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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 
PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS COM FORMAÇÃO DE CADASTRO 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 à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, torna público que estarão abertas, no período indicado, 
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) visando selecionar candidatos para contratação de 
pessoal em CARÁTER TEMPORÁRIO e formação de CADASTRO RESERVA PARA CONTRATAÇÕES 
TEMPORÁRIAS, conforme quadro de vagas discriminadas no Anexo I, 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 6.320, de 29/05/2020. 
 
1.2. A avaliação dos candidatos dar-se-á através de Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Prova de 
Títulos. 
 
1.2.1. Prova Objetiva de Múltipla Escolha: para todos os empregos de caráter eliminatório e 
classificatório, conforme abaixo:  
 
a) para os empregos de nível superior, constando de 20 (vinte) questões com 04 (quatro) opções de 
resposta, no valor de 4,5 (quatro e meio) pontos por resposta correta, totalizando 90 (noventa) pontos, 
sendo considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos 
pontos; 
 
b) para os empregos de nível médio, constando de 20 (vinte) questões com 04 (quatro) opções de 
resposta, no valor de 5,0 (cinco) pontos por resposta correta, totalizando 100 (cem) pontos, sendo 
considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos pontos; 
 
1.2.2. O conteúdo e o programa de todas as provas constituem, respectivamente, os Anexos II, III, VI, V e 
VI deste Edital. 
 
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. 
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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. 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES: 
 
2.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, na modalidade presencial, no período de 15/06/2020 
a 24/06/2020, 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 margens 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 a 
documentação abaixo relacionada acompanhada da (s) Prova (s) de Título (s) conforme item 5.5: 
 
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 habilitação de motorista (mínimo categoria “B”); 
 
f) Título (s): a comprovação de títulos referentes a cursos de doutorado, mestrado e pós-graduação 
através de diplomas ou certificados, conforme item 5.5 deste Edital. 
 
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 exigência: 
 



  
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 

3 

 

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; 
 
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  10/06/2020 a 15/06/2020 

Período de Inscrições  15/06/2020 a 24/06/2020 

Divulgação da Lista de Candidatos Inscritos 25/06/2020 

Data das Provas Escritas  28/06/2020 

Divulgação do Resultado Preliminar  29/06/2020 

Recurso sobre o Resultado Preliminar  30/06/2020 e 01/07/2020 

Divulgação das Respostas aos Recursos  02/07/2020 

Divulgação do Resultado Final  03/07/2020 

Homologação do Resultado Final  03/07/2020 
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4 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS: 
 
4.1. As provas deste Processo Seletivo Simplificado serão aplicadas na cidade de Ibiraci no dia 28 de 
junho de 2020, no horário das 8h30 às 11h30h, no local “Escola Municipal Vereador José Vilhena”, 
sita na Rua Deocleciano de Melo, nº077, Bairro “Santa Helena”, CEP 37.990-000. 
 
4.2. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de locais (espaço físico) adequados no 
estabelecimento de ensino disponível do município de Ibiraci, a Prefeitura de Ibiraci reserva-se o 
direito de modificar as datas prováveis para realização das provas. 
 
4.3. Havendo alteração nas datas prováveis os candidatos serão avisados com a devida antecedência, 
através de publicação da nova data no Quadro de Avisos da Prefeitura de Ibiraci e nos sites 
www.ibiraci.mg.gov.br. 
 
4.4. Em hipótese alguma o candidato poderá fazer prova fora da data, do horário estabelecido para o 
fechamento dos portões, e do local pré-determinado. 
 
4.5. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência mínima de 1 
(uma) hora do horário previsto, para identificação e assinatura da Lista de Presença. O candidato 
deverá trazer lápis, borracha, caneta esferográfica azul ou preta e documento oficial com foto. 
 
4.6. O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na relação de inscrições 
efetivadas, mas que apresente o comprovante de inscrição, efetuado nos moldes previstos neste 
Edital, poderá participar do Processo Seletivo Simplificado, devendo preencher e assinar, no dia da 
prova, formulário específico. 
 
4.6.1. A inclusão de que trata o item 4.6. será realizada de forma condicional, sujeita a posterior 
verificação quanto à regularidade da referida inscrição. 
 
4.6.2. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 
cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 
4.7. Não haverá tolerância no horário estabelecido para o início da prova. 
 
4.8. Não será permitido o ingresso do candidato na sala onde se realizará a prova após o horário 
estabelecido para o fechamento dos portões e/ou não munido de documento oficial com foto. 
 
4.9. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira 
Expedida por Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CREA, CRA etc.); Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, Certificado de Reservista, Carteira de Motorista com foto e Passaporte. 
 
4.10. O documento deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia e data de 
nascimento. 
 
4.11. Não serão aceitos documentos de identidade com prazos de validade vencidos, ilegíveis, não-
identificáveis e/ou danificados. 
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4.12. O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da prova, documento oficial de identidade 
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de 
ocorrência em órgão policial, expedido, no máximo, no dia anterior à realização da prova e outro 
documento que contenha fotografia e assinatura. 
 
4.13. O candidato deverá apor sua assinatura na Lista de Presença de acordo com aquela constante 
no seu documento de identidade. 
 
4.14. O candidato, após ter assinado a Lista de Presença, não poderá ausentar-se do local de 
realização da sua prova, sem acompanhamento do Fiscal de Prova. 
 
