
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Secretaria Municipal de Saúde

Vigilância em Saúde
  Rua José Bahia Capanema, s/nº – João Paulo II – Pará de Minas-MG

   CEP: 35.660-000 – Fone: (37)3231-7722

  
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 12/2019 

 
 

O Prefeito Municipal de Pará de Minas/MG torna público que 
estarão  abertas  as  inscrições  para  o  Processo  Seletivo  Simplificado  nº  12/2019
visando à contratação de pessoal, por prazo determinado, para a função pública de
Agente de Zoonoses, necessária à continuidade dos serviços públicos, na forma do
que dispõe a Lei Municipal nº 6.045/2017 e alterações posteriores. 

 

O Processo Seletivo Simplificado  nº 12/2019
está sob a  responsabilidade  da  Comissão  Técnica,  submetendo-se  à  legislação
vigente e às instruções especiais contidas neste Edital e demais atos complementares. 

 
1. DA INSCRIÇÃO 
1.1.  As inscrições de candidatos  para  o Processo Seletivo  Simplificado nº 12/2019
serão realizadas no período de   02/12/2019 à 10/12/2019     na Vigilância em Saúde, Rua
José Bahia Capanema, s/n, Bairro João Paulo II  (3° andar do prédio da Unincor, sala
44), das 08:00 h às 11:00 h e das 13:00 às 15:00 h;
1.2. A inscrição para o Processo Seletivo Simplificado nº 12/2019 será gratuita.
1.3. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar, em fotocópias: 
1.3.1. Carteira de Identidade e/ou Carteira de Trabalho; 
1.3.2. CPF; 
1.3.3. Título de Eleitor (com comprovante de votação ou justificação na última eleição); 
1.3.4. Curriculum vitae, conforme modelo constante do Anexo II;
1.3.5. Comprovante de endereço.
1.4.  O candidato  será  responsável  pela  exatidão das  informações contidas no seu
currículo.   
1.5.  Qualquer  informação  falsa  prestada  ou  informação  não  comprovada  geram  a
eliminação e afastamento do candidato no processo seletivo. 
1.6.  Não  serão  objeto  de  análise  os  currículos  apresentados  em período  ou  local
diverso do indicado. 
1.7.  Somente  serão  recebidos  currículos  entregues  pelos  candidatos  ou  por  seus
prepostos, sendo nesta hipótese obrigatória a apresentação de procuração original e
autenticada em cartório, juntamente com todos os documentos do candidato. 
1.8. O currículo deverá ser apresentado de acordo com modelo constante do Anexo II
deste Edital.

2. DA SELEÇÃO 
2.1.  A  Comissão  Técnica  de  Seleção  do  Processo  Seletivo  Simplificado  será
responsável  pela  seleção  dos  profissionais  que  atendam aos  requisitos  técnicos  e
administrativos  exigidos  neste  instrumento  convocatório,  mediante  a  análise  de
currículo, teste de aptidão física e tempo de serviço.
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2.2. Na avaliação dos candidatos, o resultado será igual ao somatório da pontuação
obtida na análise dos currículos, no teste de aptidão física e no tempo de experiência
na função pública ou privada, assim distribuídos:

