EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS N.º 01/2016 PARA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte, Estado de Minas Gerais, faz saber a todos os que o presente edital virem e nele estejam interessados, que
estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado ao preenchimento de cargos públicos, através de Contratos por excepcional
interesse público, por prazo determinado, compondo o seu cadastro de reservas, nos termos e condições estipulados no presente Edital.

1. - DA VINCULAÇÃO LEGAL E ORGANIZAÇÃO

1.1. O Processo Seletivo será realizado na cidade de Congonhas do Norte, sob a responsabilidade da Comissão de Seleção, observadas as normas deste
Edital e no que este for omisso, pelas Leis Municipais 595/2008, 596/2008, 631/2009 e 633/2009 que regulamentam a Contratação por excepcional interesse
público no âmbito municipal, conforme previsto na Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, pelas Leis municipais nº 654/2010 e n.º 664/2011 que
dispõe sobre a contratação para o programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM.
1.2 – O Processo Seletivo ora instituído será conduzido por uma Comissão de Seleção, composta por 3 (três) membros, nomeada pelo Prefeito Municipal de
Congonhas do Norte (MG), com poderes especiais para:
1.2.1 - Promover a Divulgação deste Edital;
1.2.2 - Receber as inscrições e documentação exigida;
1.2.3 - Designar Comissão Especial de Avaliação, quando houver necessidade, acompanhar e divulgar os resultados, obedecidas as condições aqui
especificadas;
1.2.4 - Acolher, analisar e julgar, à luz dos termos e condições do presente Edital, os recursos que possam vir a ser interpostos por candidatos inscritos;
1.2.5 - Dirimir quaisquer dúvidas levantadas por candidatos inscritos, a respeito dos termos e condições do presente Edital e tomar as providências cabíveis
e necessárias à homologação do presente processo seletivo, ora instituído.

2. OBJETO
2.1 – O objeto do presente edital é a seleção de profissionais para prestarem serviços à Municipalidade e preenchimento dos cargos abaixo relacionados,
conforme o numero de vagas aqui especificadas e demais regras constantes no presente Edital:
I – DO CARGO:
VENCIMENTO

Nº TOTAL DE CARGA HORÁRIA

MENSAL

VAGAS

SEMANAL

ENS. SUP. – ODONTOLOGIA – REG CRO

R$4.693,12

01

40HS

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO

NIVEL SUPERIOR – PEDAGOGIA - HABILITADO

R$1.231,70

01

25 HS

FISCAL SANITARIO

ENSINO MEDIO

R$993,79

01

40 HS

ORIENTADOR PROJOVEM

ENSINO MEDIO/ DISPONIBILIDADE TRABALHAR ZONA

R$ 890,39

02

40 HS

CARGOS

ESCOLARIDADE /PRÉ-REQUISITOS

DENTISTA

RURAL
TECNICO EM HIGIENE DENTAL

ENSINO MEDIO - HABILITAÇÃO

R$993,79

01

40 HS

MOTORISTA (TRANSPORTE ESCOLAR)

ENSINO FUNDAMENTAL – CNH-“D” – CURSO DE

R$993,79

06

40 HS

R$993,79

01

40 HS/

CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR
PINTOR

ALFABETIZADO

2 - DO CADASTRO DE RESERVA

2.1 - Será mantida lista dos classificados por ordem decrescente de pontuação, para compor o cadastro de reserva dos candidatos aprovados, que poderá
ser utilizada, posteriormente, em caso de afastamento dos inicialmente recrutados ou de novas necessidades administrativas.
2.2 – Para a convocação do recrutamento sempre será considerada a lista dos classificados e constantes no cadastro de reserva, em sua ordem
decrescente de pontuação.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO,

3.1 - Poderão participar do presente processo seletivo pessoas físicas, que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de indignidade por
parte do Poder Público, que satisfaçam as condições fixadas neste edital e anexos, e que aceitem e respeitem as normas estabelecidas pelo Município.
3.2 – Requisitos e documentos necessários para inscrição:
1 – Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas no § 1º do artigo 12 da Constituição
Federal;
2 – Estar em dia com as obrigações eleitorais;
3 – Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
4 – Estar em gozo dos direitos políticos;
5 – Não ter sido demitido ou o contrato anterior ter sido rescindido por justa causa por órgão público municipal de Congonhas do Norte;

3.3 - Inscrições e apresentação dos títulos
1 – Local: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte
2 – Período: 25/01/2016 a 28/01/2016
3 – Horário: de 9:00 às12:00h.