4.15. Será considerado faltoso o candidato que deixar de assinar a Lista de Presença ou não devolver 
a Folha de Respostas. 
 
4.16. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização 
das provas, para fins de justificativa de sua ausência. 
 
4.17. Os portões serão fechados no horário estabelecido para início das provas. O candidato que 
chegar após o fechamento dos portões, terá vedada sua entrada no estabelecimento e será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
 
4.18. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade deste Concurso Público, no dia de realização das 
provas o candidato poderá ser submetido à revista pelo Fiscal nas salas, corredores e banheiros. 
 
4.19. É proibido, durante a realização das provas, o porte de qualquer equipamento eletrônico tais 
como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefone celulares, smart fones, 
tablets, ipods, gravadores, pen drives, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de 
dados e mensagens, beep, notebook palm-top, walkman, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, etc.; bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, quipá, lenço ou similares etc. 
 
4.20. O candidato que portar relógio ou telefone celular, ou outro equipamento conforme citado no 
item 4.19, deverá entregá-los ao Fiscal de Sala, antes do início da prova, que por sua vez os colocará 
em envelope lacrado devolvendo-o ao candidato. O envelope lacrado somente poderá ser aberto 
fora das dependências da escola. 
 
4.21. Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala 
de prova, deverão permanecer desligados. 
 
4.22. Durante o período de realização das provas é proibido qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações. 
 
4.23. Será excluído do Processo Seletivo Simplificado o candidato que:  
 
a) apresentar-se após o horário estabelecido para realização da prova; 
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b) não apresentar o documento de identidade ou equivalente com foto; (em caso de perda ou roubo 
do documento, o candidato deverá apresentar o Boletim de Ocorrência Policial de acordo com item 
4.12). 
 
c) ausentar-se do recinto da prova sem permissão ou praticar ato de incorreção ou descortesia com 
qualquer examinador, executor e seus auxiliares incumbidos da realização das provas; 
 
d) utilizar-se de um ou mais meios previstos nos itens 4.19., 4.20, 4.21. e 4.22.; 
 
e) fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações acerca dos 
locais das provas, das provas e de seus participantes; 
 
f) comunicar-se de forma verbal, escrita ou gestual com outro candidato; 
 
g) ao terminar a prova, não entregar ao Fiscal de Prova, obrigatoriamente, a Folha de Respostas; 
 
h) ausentar-se do local de prova, sem o acompanhamento do Fiscal de Prova; 
 
i) utilizar-se de processos ilícitos na realização da prova, se comprovado posteriormente, mediante 
análise, por meio eletrônico, estatístico, mecânico, visual ou grafotécnico; 
 
j) usar telefone celular nas dependências dos locais de prova; 
 
k) portar arma (s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de 
licença para o respectivo porte; 
 
l) perturbar, de qualquer modo a ordem dos trabalhos; 
permanecer no local após a conclusão da prova e entrega da Folha de Respostas. 
 
4.24. Caso ocorra alguma situação prevista nos itens 4.19., 4.20, 4.21. e 4.22., 0 Fiscal de Prova          
lavrará ocorrência e, em seguida, encaminhará o referido documento à Comissão de Processo 
Seletivo, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. 
 
4.25. Os objetos de uso pessoal serão colocados em local indicado pelo Fiscal de Prova e retirados 
somente após a entrega da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e da Folha de Respostas. 
 
4.26. Ao final das provas, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o 
último candidato termine sua prova, devendo todos assinar no verso da Lista de Presença, atestando 
a idoneidade da fiscalização da prova e retirando-se da sala de uma só vez. 
 
4.27. Na realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, não será permitido esclarecimento sobre 
enunciado das questões ou modo de resolvê-las. 
 
4.28. O candidato deverá preencher a Folha de Respostas, cobrindo inteiramente com caneta 
esferográfica, tinta azul ou preta, o espaço correspondente à alternativa escolhida. A Folha de 
Respostas será o único documento válido para efeito de correção da Prova Objetiva de  Múltipla 
Escolha. 
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4.29. Na Correção da Folha de Respostas, serão computadas como erros as questões não assinaladas, 
as marcadas a lápis, as que contiverem mais de uma resposta assinalada e as rasuradas. 
  
4.30. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a 
Folha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção. 
 
4.31. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
 
4.32. O candidato deverá devolver, obrigatoriamente, ao Fiscal de Prova, ao terminar as provas ou 
findo o prazo limite para sua realização a Folha de Respostas devidamente preenchida e  assinada. 
 
4.33. Não serão atribuídos pontos às questões divergentes do gabarito, que apresentarem rasura, 
duplicidade de resposta, (mesmo que uma delas esteja correta), ou que estiverem em branco. 
 
4.34. A correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será feita pela Comissão de Processo Seletivo, 
podendo recorrer a colaboradores dentro do quadro de servidores da Prefeitura, consideradas 
exclusivamente, as respostas transferidas para a Folha de Respostas. 
 
4.35. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos 
envelopes de prova, mediante termo formal, na presença de, no mínimo, três candidatos convidados 
aleatoriamente nos locais de realização das provas. 
 
4.36.  A inviolabilidade dos envelopes das provas será comprovada no momento do rompimento do 
lacre dos pacotes, na presença de todos os candidatos, nas salas de realização das provas. 
 
