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    PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI 
 

        Endereço: Rua Seis de Abril, 912 - Centro - CEP 37990-000 - Ibiraci – MG.  
                      CNPJ 17.894.072/0001-22 Fone/Fax: (35) 3544-9700 
                                            www.ibiraci.mg.gov.br 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2019 
 

PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS COM FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

 
 
 

O MUNICÍPIO DE IBIRACI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.894.072/0001-22, com sede na Rua Seis de 
Abril, nº 912, centro, Ibiraci, Estado de Minas Gerais, devidamente representado por seu prefeito 
municipal Senhor Antônio Lindenberg Garcia, nos termos da Lei Municipal n°1.664, de 28 de junho de 
2013, com fulcro no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, torna público que estarão abertas, no período indicado, 
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado visando selecionar candidatos para contratação de 
pessoal em CARÁTER TEMPORÁRIO e formação de CADASTRO DE RESERVA PARA CONTRATAÇÕES 
TEMPORÁRIAS, sob o Regime CELETISTA nos termos da legislação vigente e demais normas 
estabelecidas neste Edital. 

 

A divulgação oficial deste Edital e os demais atos, relativos às etapas deste Processo, dar-se-á com a 
publicação no site www.ibiraci.mg.gov.br e por afixação no Átrio da Prefeitura Municipal. 
 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

1.1 - O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais 
retificações, e sua execução caberá à Prefeitura Municipal de Ibiraci, através de Comissão Especial 
indicada através de Portaria do Executivo Municipal Nº 6.086. 
 

1.2 - A avaliação dos candidatos dar-se-á através de análise curricular. 

 

1.3 – O presente Processo Seletivo Simplificado terá a vigência por 06 (seis) meses ou até a realização de 
Concurso Público, e as contratações serão em caráter temporário com duração máxima prevista nos 
incisos do art. 5º da Lei Municipal n°1.664, de 28 de junho de 2013, podendo ser prorrogadas por igual 
período. 
 
1.4 - Os contratos serão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS. 
 
1.5 - O Regime Jurídico de contratação será por tempo determinado previsto na CLT (Decreto Lei nº 

5.452, de 1º/05/43). 

 
1.6 – A remuneração do pessoal contratado será a remuneração base (vencimento) prevista ao cargo 
efetivo a que corresponda as atribuições do contrato temporário. 

 

1.7 - Ao número de vagas estabelecidos no Anexo I deste Edital poderão ser acrescidas novas vagas que 
surgirem, observada a disponibilidade financeira e orçamentária, e forem autorizadas pela Prefeitura do 
Município de Ibiraci, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 
 
 

http://www.ibiraci.mg.gov.br/


 

2 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI 
 

Endereço: Rua Seis de Abril, 912 - Centro - CEP 37990-000 - Ibiraci – MG. CNPJ 17.894.072/0001-22 
Fone/Fax: (35) 3544-9700 www.ibiraci.mg.gov.br 

 
 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES: 

 

2.1 – As inscrições serão realizadas, exclusivamente, na modalidade presencial, no período de 
01/04/2019 a 10/04/2019, no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, na Secretaria 
Municipal de Saúde - Complexo Municipal de Saúde Dr. Ronaldo Soares Lara, localizado às márgens da 
Rua Barão do Rio Branco, nº 1.223 ,em Ibiraci MG. 
 

2.2 – Os candidatos estão isentos de recolhimento de taxa de inscrição. 

 

2.3 – Para efetivar sua inscrição o candidato deverá entregar no endereço citado no item 2.1 - Currículo 
acompanhado da seguinte documentação: 
 

a) cópia do RG e CPF; 
b) comprovante de endereço atualizado; 
 
c) comprovante de escolaridade e/ou comprovante de formação acadêmica para o cargo 
preiteado;  
d) comprovante de inscrição e regularidade com eventual órgão de classe; 
 
e) comprovante de participação em cursos, congressos, conferências, seminários, simpósios na área de 
atuação; 
f) comprovante de habilitação de motorista (mínimo categoria “B”); 
 
g) comprovante de experiência de trabalho para o cargo preiteado fornecido através de declarações 
e/ou certidões originais e/ou cópia da carteira profissional (CTPS) onde conste o início e o término de 
experiência. 
 

2.4 – Nenhum documento poderá ser apresentado após a inscrição do candidato. 
 

2.5 – Não serão recebidas inscrições por via postal ou eletrônica. 
 

2.6 – Não será admitida a inscrição condicional ou provisória. 