3.4– Documentação exigida:

O candidato deverá apresentar, no ato da solicitação da inscrição, pessoalmente, ou através de procuração original específica, os seguintes
documentos:

a)

Original e fotocópia da cédula de identidade ou de documento equivalente, de valor legal;

b)

Original e fotocópia do CPF;

c)

Original e fotocópia do titulo de eleitor com comprovante da ultima votação;

d)

Original e fotocópia da certidão de contagem de tempo ou copia da CTPS;

e)

Original e fotocópia do comprovante de endereço;

f)

Original e fotocópia da certidão dos filhos;

g)

Original e fotocópia do comprovante de escolaridade.

h)

Fotocópia autenticada por cartório competente de Comprovante de títulos na área específica da função pleiteada (mínimo 08 horas), Pós-

graduação(mínimo 360 horas), Mestrado, Doutorado.
3.5- A apresentação da documentação exigida é de responsabilidade única e exclusiva do candidato e este, após a apresentação da referida documentação,
por si só, deverá preencher e assinar a ficha de inscrição e declaração especificando quais os documentos foram apresentados e anexados á ficha de
inscrição.
3.6- O candidato deverá preencher e assinar declaração atestando que atende as condições exigidas para inscrição no cargo e que aceita submeter-se às
normas expressas neste Edital.
3.7- As declarações falsas ou inexatas dos dados constantes na ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos ou informações falsas ou
inexatas, acarretará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época.
3.8- Outras informações:
a)

Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional;

b)

Não serão recebidos inscrições ou títulos por via postal, fax, condicional e/ou extemporânea;

c)

Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta.

4 – DA ADESÃO AO PROCESSO SELETIVO

4.1 - Torna-se explícito que os candidatos que se submeterem ao presente Processo Seletivo, concordam, integralmente, com os termos do presente edital e
seus anexos.
5 – DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO:

1- Serão selecionados os candidatos que preencherem as exigências do cargo.
2- A prova de títulos, de caráter classificatório, obedecerá aos critérios de pontuação estabelecidos a seguir:
2.1- Tempo de Serviço: comprovada experiência profissional sendo obrigatório relacionar à área específica da função pleiteada, no valor total de até 10
pontos, distribuídos da seguinte forma:
a)

Experiência de até 1 (um) ano = 02 pontos;

b)

Experiência de 1 (um) a 2 (dois) anos = 04 pontos;

c)

Experiência de 2 (dois) a 4 (quatro) anos = 06 pontos;

d)

Experiência de 4 (quatro) a 6 (seis) anos = 08 pontos;

e)

Experiência acima de 6 (seis) anos = 10 pontos.

2.1.1– A comprovação de tempo de serviço deverá ser feita através de declaração do órgão em que o candidato tenha prestado serviço, com carimbo e
assinatura do responsável pelo departamento de pessoal.

2.2– Cursos:

a)

Participação em cursos, seminários ou treinamentos, na área específica da função pleiteada, com, no mínimo 08 (oito) horas de duração: serão

distribuídos 02 (dois) pontos por certificado ou diploma apresentado, até o máximo de 06 pontos;
b)

Pós-graduação (mínimo 360 horas) = 07 pontos;

c)

Mestrado = 10 pontos;

d)

Doutorado = 15 pontos.

2.2.1– O título referente ao curso apresentado deverá se referir à área correspondente a função a que o candidato tenha interesse.
3– Os títulos (diplomas ou certificados) deverão ser expedidos por instituição de ensino ou aperfeiçoamento de recursos humanos reconhecida oficialmente.
3.1– Os títulos deverão ser apresentados através de fotocópia autenticada por cartório competente.
4- Os títulos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte, no horário de expediente, no ato da inscrição, não sendo aceitos os
que forem entregues fora do prazo estabelecido.
5– A avaliação dos títulos apresentados será feita por Comissão Municipal.
6 – DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE:

1- A classificação dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos em títulos.
2- Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada preferência, para efeito de classificação, sucessivamente, ao candidato:

a)

Residente no Município de Congonhas do Norte;

b)

Que tiver o maior número de dependentes menores;

c)

Persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior idade.