4.37. A duração das provas será de 03 (três) horas, sendo permitida a saída dos candidatos somente 
após 60 (minutos) minutos do seu início. 
 
4.38. O candidato que optar em levar o Caderno de Prova somente poderá sair da sala 90 (noventa) 
minutos após o início da mesma. 
 
4.39. O tempo de duração das provas abrange a assinatura e o preenchimento da Folha de 
Respostas. 
 
4.40. As instruções constantes no Caderno de Prova e na Folha de Resposta, bem como as 
orientações e instruções expedidas pela Comissão de Processo Seletivo durante a realização das 
provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas  pelo 
candidato. 
 
4.41. O Gabarito Provisório para conferência do desempenho dos candidatos será publicado pela 
Comissão de Processo Seletivo, até o 1º (primeiro) dia útil após a realização da respectiva prova, no 
Quadro de Avisos da Prefeitura de Ibiraci e nos site www.ibiraci.mg.gov.br 
 
4.42. Não será permitida a entrada de candidatos, em hipótese alguma, no local de realização das 
provas após o fechamento dos portões. 
 
4.43. Não haverá segunda chamada das provas, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso 
ou a ausência do candidato. 

http://www.ibiraci.mg.gov.br/
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4.44. Excepcionalmente e a critério médico devidamente comprovado, através de laudo médico, o 
candidato que não estiver concorrendo, às vagas reservadas as pessoas com deficiência e que, por  
alguma razão, necessitar de atendimento especial para a realização das provas poderá fazer 
requerimento de próprio punho, datado e assinado, indicando as condições de que necessita para a 
realização das provas e as razões de sua solicitação, entregando-o  acompanhado do respectivo Laudo 
Médico pessoalmente, ou através de procurador, durante  o período de inscrição, na Secretaria 
Municipal de Saúde – Complexo Municipal de Saúde Dr. Ronaldo Soares Lara, localizado às margens 
da Rua Barão do Rio Branco, nº 1.223, em Ibiraci/MG; no horário 8h às 11h00 e das 13h às 16h de 
segunda a sexta-feira, exceto aos sábados, domingos, feriados e ponto facultativo de segunda a 
sexta-feira. 
 
4.45. O candidato que comprovar a necessidade de fazer prova em condições especiais, deverá 
enviar solicitação para o e-mail: seag@ibiraci.mg.gov.br no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) 
horas antes da realização da mesma. A solicitação de condições especiais para a realização da prova 
estará sujeita à apreciação e deliberação da Comissão de Processo Seletivo. 
 
4.46. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, 
deverá enviar solicitação para o e-mail: seag@ibiraci.mg.gov.br no prazo mínimo de 72  (setenta e 
duas) horas antes da realização da mesma. 
 
4.46.1. Para a amamentação, a criança deverá permanecer em ambiente a ser determinado pela 
Comissão de Processo Seletivo. 
 
4.46.2. A candidata lactante poderá levar somente 01 (um) acompanhante, que ficará em local 
determinado pela coordenação e será responsável pela guarda da criança. 
 
4.46.3. Durante o período da amamentação, a candidata lactante será acompanhada por fiscal da 
organizadora, do sexo feminino que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os  termos e 
condições desse Edital. 
 
4.46.4. Haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 
4.47. Não haverá revisão de provas ou vistas das mesmas salvo o previsto no item 7 deste Edital. 
 
4.48. Não haverá prova em condições especiais, exceto para os candidatos que se enquadrarem nos 
itens: 4.44; 4.45. e 4.46 e subitens, deste Edital. 
 
4.49. Não haverá funcionamento de guarda-volumes; A Comissão de Processo Seletivo não se 
responsabilizará por perdas, danos ou extravios de objetos ou documentos pertencentes aos 
candidatos. 
 
4.50. Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas 
ao Processo Seletivo no estabelecimento de aplicação das provas. 
 
4.51. Ao terminar as provas os candidatos devem retirar-se imediatamente do local, não sendo 
possível nem mesmo a utilização dos banheiros. 
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4.52. Toda e qualquer ocorrência, reclamação ou necessidade de registro, deverá ser imediatamente 
manifestada ao Fiscal no local e no dia da realização da prova, para o registro na 
 
5 – DA ANÁLISE DA PROVA DE TÍTULOS: 
 
5.1. A classificação dos candidatos, mediante análise dos títulos, devidamente comprovada, terá 
limitação de pontuação, expressas no item 5.5 deste edital. 
 
5.2. Para comprovação dos títulos, o candidato deverá apresentar, exclusivamente no momento da 
inscrição, a documentação pertinente em cópias reprográficas acompanhadas dos originais para 
verificação e autenticação. 
 
5.3. Não serão considerados, na pontuação, protocolos de documentos, documentos ilegíveis ou 
incompletos. 
 
5.4. 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. 
 
5.5. Prova de Títulos: para os empregos de nível superior de caráter classificatório no valor máximo 
de 10 (dez) pontos sendo pontuada de acordo com a tabela abaixo: 
  

               Títulos Avaliados 
Valor 

Unitário 
Máximo de 

pontos                Comprovação 
 

 

 

     Doutorado na área de atuação do emprego 
      pretendido pelo candidato. 
 