 

2.7 – A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

2.8 - O candidato classificado neste Processo Seletivo Simplificado, na forma estabelecida neste 
Edital, será investido no cargo, se atendidas às seguintes exigências: 

 

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que goze das prerrogativas do art. 12 e do Inciso I 
do art. 37 da Constituição da República; 
 
b) comprovar escolaridade e requisitos básicos exigidos para o cargo, conforme estabelecido no Anexo 
I deste Edital; 
 
c) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 anos 
completos;  
d) Estar em dia com as obrigações civis, eleitorais; 
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e) Estar em dia com as obrigações militares, quando o candidato for do sexo masculino. 
 

f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, que poderá ser aferida 
mediante perícia médica, realizada pelo serviço médico oficial da Prefeitura do Município de Ibiraci,  
ou, em sua falta, de quem este indicar;  

g) não incorrer nas vedações de cumulação de cargo na forma do art. 37, XVI e XVII, da CF; 
 

h) não estar recebendo proventos de aposentadoria de regimes de previdência públicos, que 
tornem incompatível a investidura no cargo; 

 

2.9 - Os requisitos descritos no item 2.8 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a 
comprovação de atendimento deverá ser feita na data da contratação através de documentação 
original, juntamente com fotocópia ou cópia autenticada. 

 

2.10 - A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 2.8 deste Edital 
impedirá a contratação do candidato. 

 

2.11 – A documentação apresentada no ato da inscrição é de inteira responsabilidade do candidato. A 
declaração falsa ou inexata de dados na inscrição determinará o cancelamento da inscrição e anulação 
de todos os atos decorrentes. 

 

3 – DO CRONOGRAMA E ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 
 

3.1 – O processo seletivo simplificado regido por este Edital obedecerá ao seguinte cronograma: 
 

EVENTO DATA/PERÍODO 

Período de Publicação 26/03/2019 a 31/03/2019 

Período de Inscrições 01/04/2019 a 10/04/2019 

Avaliação do Currículo dos Candidatos 11/04/2019  

Divulgação do Resultado Preliminar 12/04/2019 

Recurso sobre o Resultado Preliminar 15/04/2019 a 16/04/2019 

Divulgação das Respostas aos Recursos 17/04/2019 

Divulgação do Resultado Final 18/04/2019 

Homologação do Resultado Final 18/04/2019 

4 – DA ANÁLISE CURRICULAR:  

 

4.1 – A classificação dos candidatos, mediante análise curricular, devidamente comprovada, não terá 
limitação de pontuação, salvo as expressas no item 4.6 deste edital. 

 

4.2 – Para comprovação dos títulos, o candidato deverá apresentar, exclusivamente no momento da 
inscrição, a documentação pertinente em cópias xerográficas acompanhadas dos originais para 
verificação e autenticação. 
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4.3 – Não serão considerados, na pontuação, protocolos de documentos, documentos ilegíveis ou 
incompletos. 

 

4.4 – A comprovação da experiência de trabalho deverá ser fornecida através de declarações e/ou 
certidões e/ou cópia da carteira profissional –CTPS, cópias reprográficas acompanhadas dos documentos 
originais para autenticação,  onde conste o início e o término de experiência, atra 

 

4.5 – Os certificados dos cursos exigidos para avaliação dos títulos que não mencionarem a carga horária 
e que não forem expedidos por instituição autorizada, não serão considerados. 

 

4.6 – Para pontuação da formação acadêmica, participação em cursos, congressos, conferências, 
seminários, simpósios e experiência profissional comprovada na área de atuação serão considerados os 
critérios descritos abaixo: 

 

a) doutorado 1,00 (um) ponto por certificado Sem limitação de pontuação 

b) mestrado (stricto-sensu) 0,75 (zero setenta e Sem limitação de pontuação 

cinco) pontos por certificado  

c) especialização (lato-sensu) na área 0,50 (zero Sem limitação de pontuação 

cinquenta) pontos por certificado, desde que o  

curso e a entidade que o ministrou atendam aos  

critérios legais.  

d) graduação em áreas afins 0,35 (zero trinta e Sem limitação de pontuação 

cinco) pontos por certificado  

e) cursos acima de 80 horas na área ou em áreas máximo de 1,0 (um) ponto; 
afins 0,20 (zero vinte) pontos por certificado  

  

f) cursos, congressos, conferências, seminários e máximo de 0,25(zero vinte e cinco) pontos; 
simpósios em áreas afins 0,05 (zero vírgula zero  

cinco) pontos por certificado.  

g) exercício profissional na área a qual concorre Sem limitação de pontuação 

0,50 (zero cinquenta) pontos por cada 12 (doze)  

meses = 365 dias e 0,001369863 ponto para cada 
dia (fração obtida da fórmula 0,50/365 dias).  

  

 

4.7 - Cada comprovante da formação escolar, acadêmica, participação em cursos, congressos, 
conferências, seminários, simpósios ou experiência profissional será pontuado apenas uma vez. 