7 – DOS RECURSOS:
7.1 - O Caberá recurso contra:
7.1.1- Erros ou omissões na atribuição de pontos ou na classificação, dentro de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação dos resultados, excluindo-se da
contagem o dia da divulgação;
7.1.2 - recurso deverá ser endereçado ao Presidente da comissão, devidamente fundamentado e conter dados que informem sobre a identidade do
reclamante, seu número de inscrição, numero do processo seletivo e cargo para o qual se inscreveu;

7.1.3 - O início e o término do prazo somente ocorrerão nos dias em que houver expediente na Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte, excluindo-se da
contagem, o dia da divulgação;
7.1.4 - Será rejeitado, liminarmente, o recurso que:
7.1.5 - For protocolado fora do prazo;
7.1.6 - Não estiver fundamentado;
7.1.7 - Não contiver a assinatura e identificação do candidato, quanto à identidade do reclamante, seu número de inscrição, número do processo seletivo e
cargo para o qual se inscreveu;
7.1.8 - Não haverá justificativa para o não cumprimento dos prazos determinados, nem serão aceitos documentos após as datas estabelecidas;
7.1.9 - Não será admitido recurso contra a decisão final da Comissão do Processo Seletivo;
7.1.10 - Os recursos deverão ser protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte, no horário de expediente, ou seja de 08:00 horas às
17:00 horas.

8 - DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS

8.1 - DA CONVOCAÇÃO:
8.1.1 - A convocação dar-se-á por ato publicado no Quadro de Avisos e Publicações da Chefia de Gabinete da Prefeitura Municipal.
8.1.2- O candidato será convocado também por meio de correspondência, via e-mail oficial, ou correio, ou pessoalmente, desde que mantenha seus
endereços atualizados.
8.1.3- O convocado comparecerá em dia, horário e local fixado no ato da convocação, portando a documentação exigida, sob pena de deserção e preclusão
do direito.
8.1.4 - O convocado será encaminhado para o Exame Médico Admissional.
8.1.5 - A falta de manifestação para assinatura do contrato no prazo estabelecido no ato convocatório implicará em desistência tácita pela vaga.

8.2 – DA CONTRATAÇÃO:

8.2.1 - Os candidatos aprovados serão contratados de conformidade com a classificação obtida no Resultado Final do Processo Seletivo.
8.2.2 - A Contratação dependerá, ainda, de prévia aprovação do candidato em exames de sanidade física e mental, a serem realizados por médicos
credenciados pelo município.
8.2.3 - O candidato aprovado, quando de sua contratação, além de satisfazer as condições legais para provimento de cargo público, deverá apresentar, no
ato da contratação, os seguintes documentos ou fotocópias autenticadas, em cartório ou com apresentação dos originais e fotocópias que serão conferidas e
autenticadas pelo Diretor Municipal de Recursos Humanos:


Cópia da certidão de nascimento ou casamento ou averbações, se houver;



Cópia da certidão de nascimento dos filhos, se tiver;



Cópia da CTPS ( Carteira de Trabalho e Previdência Social);



Cópia da Comprovante de residência;



Cópia da cédula de identidade ou carteira de identidade profissional e do CPF;



Cópia do Cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se possuir;



Cópia do Título de Eleitor com comprovante de votação na última eleição;



Cópia do Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa, se do sexo masculino;



02 (duas) fotografias 3x4 recentes;



Declaração de que não infringe o art. 37, inciso XVI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Acumulação de Cargos e Funções) e

ainda, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art. 37, §10, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº. 20/98; (adquirir modelo próprio na Seção de RH da Prefeitura do Município de Congonhas do Norte)


Declaração de que nunca foi demitido do serviço público por justa causa;



Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;



Certidão negativa cível e criminal, fornecida pelo Fórum da Comarca de Conceição do Mato Dentro, certificando que o candidato não esta sendo

processado e/ou que não tenha sido condenado por infrações penais;


Atestado de antecedentes criminais, fornecido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e pela Superintendência

da Polícia Federal, em Minas Gerais, Constatando o “nada consta” contra o candidato;


Certidão Negativa de Débitos Municipal da Cidade / Município onde vai exercer a função;



Cópia do comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo com a habilitação específica da área em que se inscreveu (diploma registrado

ou carteira de identidade profissional ou declaração ou atestado ou certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de ensino, registro no órgão de
fiscalização do exercício profissional competente), se for o caso;


Laudo médico favorável, fornecido pela Inspeção Medica Oficial do Município de Congonhas do Norte; (adquirir modelo próprio na Seção de RH da

Prefeitura que deverá vir acompanhado dos exames discriminados abaixo);


Sendo verificada inexatidão de afirmativa ou irregularidade de documento, anularão todos os atos decorrentes da inscrição.