4,5 (quatro e 
meio) pontos 

 

4,5 (quatro e 
 meio) pontos 

  

Fotocópia autenticada do Diploma de grau de 

doutor ou certidão de conclusão + histórico escolar 
autenticado. 

 

 

 

      Mestrado na área de atuação do emprego 

      pretendido pelo candidato. 
 

3,5 (três e 
meio) pontos 

 

3,5 (três e  
meio) pontos 

  

Fotocópia autenticada do Diploma de grau de 

mestre ou certidão de conclusão +histórico 

escolar autenticado. 

 

 

 

 

 

 

 

       Pós-graduação exclusiva na área 
       específica*, de atuação pretendida com 

       carga horária mínima de 360 horas. 
 
 
 

2,0 (dois) 
Pontos 

 
 
 

2,0 (dois) 
Pontos 

 
 
  

Fotocópias autenticadas de Diplomas + Históricos 
Escolares ou certificados de curso de 
pós-graduação em nível de especialização lato 

sensu, com carga horária mínima de 360 

(trezentas e sessenta) horas, expedido por 
instituição oficialmente reconhecida pelo MEC ou 
Conselho Estadual ou Federal de Educação). 

 

*Considera-se área específica os cursos/títulos que sejam relacionados diretamente com o 
emprego a que concorre. 
 
5.6. Cada comprovante da formação escolar, acadêmica ou experiência profissional será pontuado 
apenas uma vez. 
 
5.7. Outras informações sobre a Prova de Títulos: 
 
I. Serão analisados somente os títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha, de nível superior. 
 
II. A comprovação de títulos referentes a cursos de doutorado, mestrado e pós-graduação através de 
diplomas ou certificados somente terão validade se informarem EXPRESSAMENTE a respectiva  
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portaria do MEC ou Conselho Estadual ou Federal de Educação que autoriza o funcionamento do 
respectivo curso de pós-graduação realizado. 
 
III. A regra acima também se aplica à comprovação de títulos referentes a cursos para os quais ainda 
não foram expedidos diplomas e/ou certificados, que forem comprovados através de declaração de 
conclusão de curso. 
 
IV. A declaração de conclusão de curso somente será considerada se tiver a data do término do 

curso, com conclusão e apresentação de monografia (se houver), e ainda, se a declaração for 

expedida com data de até 180 (cento e oitenta) dias, após conclusão do referido curso, uma vez que 

após este prazo somente será aceito diploma e/ou histórico escolar, por tratar-se o prazo de 180 dias 

o prazo máximo para expedição do certificado e/ou histórico escolar pela instituição de ensino.  

V. Não serão pontuadas como título declarações que apenas informem que o candidato está 

regularmente matriculado em curso de pós-graduação, mestrado e/ou doutorado, mesmo que nessa 

declaração conste a previsão de término do mesmo. A declaração de conclusão de curso somente 

será considerada válida se informar EXPRESSAMENTE que o referido curso foi integralmente 

concluído e atender ao disposto nos incisos deste subitem.  

VI. Os diplomas ou certificados de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de 

especialização, deverão atender aos seguintes aspectos: 

a) Os diplomas ou certificados de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de 

especialização, realizados sob a égide da Resolução CNE/CES nº 1, de 03 de abril de 2001 (emitida 

pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, 

publicada no Diário Oficial da União de 09 de abril de 2001, Seção I, p. 12), deverão conter, ou ser 

acompanhados de: histórico escolar, do qual obrigatoriamente deve constar a relação das disciplinas, 

a sua carga horária, a nota/conceito obtida pelo aluno em cada uma das disciplinas e o nome e 

qualificação dos professores responsáveis por elas; o período e o local em que o curso foi realizado e 

a sua duração total, em horas, de efetivo trabalho acadêmico; o título da monografia ou do trabalho 

final do curso e a nota/conceito obtida; a declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as 

disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 1 e a indicação do ato legal de credenciamento 

da instituição, no caso de cursos ministrados à distância. Esta exigência está amparada pelo art. 12 da 

Resolução CNE/CES nº 1; 

b) Os diplomas ou certificados de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de 

especialização, realizados sob a égide da Resolução CNE/CES nº 3, de 05 de outubro de 1999 (emitida 

pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, 

publicada no Diário Oficial da União de 07 de outubro de 1999, Seção I, p. 52), deverão mencionar a 

área específica do conhecimento a que corresponde e conter, obrigatoriamente: a relação das 

disciplinas, a sua carga horária, a nota/conceito obtida pelo aluno em cada uma das disciplinas e o 

nome e a titulação dos professores por elas responsável; o período em que o curso foi realizado e a 

declaração de que o curso cumpriu com todas as disposições da dita Resolução. Esta exigência está 

amparada pelo art. 5º da Resolução CNE/CES nº 3;  

c) Os diplomas ou certificados de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de 

especialização, realizados sob a égide da Resolução CNE/CES nº 2, de 20 de setembro de 1996 

(emitida pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do Ministério da  
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Educação, publicada no Diário Oficial da União de 17 de outubro de 1996, Seção I, p. 21183), deverão 

conter, obrigatoriamente: a relação das disciplinas, a carga horária, a nota/conceito obtida pelo aluno 

em cada uma das disciplinas e o nome e qualificação dos professores responsáveis por elas; o critério  

adotado para avaliação do aproveitamento; o período e local em que o curso foi realizado e a sua 

duração total, em horas, de efetivo trabalho acadêmico e a declaração da instituição de que o curso 
cumpriu todas as disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 2. Esta exigência está 
amparada pelo art. 11 da Resolução CNE/CES nº 2; 
 
d) Os diplomas ou certificados de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de 

especialização, realizados sob a égide da Resolução CNE/CES nº 12, de 06 de outubro de 1983 

