
fornecimento  de  medicamentos  e  outros  preparados  semelhantes  à
análise  de  toxinas,  de  substância  de  origem  animal  e  vegetal,  de
matérias-primas  e  produtos  acabados,  para  atender  a  receitas
médicas, odontológicas e veterinárias, a dispositivos legais dentro de
sua área de atuação.
-Controlar estoques, analisar, armazenar, distribuir, fracionar materiais,
medicamentos e correlatos.
-Dispensar e fornecer as devias orientações aos pacientes pautados
na ética e legislação vigentes.
-Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
-Executar outras atividades correlatas.

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO ESF

Executar as atividades relacionadas aos processos e tarefas de rotina
administrativa,  tais  como  preenchimento  de  fichas,  controle  de
prontuários, atendimento ao público interno e/ou externo, manutenção
de  arquivo  e  armário  de  materiais,  organização  do  espaço  de
atendimento,  contato  telefônico,  digitação  de  relatórios,  planilhas,
formulários e outros documentos, rotinas relacionadas a controle de
estoque  como  recebimento,  estocagem,  controle  e  distribuição  de
materiais, entre outras atividades administrativas.

SERVENTE DE
ZELADORIA

- Contribuir com a ordem e a limpeza das repartições públicas, no que
se refere tanto à área interna quanto externa, através da limpeza e
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conservação dos mesmos, mantendo as condições de asseio e higiene
requeridas, assim como realizar a limpeza de materiais, equipamentos,
brinquedos, entre outros.   
- Manter fora do alcance de crianças produtos químicos e utensílios
que  coloquem  em  risco  a  vida  das  mesmas  quando  atuando  em
escolas e/ou creches.   
-  Zelar  pelo  cumprimento  das  normas  internas  estabelecidas,
informando ao superior imediato, os problemas gerais ocorridos, bem
como utilizando vestimentas e equipamentos adequados ao serviço e
ao local de trabalho.
- Preparar e servir café, contribuindo com o bem-estar dos indivíduos.
- Garantir a continuidade do processo de higienização e manutenção
do ambiente e instalações, através do pedido, recepção, conferência,
controle e distribuição do material de consumo, limpeza e outros, bem
como através do seu correto uso e conservação.   
- Realizar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme
demanda e solicitação do superior imediato.

VIGIA

- Noções de segurança no trabalho; 
- Noções de higiene e limpeza; 
- Regras de Segurança; Equipamentos de Proteção; 
- Relações interpessoais; Ética profissional; 
-  Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância; Atitudes diante de
incêndios (uso de extintores); 
- Postura profissional. Organização; conhecimentos básicos inerentes
à área de atuação, Regras básicas de comportamento profissional para
o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 
-  Controle  de  entrada  e  saída  de  veículos  em estacionamentos  de
repartições públicas. 
- Elaboração de boletim de ocorrências. 
- Regras de hierarquias no serviço público municipal; 
- Zelo pelo patrimônio público. 
- Vigilância do patrimônio público.



Nº. da Inscrição                                            Nº do Cargo                                                                      
CANDIDATO (A)  À FUNÇÃO DE:                                                                                                      
Nome do Candidato:                                                                                                                                  
Identidade:                                                            Órgão Expedidor:                                                            C.P.F.:
                                                                      Data de Nascimento:   /                   /                                  
Nacionalidade:                                                   Naturalidade:                                                                  Título
de Eleitor:                                                             Zona:                            Seção:                                        
Endereço:                                                                                                                  Nº                              Bairro:
                                                     Município                                                UF:                          
Escolaridade:                                            Tel: (  )                                Celular: ( )                                      
E-mail:                                                                                                                                                         
DECLARO  ESTAR  CIENTE  DAS  CONDIÇÕES  DO  PRESENTE  PROCESSO  DE  SELEÇÃO
SIMPLIFICADA DO  EDITAL Nº  01/2019.  DECLARO,  TAMBÉM,  SOB  AS  PENAS  DA LEI,  SEREM
VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

Data da Inscrição:                /            /            .

Assinatura do candidato:                                                                                                   
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ANEXO III

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO

NOTA:  A  inscrição  inicial  do(a)  candidato(a)  ocorrerá  com  a  impressão  do
formulário  de  inscrição,  preenchimento  e  sua  anexação  ao  conjunto  de
documentos que deve ser entregue pelo(a) candidato(a) na Prefeitura de Montes
Claros – MG no ato da inscrição no processo seletivo 01/2019.
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ANEXO IV – MODELO DE CURRICULO
DADOS PESSOAIS

Nome:                                                                                        
Endereço:                                                                                     
Bairro:                                                  Município                         UF
Telefone: ( )                                      Celular ( )                           
 e-mail:                                                                                        
Data de nascimento:           /           /        Estado civil                  Sexo: (   )F  (  )M 
Naturalidade:                                                                                    UF:                                    
Profissão:                                                                                                                     

a) FORMAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO
_________________________________________________       

b) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
b.1-  Instituição onde trabalhou:   
                                                                                                                    
 
Funções  ocupados  ou  funções exercidas:   
                                                                                                                    
                                                                                                                    

Período:         /          /             a             /           /           . Descreva as atividades desenvolvidas:

b.2-Instituição onde Trabalhou:

Funções ocupados ou funções exercidas

Período:         /          /             a             /           /           . Descreva as atividades Desenvolvidas:

b.3-Instituição onde Trabalhou:
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Funções ocupados ou funções exercidas

Período:         /          /             a             /           /           . Descreva as atividades Desenvolvidas:

Tempo de experiência profissional na função/função a que concorre:                 

ANEXAR OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE TODOS OS ELEMENTOS 
DECLARADOS.

Assinatura: _______________________________________________    Data: 
____/____ /2019.
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ANEXO V

FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR

NOTA 1: O ANEXO IV deve ser preenchido, impresso e anexado à documentação
a  ser  entregue  pelo(a)  próprio(a)  candidato(a)  no  momento  da  inscrição  no
processo seletivo 01/2019.
NOTA 2: O(A) candidato(a) deve preencher nesse documento o Cabeçalho e a
Pontuação  Obtida  com  a  avaliação  de  seu  próprio  Curriculum  vitae.  Essa
pontuação será confirmada pela comissão responsável por essa atividade.

FICHA DE ANÁLISE CURRICULAR 
Nome do(a)Candidato(a):                                                                                      

FASE I

Item Avaliado
Estratificação-

Pontuação

Pontuação
Máxima por

Item

Total
Máximo

Pontuação
Obtida

1) 

2) 

3)

TOTAL
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ANEXO VI 
TERMO DE COMPROMISSO DO(A) CANDIDATO(A) 

NOTA: O presente anexo deve ser preenchido, impresso, assinado e anexado à
documentação a ser entregue pelo(a) candidato(a).

Local e data.

Eu,___________________________________________________________________,
portador(a) do RG                ,  órgão   expeditor:  __________, data  de
emissão______/______/_______,CPF:______________________,  declaro  ter
disponibilidade de 40 horas semanais para cumprir a carga horária de trabalho, nos
turnos matutino, vespertino ou noturno, conforme necessidade do serviço. Tendo em
vista que a presente contratação tem por objetivo viabilizar a implantação do “Programa
Saúde na Hora” que dispõe sobre o horário estendido de funcionamento das Unidades
de Saúde da Família, instituído pela Portaria nº 930 de 15 de maio de 2019.

Atenciosamente,

Assinatura do(a) Candidato(a)