8.2.4- Exames Médicos Pré-Admissionais exigidos de acordo com Estatuto do Servidor Publico do Município de Congonhas do Norte:


Urina Rotina;



Glicemia de jejum;



Hemograma completo, com eritrograma, leucograma e plaquetas;



Laringoscopia indireta ou videonasolaringoscopia. (somente para o caso de PEB II)

9 - DO PAGAMENTO

9.1 - O Município de Congonhas do Norte (MG), não cobrará taxa de inscrição para o presente processo seletivo.

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 – Os candidatos aprovados terão o prazo de 05 dias, após a sua notificação para a assinatura do contrato;
10.2 – Decorrido o presente prazo, sem assinatura do contrato, o candidato será considerado desistente;
13.3 - Toda informação referente ao presente Processo Seletivo será fornecida pela Comissão de Seleção;
10.4 - Ao inscrever-se no presente Processo Seletivo o interessado declara conhecer, aceitar e obedecer, plenamente, os termos do presente Edital e de
possuir os documentos comprobatórios das condições nele exigidas;
10.5 - É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente Edital;
10.6 - A inscrição só se efetivará após o preenchimento e assinatura da ficha de inscrição, sem a qual o candidato não poderá participar do processo
seletivo ora instituído;
10.7 - Todas as publicações, convocações, avisos e resultados serão afixados no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte;
10.8 - Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos;
10.9 - O prazo de validade deste Processo Seletivo será até 31/12/2016, a contar da data de sua homologação;
10.10 - O município de Congonhas do Norte não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, publicações ou apostilas referentes a este Processo
Seletivo;
10.11 - Ao inscrever-se no presente Processo Seletivo, o candidato declara ter conhecimento pleno, de que sua contratação e possível transferência
posterior, poderá ocorrer para qualquer unidade nos limites territoriais do município;
10.12 - A contratação originada deste processo seletivo será de caráter administrativo, não gerando vínculo empregatício entre contratante e contratado;
10.13 – A Classificação do candidato, no presente processo seletivo, não assegura direito à contratação, mas esta, quando ocorrer, obedecerá
rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, número de vagas fornecido e seu prazo de validade.
10.14 - O candidato deverá manter junto á Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte, durante o prazo de validade do
processo seletivo, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível a sua
convocação, por falta da citada atualização;

10.15 - Aplicar-se-á ao contrato, no que couber, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e do Plano de Cargos e Salários, na forma
estabelecida na Lei Municipal nº 595, de 03 de janeiro de 2008.
10.16 - Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado do processo seletivo;
10.17- Toda informação referente à realização do processo seletivo simplificado será fornecida pela Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte, através da
Comissão Municipal, desde que solicitada por escrito.
10.18 - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Diretoria Municipal de Recursos Humanos do Município de Congonhas do Norte e pela
Comissão julgadora deste Processo Seletivo Simplificado.

Congonhas do Norte, 22 de janeiro de 2016

Ricardo Queiroz Reis
Prefeito Municipal

Vistos da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo

ANEXO I

ANÁLISE DOS TÍTULOS APRESENTADOS PELO CANDIDATO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2016
COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS
Nome:
End:
TÍTULOS
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Experiência de Curso de

SOMA TOTAL DOS PONTOS

Congonhas do Norte,

de janeiro de 2016

Comissão de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado

Sim

Não

ANEXO II

ATRIBUIÇOES DOS CARGOS

CARGO

ATRIBUIÇÕES
Examinar estomatologicamente os pacientes para o fim de diagnóstico;
Fazer obturações de diversos tipos, extrações e outros tratamentos com alveolotomia, suturas, incisão de abscessos e avulsão de
tártaro;
Aplicar anestesia local, regional ou troncular;

DENTISTA

Realizar intervenções cirúrgico-bucais;
Tirar e interpretar radiografias;
Realizar trabalhos de ortondontia;
Visitar gabinetes dentários, oficinas de prótese e laboratórios de raio X para fiscalização do exercício profissional;
Desempenhar tarefas afins.
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
Zelar pela aprendizagem dos alunos;
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

ESPECIALISTA EM

Ministrar os dias letivos e horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à