(emitida pelo Conselho Federal de Educação do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial 

da União de 27 de outubro de 1983, Seção I, p. 18.233), deverão conter, ou ser acompanhados de: 

histórico escolar, do qual obrigatoriamente devem constar cada uma das disciplinas e o nome e a 

qualificação dos professores responsáveis por elas; o critério adotado para avaliação do 

aproveitamento; o período e o local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas, de 

efetivo trabalho acadêmico e declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições 

estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 12. Esta exigência está amparada pelo parágrafo único do 

art. 5 da Resolução nº 12/83.  

VII. Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina – tais como declarações, certidões, 

comprovantes de pagamento de taxa para obtenção de documentação, cópias de requerimentos, 

além dos mencionados no item anterior, ou documentos que não estejam em consonância com as 

Resoluções citadas não serão considerados para efeito de pontuação.  

VIII. Somente serão aceitos cursos ministrados por Instituição de Ensino oficial ou reconhecida pelo 

MEC. 

IX. Os candidatos detentores de diplomas de Mestrado ou Doutorado realizados em universidades 

estrangeiras só terão seus cursos considerados para os fins deste Edital se seus diplomas tiverem 

sido revalidados, conforme as regras estabelecidas pelo MEC;  

X. O candidato poderá apresentar tantos títulos quanto desejar. No entanto, os pontos que 

excederem o valor máximo estabelecido para cada espécie de título avaliado, bem como o valor 

máximo de 10 (dez) pontos da avaliação dos títulos, serão desconsiderados, sendo somente 

avaliados os títulos que tenham correlação direta com a área pretendida pelo candidato. 

XI. Os títulos deverão ser apresentados mediante original ou cópia devidamente autenticada em 

cartório.  

XII. Os candidatos deverão apresentar a documentação referente à Prova de Títulos no ato da 

inscrição conforme itens 2.3. e 5.5. 

XIII. A documentação referente à Prova de Títulos deverá ser entregue no endereço da Secretaria 
Municipal de Saúde - Complexo Municipal de Saúde Dr. Ronaldo Soares Lara, localizado às margens 
da Rua Barão do Rio Branco, nº 1.223, em Ibiraci MG, no prazo estabelecido no item “2.1”, sendo a 
tempestividade verificada de acordo com a data de protocolo de entrega.  
 
 

 



  
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 

12 

 

 

XIV. Os candidatos deverão apresentar a documentação referente à Prova de Títulos, em envelope 

fechado, especificando do lado de fora o seu nome completo, o número da carteira de identidade e o 

nome do emprego a que concorre.  

XV. Não serão recebidos documentos fora das especificações acima. 

XVI. Não será computado como Título o curso que se constituir pré-requisito para o exercício do 

emprego.  

   XVII. Não serão recebidos documentos entregues posteriormente ao período determinado e não será 
permitida a substituição da documentação entregue, sob nenhuma hipótese.  

 
   XVIII. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a entrega da documentação referente à Prova 

de Títulos, não sendo aceita fora do prazo e local estabelecido.  
 
   XIX. Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste Edital. 
 
   XX. Em hipótese alguma a documentação referente à Prova de Títulos será devolvida aos candidatos 

após a realização do concurso.  
 
   XXI. A avaliação dos documentos referentes à Prova de Títulos, será de responsabilidade da Comissão 

de Concurso. 
  
   5.8. Curso de Formação Inicial: para o (s) Agente (s) Comunitário de Saúde, de caráter eliminatório, 

previsto na Lei n° 11.350, de 05 de outubro de 2006.  
 
5.9. A convocação para o Curso Introdutório será feita por ordem de classificação, após a 
homologação da classificação final do Processo Seletivo e de acordo com a necessidade da Prefeitura 
de Ibiraci.  
 
5.10. A data, horário, local, período de realização do Curso Introdutório de Formação Inicial e  
Continuada, bem como os procedimentos para formalização da matrícula, os mecanismos de avaliação 
e as sanções para o candidato que não formalizar a matrícula, serão dados a conhecer mediante Edital 
de Convocação dos candidatos que será publicado no site www.ibiraci.mg.gov.br e afixado no Quadro 
de Avisos da Prefeitura de Ibiraci -MG.  
 

   5.11. O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuado será de responsabilidade da Secretaria   

Municipal de Saúde de Prefeitura de Ibiraci-MG. 

 
6 - O PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE: 

 
6.1. Para os empregos de nível superior, a classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos 
na Prova Objetiva de Múltipla Escolha e na Prova de Títulos, perfazendo um total de 100 (cem) 
pontos. 