 Cargo Agente de Zoonoses
PONTUAÇÃO
ATRIBUÍDA 

PONTUAÇÃO
MÁXIMA 

Tempo de
Atuação/Experiência 

Comprovação de tempo de
serviço na área que irá 

concorrer (função pública)
2,0/por ano 20,0 

Comprovação de tempo de
serviço na área que irá 

concorrer (função privada)
1,0/por ano 10,0

Pontuação máxima 100,0 

2.3. Na avaliação dos candidatos, o resultado será igual ao somatório da pontuação.
2.4.  Serão  convocados  para  o  teste  de  aptidão  física  os  30  primeiros  colocados.
Conforme ordem de classificação.
2.5. O teste de aptidão física avaliará o conhecimento e a habilidade dos candidatos em
casos concretos, com critérios de avaliação definidos com a natureza do cargo.
2.6. O teste de aptidão física consistirá em uma simulação concreta das atividades do
cargo com o valor de 0 a 10 pontos. Serão aprovados os candidatos que obtiverem
desempenho de no mínimo 50%, ou seja, 5(cinco) pontos.
2.7. Os candidatos deverão comparecer ao local do teste, no Centro de Controle de
Zoonoses – CCZ localizado na Rua Francisco Cecílio Mendonça, n° 685, Bairro: João
Paulo  II  com  antecedência  mínima  de  30  minutos,  munidos  de  documento  de
identificação com foto.
2.8.  Estão  autorizados  a  permanecer  no  ambiente  do  teste  apenas  os  candidatos
agendados para o horário e a equipe técnica.
2.9.  Imprevistos  como  adversidades  climáticas,  acidentes  de  percurso  e
congestionamento das vias não asseguram ao candidato o direito de se apresentar fora
do horário agendado.

3. REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 
3.1. O candidato, para a sua contratação, além de apresentar a documentação exigida
para inscrição deverá: 
3.1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro portador de visto permanente,
se de nacionalidade portuguesa, amparado pelo Estatuto de igualdade entre brasileiros
e portugueses.
3.1.2. Não possuir antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada
em julgado; 
3.1.3. Ter, na data da admissão, idade mínima de 18 anos; 
3.1.4. Estar no gozo dos direitos políticos e civis e estar quite com o Serviço Militar, se 
homem; 
3.1.5. Ter boa conduta; 
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3.1.6.  Gozar  de  boa  saúde  física  e  mental  e  não  ser  portador  de  deficiência
incompatível com o exercício das funções; 
3.1.7. Possuir a escolaridade mínima exigida para a função pública; 
3.1.8. Não ter sido demitido “a bem do serviço público” nas esferas: federal, estadual ou
municipal da Administração direta ou indireta; 
3.1.9. Não possuir vínculo laboral na esfera municipal, estadual ou federal, salvo as
hipóteses de acumulações lícitas constitucionalmente; 
3.1.10. Apresentar laudo de junta médica oficial indicada pela Prefeitura, atestando que
o candidato está em perfeita condição de saúde, física e mental, e apto a assumir a
função pública.
3.1.11.  Alcançar, no mínimo, 50% de nota no teste de aptidão física.
3.2.  A  comprovação  da  documentação  hábil  de  que  os  candidatos  possuem  os
requisitos exigidos no item 1 deste Edital será solicitada por ocasião da contratação
temporária, e a não apresentação de qualquer documento implicará a impossibilidade
de contratação do candidato.
3.3.  Prazo limite  para  assinatura  do contrato  será  de 30  dias  contatos  a  partir  do
recebimento da relação de documentos e exames médicos.
 
4- DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1. À Comissão Técnica de Seleção no Processo Seletivo Simplificado compete dar
publicidade a todos os atos do certame mediante afixação no quadro de avisos da
Prefeitura, conforme calendário abaixo:

 
FASES DATA 

Publicação do edital  26/11/2019

Período de inscrição 02/12 à 10/12/2019

Data do teste de aptidão física  12/12 a 13/12/2019

Divulgação do resultado parcial 17/12/2019

Prazo para interposição de recurso  18/12/2019

Divulgação do resultado final  20/12/2019

Homologação 24/12/2019

 
4.2.  A inscrição  do  candidato  para  participar  do  Processo  Seletivo  Simplificado  nº
12/2019  da Prefeitura Municipal  de Pará de Minas/MG implica o conhecimento e a
aceitação das normas contidas neste Edital. 
4.3. A homologação do Processo Seletivo Simplificado a que se refere este Edital é da
competência do Prefeito Municipal. 
4.4. O Contrato Administrativo para as funções públicas não cria vínculo empregatício
permanente com a Prefeitura Municipal, e o contratado não será considerado servidor
público efetivo, não gerando direito à estabilidade. 
4.4.1.  O  Contrato  Administrativo  terá  vigência  por  12  (doze)  meses,  podendo  ser
prorrogado por mais 12 meses;
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4.5.  A  Administração  poderá  rescindir  unilateralmente  os  contratos  temporários
celebrados  em decorrência  deste  Processo  Seletivo  Simplificado,  na  ocorrência  de
qualquer das seguintes hipóteses: 

a) prática de falta grave, devidamente comprovada; 
b) prática de 3 (três) faltas ao trabalho injustificadas, consecutivas ou alternadas; 
c) acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções públicas; 
d) necessidade de redução do quadro de pessoal por excesso de despesa; 
e) insuficiência de desempenho; 
f) Homologação do Concurso Público. 