EDUCAÇÃO

avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade.
Coordenar o planejamento e a implantação do projeto pedagógico na escola, tendo em vista as diretrizes definidas no plano de
desenvolvimento da escola; participar da elaboração do plano de desenvolvimento da escola; delinear, com os professores, o projeto
pedagógico da escola, explicitando seus componentes de acordo com a realidade da escola; coordenar a elaboração do currículo pleno

da escola, envolvendo a comunidade escolar; assessorar os professores na escolha e utilização dos procedimentos e recursos
didáticos mais adequados ao alcance dos objetivos curriculares; promover o desenvolvimento curricular, redefinindo, conforme as
necessidades, os métodos e materiais de ensino; participar da elaboração do calendário escolar; articular os docentes de cada área
para o desenvolvimento do trabalho técnico-pedagógico da escola, definindo suas atribuições específicas; identificar as manifestações
culturais, características da região e incluí-las no desenvolvimento do trabalho da escola; coordenar o programa de capacitação do
pessoal da escola; realizar a avaliação do desempenho dos professores, identificando as necessidades individuais de treinamento e
aperfeiçoamento; efetuar o levantamento da necessidade de treinamento e capacitação dos docentes na escola; manter intercâmbio
com instituições educacionais e/ou pessoas visando sua participação nas atividades de capacitação da escola; analisar os resultados
obtidos com as atividades de capacitação docente, na melhoria do processo de ensino e de aprendizagem; realizar a orientação dos
alunos, articulando o envolvimento da família no processo educativo; identificar, junto com os professores, as dificuldades de
aprendizagem dos alunos; orientar os professores sobre as estratégias mediante as quais as dificuldades identificadas possam ser
trabalhadas, em nível pedagógico; encaminhar à instituições especializadas os alunos com dificuldades que necessitam um
atendimento terapêutico; promover a Integração do aluno no mundo do trabalho, através da informação profissional e da discussão de
questões relativas aos interesses profissionais dos alunos e à configuração do trabalho na realidade social; envolver a família no
planejamento e desenvolvimento das ações nas escolas; proceder, com auxilio dos professores, ao levantamento das características
socioeconômicas e de linguística do aluno e sua família; utilizar os resultados do levantamento como diretriz para as diversas atividades
de planejamento do trabalho escolar; analisar com a família os resultados do aproveitamento do aluno, orientando-o, se necessário,
para a obtenção de melhores resultados; oferecer apoio às instituições escolares discentes, estimulando a vivência da prática
democrática dentro da escola.
Fiscalizar piscinas de uso coletivo restrito, tais como: as de clubes, condomínios, escolas, associações, hotéis, motéis e congêneres;
Fiscalizar as condições sanitárias das instalações prediais de águas e esgotos;
FISCAL SANITARIO

Fiscalizar estabelecimentos de serviços, tais como: barbearias, salões de beleza, casas de
banho, estabelecimentos esportivos de ginástica, cultura física, natação e congêneres, asilos, creches e similares;
Fiscalizar estabelecimentos de ensino, hotéis, motéis e congêneres, clubes recreativos e similares, lavanderias e similares, Agências

funerárias, velórios, necrotérios, cemitérios e crematórios, no tocante às questões higiênico-sanitárias;
Fiscalizar estabelecimentos que comercializem e distribuam gêneros alimentícios, bebidas e águas minerais;
Fiscalizar estabelecimentos que fabriquem e/ou manipule gêneros alimentícios e envasem bebidas e águas minerais;
Identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos, cosméticos, saneastes e domissanitários, radiações,
alimentos, zoonoses, condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os com as condições de vida da
população;
Identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relacionada ao uso indevido de produtos e serviços de interesse da
vigilância sanitária, ao exercício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, ao controle sanitário dos alimentos e das principais
zoonoses;
Realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de interesse da vigilância sanitária;
Classificar os estabelecimentos e produtos segundo o critério de risco epidemiológico;
Promover a participação de grupos da população (associação de bairros, entidades representantes e outros) no planejamento, controle
e avaliação das atividades de vigilância sanitária;
Participar de programação de atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da vigilância
sanitária, segundo as prioridades definidas;
Participar na programação das atividades de colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária (alimentos, água,
medicamentos, cosméticos, saneastes, domissanitários e correlatos);
Realizar levantamento de produtos alimentares disponíveis e de maior consumo, bem como o comportamento das doenças veiculadas
por alimentos, condições sanitárias dos estabelecimentos e o perfil da contaminação dos alimentos;
Realizar e/ou acompanhar inspeções de rotinas (programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, registros e outros) em
estabelecimentos alimentares e outros de interesse da vigilância Sanitária;
Auxiliar na inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal;
Realizar colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins de análise fiscal, surto e controle de rotina;
Participar da criação de mecanismos de notificação de casos e/ou surtos de doenças veiculadas por alimento e zoonoses;