 

5 - DA CLASSIFICAÇÃO: 

 

5.1 - A classificação preliminar dos candidatos no Processo Seletivo Simplificado será a soma dos pontos 
obtidos na Análise do Currículo do candidato. 

 

5.2 - O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será a soma dos pontos obtidos na 
Análise do Currículo do candidato, após julgamento de recursos que porventura tiverem.  
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5.3 - Serão considerados aprovados os candidatos que preencherem os requisitos mínimos para a vaga 
pretendida, nos termos do anexo I. 
 

6 – DOS RECURSOS: 

 

6.1 - Caberá interposição de recurso fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias, contados do primeiro 
dia subsequente à data de publicação do resultado preliminar, nas seguintes situações: 

 

a) contra a totalização dos pontos obtidos, desde que se refira a erro de cálculo das notas;  
b) do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas ou na classificação, a contar da 
data da divulgação do resultado preliminar;  
c) após divulgação do resultado final dos recursos não caberá interposição de novos recursos. 

 

6.2 - Os prazos deste Edital contar-se-ão em dias corridos e da seguinte forma: incluir-se-á o dia de início 
e o dia do final. 

 

6.3 - O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

 

6.4 – Os recursos mencionados no item 6.1 deste Edital deverão ser entregues pessoalmente no mesmo 
local das inscrições, mediante protocolo de entrega e recebimento, em envelope fechado, tamanho 
ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados: 

 

a) PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO da Prefeitura Municipal de Ibiraci -Edital nº 03/2019;  
b) Nome completo e número de inscrição do candidato; 
c) Cargo para o qual o candidato está concorrendo. 

 

7 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

 

7.1 - Havendo empate na totalização dos pontos terá preferência o candidato com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n. 
10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, na data do término das inscrições. 

 

7.2 - Persistindo o empate com aplicação do item 7.1 será dada preferência, para efeito de classificação, 
ao candidato de maior idade, assim considerando “dia, mês e ano do nascimento”, e desconsiderando 
“hora de nascimento”. 

 

7.3 - Persistindo o empate com aplicação do item 7.2, será processado sorteio público para definição de 
ordem de classificação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ibiraci.mg.gov.br/
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8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

8.1 – Cada candidato poderá concorrer somente para um cargo, não se aceitando uma segunda inscrição 
para um mesmo candidato. 

 

8.2 - A relação com o resultado preliminar e final dos candidatos será disponibilizada no site 
www.ibiraci.mg.gov.br e por afixação do edital no Átrio da Prefeitura Municipal. 

 

8.3 – A convocação de candidato classificado para ocupar cargo vago ocorrerá por Edital a ser publicado 
no site do município e por afixação do Edital no Átrio da Prefeitura Municipal, cabendo ao candidato 
manifestar num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

8.4 – O candidato classificado neste processo seletivo simplificado que vier a ser convocado e que no 
desempenho das funções do cargo não estiver desempenhando os serviços satisfatoriamente poderá ter 
seu contrato rescindido nos termos da CLT. 

 

8.5 - As dúvidas com relação ao presente Edital deverão ser dirimidas com os membros da Comissão Especial do 
Processo Seletivo Simplificado. 

 

8.6 – As despesas decorrentes da aplicação do presente processo correrão à conta de dotações próprias 
do orçamento vigente. 
 

 

Publique-se no Sítio da Prefeitura Municipal de Ibiraci e, 
Afixe-se no Átrio da Prefeitura Municipal. 

 

       Prefeitura de Ibiraci, 26 de março de 2019. 
 
 
 

 

(a )Antônio Lindenberg Garcia 

Prefeito de Ibiraci 
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ANEXO I 

 
 

Número de Vagas Denominação do Cargo Carga Horária 
 
Vencimento 
 

02 + Cadastro reserva Médico PSF 40 
 
R$ 9.099,19 
 

         Cadastro reserva Médico 20 
 
R$ 4.681,56 
 

 
01 + Cadastro reserva 

 
Enfermeiro Padrão 
 

40 R$ 4.743,58 

 
01 + Cadastro reserva 

 
Auxiliar de Enfermagem 
 

40 R$ 1.997,38 

        
 Exigência mínima: Certificado ou Diploma devidamente registrado no órgão de Classe 
 

 

Publique-se no Sítio da Prefeitura Municipal de Ibiraci e, 
Afixe-se no Átrio da Prefeitura Municipal. 

 

                                         Prefeitura de Ibiraci, 26 de março de 2019. 
 
 
 

 

(a) Antônio Lindenberg Garcia 

 Prefeito de Ibiraci 

 

 
 