 
6.2. Para os empregos de níveis médios, a classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos 
na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, perfazendo um total de 100 (cem) pontos. 
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6.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de 
classificação, sucessivamente: 

 
     6.3.1. Ao candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o § único do artigo 27 

do Estatuto do Idoso. (será considerada como parâmetro a data de realização da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha); 
 
6.3.2. Ao candidato que tiver obtido o maior número de pontos no conteúdo “conhecimentos 
específicos”; 
 
6.3.3. Ao candidato que tiver obtido o maior número de pontos no conteúdo “conhecimentos de 
português”; 
 
6.3.4. Ao candidato que for mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 (sessenta) anos. (será 
considerada como parâmetro a data de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha);  

 
6.3.5. por sorteio público 

 
  7 – DOS RECURSOS: 

 

7.1. 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; 
 
c) contra questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha; 

 
7.2. Após divulgação do resultado final dos recursos não caberá interposição de novos 
recursos.  

 
7.3. 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. 

 

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

7.5. Os recursos mencionados no item 7.1. e subitens 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 001/2020;  
 
b) Nome completo e número de inscrição do candidato;  
 
c) Cargo para o qual o candidato está concorrendo. 
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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 05 (cinco) dias. 

 
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. A Prefeitura, através dos órgãos competentes de saúde e da Comissão de Concurso, adotará 
todas as medidas pertinentes para a segurança e tranquilidade dos candidatos durante todas as fazes 
de realização do presente processo seletivo, visando a proteção da saúde e combate ao Coronavírus 
(Covid -19). 
 
8.6. As dúvidas com relação ao presente Edital deverão ser dirimidas com os membros da Comissão 
Especial do Processo Seletivo Simplificado. 
 
8.7. 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, 10 de junho de 2020. 

 
 

(a ) Antônio Lindenberg Garcia 
       Prefeito de Ibiraci
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ANEXO I 

 
 

Número de Vagas Denominação do Cargo Carga Horária Vencimento  
     

02 
 

Médico (PSF) 
 

40 Horas 
 

R$ 10.037,57 
  

01 
 

Psicólogo (Nasf) 
 

30 Horas R$ 3.886,37  
   

01 
 

Agente Comunitário de Saúde (PSF) 
 

40 Horas 
 

R$ 1.412,87 
  

01 
 

Auxiliar de Enfermagem (PSF) 
 

40 Horas 
 

R$ 2.203,37 
  

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

 
 
 
 
 



  
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 

16 

 

 

ANEXO II 
 

CONTEÚDO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 
 

NÍVEL: SUPERIOR 
 

EMPREGOS: MÉDICO (PSF) E PSICÓLOGO (NASF) 
 

CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 
  

Português 10 
  

Específicos 10 
  

 
 

NÍVEL: MÉDIO COMPLETO 
 

EMPREGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF) 
 

CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 
  

Português 10 
  

Específicos 10 
  

 
 

NÍVEL: MÉDIO TÉCNICO 
 

EMPREGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PSF) 

CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 
  

Português 10 
  

Específicos 10 
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ANEXO III 
 

PROGRAMAS DAS PROVAS 
 

NÍVEIS: MÉDIOS E SUPERIOR 
 
 
MÉDICO (PSF), PSICÓLOGO (NASF), AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF) e  
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PSF) 
PORTUGUÊS: 
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das 
letras. Classes gramaticais: reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e 
dos verbos regulares. Sintaxe: reconhecimento dos termos da oração; reconhecimento das 
orações num período. Concordância verbal; concordância nominal; colocação de pronomes; 
ocorrência da crase; regência verbal; regência nominal. Pontuação: emprego da vírgula; emprego 
do ponto final. 
 
ESPECÍFICOS MÉDICO (PSF): 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda expontânea / Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : 
il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, Volume I); 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda expontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica /  Ministério da 
Saúde. Secretaria de atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimpr. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 290 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, Volume II); 
- Protocolo Clínico de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid 19) na Atenção Primária à Saúde – 
Versão 9 – Maio/2020; 
- Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 – Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm; 
- Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 – Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS);  
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 
 
ESPECÍFICO PSICÓLOGO (NASF): 
- Secretaria de Estado de Minas Gerais – Orientações para Ações de Promoção à Saúde e Saúde 
Mental voltadas para os profissionais da rede de atenção à saúde do SUS frente à Pandemia 
Covid19–12páginas–Acesso ao Protocolo: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/20200504_ProtocoloManejo_ver09.pdf; 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda expontânea / Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : 
il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, Volume I); 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017
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- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda expontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica /  Ministério da 
Saúde. Secretaria de atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimpr. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 290 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, Volume II); 
- Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 – Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm; 
- Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 – Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS); 
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 
 
ESPECÍFICO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF): 
- Ficha Catalográfica – Impresso no Brasil/Printed in Brazil Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria 
de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. O trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 84 p. :il. – (Série F. Comunicação e Educação em Saúde); 
- Protocolo Clínico de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid 19) na Atenção Primária à Saúde – 
Versão 9 – Maio/2020; 

 
ESPECÍFICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PSF): 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda expontânea / Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : 
il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, Volume I); 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda expontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica /  Ministério da 
Saúde. Secretaria de atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimpr. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 290 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, Volume II); 
- Protocolo Clínico de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid 19) na Atenção Primária à Saúde – 
Versão 9 – Maio/2020; 
- Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 – Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm; 
- Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 – Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) –  
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 
 
 

 
 
 
 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017
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ANEXO IV 

  
ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 

 
 
ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS - NÍVEIS SUPERIOR E MÉDIO   
Ter responsabilidade, evitando desperdícios e má utilização dos materiais e equipamentos 
colocados à sua disposição, a fim de evitar prejuízos para a Prefeitura; Zelar pela organização, 
conservação e segurança do ambiente de trabalho, em especial as instalações, materiais e 
equipamentos utilizados na realização dos serviços, observando as normas e orientações 
recebidas e usando, sempre que necessário, os equipamentos de proteção individual e coletiva; 
Manter-se atualizado com as novas técnicas, equipamentos e tecnologias adotadas pela 
Prefeitura, no âmbito de seu campo profissional; Operar microcomputador e equipamentos de 
informática e seus periféricos, de acordo com orientações transmitidas, para assegurar a 
qualidade dos serviços executados, no âmbito de seu campo profissional; Dirigir veículo da 
Prefeitura, segundo determinação ou solicitação superior, desde que habilitado e autorizado; 
Exercer outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, conforme determinação superior 
ou necessidade do serviço; Atender ao público em geral, sempre de forma ilibada e de acordo com 
o decoro público. 
 

MÉDICO (PSF)  
Prestar atendimento à população nas unidades de saúde da Prefeitura, diagnosticando e tratando 
as enfermidades apresentadas, mediante a adoção de procedimentos clínicos, cirúrgicos e de 
natureza profilática relativos às diversas especialidades médicas e prescrição de medicamentos, 
bem como através de orientações de caráter preventivo, especialmente relacionados à 
alimentação, ao combate ao consumo de álcool, tabaco, outras drogas lícitas ou ilícitas e ao 
sedentarismo e cuidados de higiene. Orientar as equipes de enfermagem das unidades locais de 
saúde no que se refere à manutenção dos registros individuais da população atendida, aos 
trabalhos de esterilização, acondicionamento e descarte de materiais e instrumental utilizados nos 
atendimentos, bem como à sua participação nos procedimentos que se fizerem necessários. 
Participar da organização e da realização de campanhas de saúde da população, em especial a 
escolar e a de baixa renda, em articulação com as áreas socioculturais e educacionais da 
Prefeitura. Realizar exames pré-admissionais de candidatos nomeados para cargos públicos na 
administração municipal e perícias para fins de concessão de licenças e aposentadorias, 
observadas as normas de segurança e higiene do trabalho. Orientar tecnicamente o trabalho de 
fiscalização sanitária no âmbito do município, visando o estrito cumprimento das normas 
específicas. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de atividades em sua área de atuação. Realizar estudos, examinar processos, elaborar relatórios, 
preencher formulários, emitir laudos, pareceres técnicos e responder a consultas sobre matérias 
relacionadas com a sua especialidade profissional, por solicitação das unidades da prefeitura e 
organizar pastas e arquivos necessários ao registro e controle das atividades desenvolvidas. 
Prestar assessoria e consultoria aos órgãos da Prefeitura e ao quadro de servidores nas matérias 
relacionadas com a sua formação profissional e área de atuação. Manter-se atualizado sobre a 
legislação da União, do Estado e do Município, pertinente à sua área de atuação. Participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em  
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serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 
dos recursos humanos em sua área de atuação. Participar de reuniões e comissões internas ou 
externas, necessárias aos trabalhos de sua área de atuação. Manter sob sigilo todas as 
informações confidenciais a que tiver acesso, observando rigorosamente os preceitos éticos do 
seu campo profissional. Realizar outras atribuições compatíveis com a especialização profissional. 
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano. 
Suas funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente 
se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação 
de exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população; Receber e examinar os 
pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para 
determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra especialidade médica; Analisar e interpretar resultados de 
exames diversos, tais como de laboratório, Raio X e outros para informar ou confirmar 
diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração 
dos mesmos; Prestar orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou 
conservar a saúde; Anotar e registrar em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes 
examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de tratamento, 
para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; Atender determinações legais, emitindo 
atestados conforme a necessidade de cada caso; Participar de inquéritos sanitários, 
levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, 
elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para 
estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do 
trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não-ocupacionais; Participar de programas 
de vacinação, orientando a seleção da população e o tipo e vacina a ser aplicada, para prevenir 
moléstias transmissíveis; Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Emitir 
atestados e laudos para admissão ou nomeação de empregados, concessão de licenças, abono de 
faltas e outros; Colaborar na limpeza e organização do local de trabalho; Efetuar outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. As atribuições do cargo de Médico 
são todas as previstas pelo respectivo Conselho Federal da classe e demais legislações. Além das 
constantes na legislação vigente, dirigidas ao desenvolvimento de todas as ações e procedimentos 
médicos e auxiliares para o perfeito funcionamento do PSF – Programa de Saúde da Família, nas 
áreas urbana e rural deste município, tanto em suas dependências, quanto nos atendimentos 
externos e acompanhamentos domiciliares, segundo coordenação do Departamento de Saúde do 
Município. 
 