Aplicar, quando necessárias medidas previstas em legislação sanitária vigente (intimações, infrações e apreensões);
Orientar responsáveis e manipuladores de estabelecimentos quando da emissão dos autos/termos;
Validar a licença sanitária de estabelecimentos de menor risco epidemiológico, mediante aprovação das condições sanitárias
encontradas por ocasião da inspeção;
Participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas e do seu redirecionamento;
Participar na promoção de atividades de informações de debates com a população, profissionais e entidades representantes de classe
sobre temas da vigilância sanitária;
Executar atividades internas administrativas relacionadas com execução de cadastro/arquivos e atendimento ao público;
Emitir relatórios técnicos e/ou pareceres relativos a sua área de atuação;
Efetuar vistoria e fiscalização em estabelecimentos públicos, comerciais e industriais verificando as condições gerais de higiene,
limpeza de equipamentos, refrigeração, suprimento de água, instalações sanitárias, armazenagem, estado e graus de deterioração de
produtos perecíveis e condições de asseio;
Inspecionar imóveis antes de serem habitados, verificando condições físicas e sanitárias do local para assegurar as medidas profiláticas
e de segurança necessárias, com o fim de obter alvarás;
Vistoriar estabelecimentos de saúde, salão de beleza e outros, verificando as condições gerais, de higiene, data de vencimento de
medicamentos e registro psicotrópicos;
Coletar para análise físico-química medicamentos e outros produtos relacionados à saúde;
Entregar quando solicitadas notificações e correspondências diversas;
Efetuar interdição parcial ou total do estabelecimento fiscalizado;
Executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica e Atenção à Saúde,
incluindo as relativas à Saúde do Trabalhador, Controle de Zoonoses e ao Meio Ambiente;
Fazer cumprir a legislação sanitária federal, estadual e municipal em vigor;
Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na
preservação do patrimônio e sendo responsabilizado pelo mau uso;

Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os equipamentos, materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que
ficarão sob sua incumbência realizando relatório de mal funcionamento, ausência, transferência para outro setor quando for o caso. Nas
Unidades onde há troca de turno, as informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a chefia imediata;
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas por sua chefia imediata.
Ter idade mínima de 21 anos e aptidão moral reconhecida;
Escolaridade mínima de ensino médio completo, desejável formação superior em ciências humanas e sociais;
Conhecimento da PNAS – Política Nacional de Assistência Social e da Política Nacional da Juventutde;
ORIENTADOR
PROJOVEM

Domínio do Estatuto da Criança e do Adolescente;
Noções fundamentais de direitos humanos;
Sensibilidade para as questões sociais e da juventude;
Conhecimento da realidade do território;
Boa capacidade relacional e de comunicação com os jovens.
Desempenhar tarefas afins
Atender crianças, procedendo a limpeza e profilaxia superficiais dos dentes;
Aplicar compostos de flúor no esmalte dos dentes em períodos pré-estabelecidos;
Fichar e fazer o controle periódico dos menores submetidos a aplicação;
Encaminhar aos dentistas os portadores de cáries dentárias, fistulas, gengivites e outros focos;

TECNICO EM HIGIENE
DENTAL

Fornecer dados mensais para levantamentos estatísticos, fazer a apuração e auxiliar na realização de inquéritos;
Elaborar pequenos relatórios;
Participar dos treinamentos dos Auxiliares de Consultório Dentário I e II;
Colaborar nos programas educativos de saúde bucal;
Colaborar nos levantamentos e estudos epidemológicos como coordenador, monitor, anotador;
Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento de doenças bucais;
Fazer a demonstração de técnicas de escovação;