4.6. O vínculo empregatício será com a  Prefeitura Municipal de Pará de Minas/MG.
4.7.Os casos omissos serão decididos pela Comissão Técnica de Seleção do Processo

Seletivo Simplificado. 
 

 
 
 

Pará de Minas, 26 de novembro de 2019.
 
 

Wagner Magestj Silveira
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I
FUNÇÃO PÚBLICA, VAGA, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA, ESCOLARIDADE E

ATRIBUIÇÕES

FUNÇÃO
PÚBLICA

VAGA VENCIMENTO
R$

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ESCOLARIDADE

Agente de
Zoonoses

15 R$ 1.009,61 40 hs Ensino Fundamental
Completo

Atribuições:

 CLASSE: AGENTE DE ZOONOZES 

–realizar trabalho prático e rotineiro de fiscalização e controle de edemias e zoonoses, 
por meio de visitas domiciliares (residências, estabelecimentos comerciais e industriais,
espaços públicos, terrenos baldios, etc.) sob fiscalização direta;

–elaborar relatórios periódicos sobre assuntos pertinentes a sua área;

–realizar outras tarefas de acordo com as atribuições próprias da natureza do seu 
trabalho; realizar tarefas afins.
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ANEXO II 
MODELO DE CURRICULUM VITAE 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
FUNÇÃO PÚBLICA: Agente de Controle de Zoonoses

 
CURRICULUM VITAE 

1. Dados Pessoais 
 
Nome Completo: _______________________________________________________. 
CPF nº_________________________________, RG nº________________________,  
Título de Eleitor nº__________________, Email: ______________________________.
Endereço: ____________________________________________________________, 
Cidade: _____________________, Estado: _____________, CEP: _______________. 
Telefone fixo: _________________________, Celular: _________________________. 
Observação: Apresentar comprovante de residência. 
 
2. Formação  
 
Na descrição, especificar:  
 
Curso: _______________________, Área: __________________________________. 
Instituição de Ensino: ___________________________________________________. 
Cidade: ______________________________, Data de conclusão: _______________. 
 
3. Experiência Profissional  
 
Na descrição especificar:  
 
Instituição: ______________________________, Cidade: ______________________. 
Função: __________________________, Atividade: ___________________________.
Cidade: ______________________________________________________________. 
Mês/ano do início: ____________________, Mês/ano do término: ________________. 
 
Declaro, sob as penas da lei, que as informações por mim fornecidas são verdadeiras. 
 
Local:                                                                                           Data: ____ / ____ / 2019
  

Assinatura: _________________________. 
Observações: 
É  indispensável anexar todos os documentos comprobatórios,  em fotocópias,
inclusive  CPF,  RG,  CTPS,  Título  de  Eleitor  (com comprovante  de  votação  ou
justificação  na  última  eleição),  Diploma,  Comprovante  de  endereço,
Comprovação de Tempo de Experiência e Títulos.
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ANEXO III
FORMULÁRIO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS

FORMULÁRIO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS
Processo Seletivo Simplificado – PSS 

Regulamento 08/2019

1. Da identificação

Nome:
Inscrição nº:
Função: Servente Contínuo
Unidade: Compras/Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

2. Do encaminhamento

À  Comissão  responsável  pela  condução  do  Processo  Seletivo  Simplificado
Regulamento 08/2019.

Como inscrito no Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado a selecionar
profissional  apto  a  celebrar  futuro  Contrato  Administrativo,  solicito  à  Comissão
responsável pelo PSS à revisão do status ou da nota atribuída:
( ) À ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES CURRICULARES

3. Razões recursais

Pará de Minas, ____ de ____________ de 2019

__________________________________
Assinatura do recorrente

PROTOCOLO DE ENTREGA
Recebido por:
Data:___/___/____
Assinatura:
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