PSICÓLOGO (NASF)  
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da 
população adscrita; Planejar ações e desenvolver educação permanente; Acolher os usuários e 
humanizar a atenção; Trabalhar de forma integrada com as ESF; Realizar visitas domiciliares 
necessárias; Desenvolver ações intersetoriais; Participar dos Conselhos Locais de Saúde; Realizar 
avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações 
implementadas através de indicadores pré estabelecidos; Desenvolver grupos de portadores de 
transtorno mental, envolvendo pacientes e familiares, com objetivo de reinserção social, 
utilizando-se dos recursos da comunidade; Auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das 
ESF no que diz respeito à reinserção social do portador de transtorno mental; Realizar ações 
coletivas abordando o uso de tabaco, álcool e drogas, traçando estratégias de prevenção 
utilizando os recursos da comunidade; Realizar ações de difusão da prática de atenção não  
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manicomial, diminuindo o preconceito e a estigmatização com relação ao transtorno mental; 
Acolher de forma especial o egresso de internação psiquiátrica e orientar sua família, visando a  
reinserção social e a compreensão da doença; Mobilizar os recursos da comunidade para 
constituir espaços de aceitação e reinserção social do portador de transtorno mental; Manter 
contato próximo com a rede de serviços de saúde mental oferecidos pelo município, de modo a 
poder acompanhar os usuários de sua área de abrangência, que assim o necessitarem; Realizar 
consultas para diagnóstico e avaliação de casos encaminhados pela ESF para definir projeto 
terapêutico a ser executado por toda a equipe; Integrar-se na rede de serviços oferecidos, 
realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com 
os pacientes encaminhados; Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das 
necessidades. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF)  
Elaborar diagnóstico demográfico, sociocultural e de áreas de risco da comunidade de sua 
atuação, utilizando instrumentos apropriados; Estar devidamente habilitado com Carteira Nacional 
de Habilitação na categoria B ou superior(CNH); Desenvolver ações e executar atividades de 
educação para a saúde individual e coletiva; Registrar, para controle das ações de saúde, 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; Estimular a participação da comunidade 
nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; Realizar visitas 
domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; Participar ou 
promover ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas públicas que 
promovam a qualidade de vida; Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de 
saúde, encaminhando-as para consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; 
Executar tarefas básicas de informações a indivíduos e grupos, visando a instrução da população 
em geral para a prevenção de doenças; Orientar a população em geral sobre a importância da 
higiene e cuidados básicos e/ou primários para a prevenção de doenças; Efetuar visitas 
domiciliares, conforme necessidades, seguindo instruções de seus superiores; Realizar trabalhos 
relativos à vigilância em saúde, difundindo informações; Atuar em campanhas de prevenção de 
doenças; Auxiliar os médicos na distribuição de medicamentos, vacinas, bem como coleta de 
material para a realização de preventivos de câncer; Elaborar relatórios de acordo com as 
atividades executadas, que permitam levantar dados estatísticos e para comparação do trabalho; 
Organizar o fichário, fazendo a distribuição e arquivamento de fichas, marcação de preventivos, 
agendamento de consultas e entrega de exames; Colaborar com a limpeza e organização do local 
de trabalho; Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato; 
Além das constantes na legislação vigente, dirigidas ao desenvolvimento de todas as ações e 
procedimentos médicos e auxiliares para o perfeito funcionamento do PSF – Programa de Saúde 
da Família, nas áreas urbana e rural deste município, tanto em suas dependências, quanto nos 
atendimentos externos e acompanhamentos domiciliares, segundo coordenação do 
Departamento de Saúde do Município.  
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PSF)  
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos 
de assistência médica; Atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, 
saúde ocupacional e outras áreas; Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de 
enfermeiro; Desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada 
o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; Realizar registros e elaborar relatórios 
técnicos; As atribuições do cargo de Auxiliar de Enfermagem são todas as previstas pelo respectivo 
Conselho Federal da classe e demais legislações. 
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ANEXO V 
  

REQUERIMENTO DE RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DE  

MÚLTIPLA ESCOLHA E PROVA DE TÍTULOS  

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA DE IBIRACI - EDITAL 001/2020  
 
 
 
 

CANDIDATO: 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

IDENTIDADE: 

  

_______________________________________________________________________ 
 

 
EMPREGO: 

  

_______________________________________________________________________ 
 

 

Nº DA QUESTÃO: 
  

_____________ 
 

 

RECURSO Nº: 
  

_____________ 

 

INSTRUÇÕES: 
 

O candidato deverá: 

 Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão.
 Digitar o recurso e enviá-lo em via única de acordo com as especificações estabelecidas no item 7. 

do Edital e seus subitens.

 Enviar a fundamentação em anexo.  

 

______________________________________, ________ de ____________________ de 2020.  
cidade 
 
 

 

ASSINATURA: ____________________________________________________________  
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA 
ESCOLHA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI – EDITAL 
001/2020 

 

RECURSO Nº 

 
 

_________ 

 

Responsável pelo recebimento: __________________________________ 

Prefeitura 

 

 

 

Data: ____/____/____ 
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ANEXO VI 

 

REQUERIMENTO DE RECURSO  

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA DE IBIRACI – EDITAL 001/2020 

 

CANDIDATO: ___________________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIDADE: _______________________________ 

 

EMPREGO: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

RECURSO CONTRA: (escolher a opção desejada) 
 

O contra a totalização dos pontos obtidos, desde que se refira a erro de cálculo das notas; 

O do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas ou na classificação;  

O contra questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha; 

 
FUNDAMENTAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

__________________________________________, ________ de __________________________ de 2020.  
cidade 
 
 

 

ASSINATURA: ____________________________________________________________ 
 

 

INSTRUÇÕES: 
 

O candidato deverá digitar o recurso e enviá-lo em via única de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 7. do Edital e seus subitens. 