Supervisionar, sob delegação , o trabalho dos ACD I e II;
Fazer a tomada e revelação de radiografias intra-orais;
Realizar teste de vitalidade pulpar;
Realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supra-gengivais;
Executar a aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental;
Inserir e condensar substâncias restauradoras;
Polir restaurações;
Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos;
Confeccionar modelos e preparar moldeiras;
Desempenhar tarefas afins.
Dirigir automóvel, caminhão, camioneta, ambulância, jipe e ônibus, dentro ou fora do perímetro urbano e suburbano;
Conduzir passageiros;
Transportar cargas, entregando-as nos locais de serviço ou depósito;
Carregar, descarregar e conferir mercadorias transportadas em caminhão ou camioneta;
Cuidar da manutenção do veículo e fazer-lhe reparos de emergência;
Auxiliar nos primeiros socorros a pacientes dentro da ambulância, bem como locomovê-los nas macas para o interior dos hospitais;
MOTORISTA

transportar pacientes ou servidores do Município;
Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter,
bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de uso;
Requisitar a manutenção dos veículos quando esses apresentarem qualquer irregularidade;
Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos;
Observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos;
Controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga;
Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a plena condição de

utilização do veículo;
Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objeto ou
pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa
organização e controle da administração;
Recolher o veículo após sua utilização, em local previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado;
Executar outras tarefas correlatas.
Executar pintura de portas, janelas, paredes e pintura texturizada;
Pintar com esmalte e com látex em geral;
Aplicar massa corrida;
PINTOR

Demarcar asfalto com tinta especial;
Especificar e preparar tintas;
Zelar e responsabilizar por máquinas, ferramentas e equipamentos sob sua responsabilidade;
Cumprir normas de segurança e higiene do trabalho;
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e ordens superiores.

ANEXO III

FICHA DE INSCRIÇÃO N.º_______
NOME:
CPF:
R.G.:
TÍTULO ELEITOR:
CARTEIRA PROFISSIONAL:
CERTIFICADO RESERVISTA:
NACIONALIDADE:
NATURALIDADE:
SEXO:
EST.CIVIL:
DATA NASC.:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
ÁREA DE ATUAÇÃO:
FUNÇÃO:
REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE CLASSE
DEFICIENTE FÍSICO: ( ) SIM
( ) NÃO QUAL?
O candidato que firma a presente inscrição declara que conhece, integralmente, os preceitos estabelecidos pelo Edital n.º 01/2016 referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de
DENTISTA, ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, FISCAL SANITARIO, ORIENTADOR PROJOVEM, TECNICO EM HIGIENE DENTAL, MOTORISTA e PINTOR. Declara que aceita as condições vigentes, bem
como as que vierem a ser estabelecidas pelo Município de Congonhas do Norte (MG), para contratação e prestação dos serviços, que aceita todos os termos dos atos normativos do referido Edital, vigentes
ou que vierem a ser editados, e se compromete a observá-los fielmente, sob pena de cancelamento do respectivo contrato, independentemente de aviso, interpelação ou notificação prévia da parte do
Município.

Congonhas do Norte (MG),

de janeiro de 2016.

ASSINATURA CANDIDATO/PROCURADOR

PRESIDENTE DA COMISSÃO

MEMBRO DA COMISSÃO

MEMBRO DA COMISSÃO

ANEXO IV

FICHA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O candidato que firma a presente inscrição declara que conhece, integralmente, os preceitos estabelecidos pelo Edital n.º 01/2016 referente ao Processo
Seletivo Simplificado para contratação de DENTISTA, ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, FISCAL SANITARIO, ORIENTADOR PROJOVEM, TECNICO EM
HIGIENE DENTAL, MOTORISTA e PINTOR e que apresentou, no ato da inscrição, pessoalmente, ou através de procuração específica, os seguintes
documentos:
___ Original e fotocópia da cédula de identidade ou de documento equivalente, de valor legal;
___ Original e fotocópia do CPF;
___ Original e fotocópia do Titulo de eleitor com comprovante da ultima votação;
___ Comprovante de

títulos , referente a curso que se referir à área correspondente a função a que o candidato tenha interesse, com carga horária de

no mínimo 08horas, devidamente autenticado por Cartório competente;
___ Comprovante de Pós-graduação, com carga horária de no mínimo 360 horas devidamente autenticado por Cartório competente ;
___ Comprovante de Mestrado, devidamente autenticado por Cartório competente;
___ Comprovante de Doutorado, devidamente autenticado por Cartório competente;
___ Original e fotocópia da Certidão de contagem de tempo;
___ Original e fotocópia do Comprovante de endereço;
___ Original e fotocópia do Certidão dos filhos;
___ Original e fotocópia do Comprovante de Escolaridade;

Congonhas do Norte (MG),

de janeiro de 2016.

