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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 03/2021 

 

 O Município de Dores de Guanhães, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal Sr. Welerson Ultimo de Souza no uso de suas atribuições legais e com 

fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal Brasileira e Lei Complementar 

Municipal 005/2019 (Estatuto dos Servidores Público) e alterações posteriores, torna público 

as alterações abaixo especificadas relativas ao Edital 03/2021, do item 5.11 ao item 5.11.7  

do Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas, permanecendo inalterados os 

demais itens. 

Onde se lê: 

 

5.11. Para a aplicação das provas Objetivas e Provas práticas, serão adotadas todas 

as medidas preventivas de acordo com a legislação vigente em razão da Pandemia 

do novo CORONAVIRUS:  

5.11.1. Para os candidatos que estiverem de quarentena por ordem médica, devido 

ao fato de residirem na mesma casa onde possui pessoas que estejam de COVID, ou 

por terem tido contato com pessoas que testaram positivo no prazo de até 15 dias 

anteriores a data das provas, e caso seja do interesse do candidato suspeito realizar 

a prova, poderá este realizar o teste um dia antes da data prevista para a realização 

da avaliação. Neste caso deverão procurar a Unidade Básica de Saúde até às       

17:00 horas do dia anterior a data da prova, pois estará disponível os testes apenas 

para quem se enquadrar na situação acima mencionada. 

5.11.2. Os testes de Covid serão realizados pela Unidade Básica de Saúde somente 

em casos de dúvidas pelos próprios profissionais e, no entanto, só terá validade para 

este fim se feito 1 dia antes da data da prova. Os candidatos que não houver 

necessidade de realização do teste Covid por orientação médica, deverão apresentar 

atestado médico. Em casos de dúvidas favor entrar em contato através de telefone 

com a Comissão do Processo Seletivo, Posto de saúde ou no setor de Recursos 

Humanos desta prefeitura para mais detalhes caso necessário.  

5.11.3. Os candidatos que se enquadrarem na situação mencionada acima 

(candidatos que estiverem de quarentena por ordem médica, devido ao fato de 

residirem na mesma casa onde possui pessoas que estejam de COVID, ou por terem 
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tido contato com pessoas que testaram positivo no prazo de até 15 dias anteriores ao 

da data das provas), que TESTAREM NEGATIVO e forem liberados pelo médico 

serão autorizados a realizar a prova objetiva do Processo Seletivo 03/2021 mediante 

a apresentação do atestado médico fornecido pelo profissional qualificado da 

área(médico), um dia antes  ou no dia e local da realização da prova objetiva  ou prova 

prática.  

5.11.4. Os candidatos que tiverem contato com pessoas que testaram positivo, mas 

que estão apenas de quarentena e optarem por não realizar o exame na data 

determinada para este processo seletivo, deverão apresentar atestado médico 

informando quanto ao estado de quarentena até o primeiro dia útil subsequente a data 

de realização da prova prática ou da prova objetiva para que tenham seus direitos 

garantidos. 

5.11.5. Tanto nas provas práticas, como nas provas objetivas, como medida 

preventiva,  será auferida a temperatura de todos os candidatos antes de adentrarem 

no local de prova, e os que porventura apresentarem temperatura acima de 37.8 °C, 

ou sintomas gripais (TOSSE SECA, DOR DE GARGANTA, DIFICULDADE DE 

RESPIRAR),que persistirem no momento de checagem de temperatura  do candidato, 

estes deverão aguardar de 5 a 10 minutos para a verificação novamente da mesma e 

se assim persistir, estes serão direcionados ao centro de saúde acompanhados por 

um técnico da área para acompanhamento e atestado de modo a não perderem o 

direito de realização da prova.  

5.11.6. Os candidatos que se enquadrarem nas situações descritas acima, e que 

apresentarem atestado médico, terão nova data para aplicação da avaliação que será 

informada em momento oportuno. 

5.11.7. Os candidatos que não se enquadrar nas situações acimas descritas, que não 

apresentarem atestado médico compatível com a situação Covid 19, e que não 

realizar a prova conforme cronograma abaixo, perderão o direito de realização da 

prova. 

 

Leia-se 

 

1- Para os candidatos que estiverem de quarentena por ordem médica, devido ao 

fato de residirem na mesma casa de pessoas que estejam de COVID, ou por 



     MUNICÍPIO DORES DE GUANHÃES 
                      ESTADO DE MINAS GERAIS 
                    CNPJ: 18.307.413/0001-89 

 

 

Rua Castro Alves, 29, Centro – Dores de Guanhães – MG – CEP: 35.894-000 

Telefone: (33) 3426-1210/ E-mail: contato@doresdeguanhaes.mg.gov.br 

terem tido contato com pessoas que testaram positivo e que conforme controle 

da Secretaria Municipal de Saúde encontrarem até a data da prova( objetiva ou 

prova prática) de quarentena, deverão permanecer em isolamento 

domiciliar  e enviar o documento que comprova o estado de quarentena no 

primeiro dia útil subsequente através do e-mail: 

processoseletivo@doresdeguanhaes.mg.gov.br , para que mantenham os 

direitos garantidos quanto a realização da prova em nova data. 

2- Para os candidatos que saírem da quarentena até o dia anterior a prova 

(objetiva ou prova prática), conforme definido pela Secretaria Municipal de 

Saúde, estes deverão realizar a prova na data já informada no cronograma 

Anexo III do edital 03/2021 conforme abaixo.   

3- Os candidatos que no dia da prova porventura apresentarem temperatura 

acima de 37.8 °C, ou sintomas gripais (TOSSE SECA, DOR DE GARGANTA, 

DIFICULDADE DE RESPIRAR) serão encaminhados à Unidade Básica de 

Saúde, devendo enviar atestado médico no primeiro dia útil subsequente 

(segunda-feira) através do e-mail: 

processoseletivo@doresdeguanhaes.mg.gov.br, para que possam ter os 

direitos mantidos quanto a realização da prova em nova data. 

 

Onde se lê: 

 

Cronograma– Data da Prova escrita 28/05/2021 

 

Anexo III  

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL/PROCEDIMENTO 

28/05/2021 

De 

09:00hs às 

11:00hs  

Prova escrita 

Para os cargos de: 

✓ Auxiliar de Serviços 

✓ Gerais 

✓ Gari 

✓ Operário 

✓ Lanterneiro 

✓ Vigia 

Escola Municipal José Bueno 

Bruzzi, localizada à Rua do 

Rosário, nº 301- Centro, Dores 

de Guanhães/MG 

mailto:processoseletivo@doresdeguanhaes.mg.gov.br
mailto:processoseletivo@doresdeguanhaes.mg.gov.br
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✓ Zelador   

✓ MOTORISTA I 

28/05/2021 

 

De: 14:00hs 

às 16:00hs 

 

Prova escrita 

Para os cargos de: 

✓ Mecânico Linha Leve e 

Média 

✓ Mecânico Linha Pesada 

✓ Operador de Maquina 

Agrícola 

✓ Operador de Máquina 

Pesada 

✓ Operador de Máquina 

Especial 

✓ Operador de ETA/ETE 

✓ Operador de Usina 

✓ Motorista II 

✓ Técnico de Segurança de 

Trabalho 

Escola Municipal José Bueno 

Bruzzi, localizada à Rua do 

Rosário, nº 301- Centro, Dores 

de Guanhães/MG 

 

Leia-se: 

 

Cronograma do edital de processo seletivo 03/2021 

 Data da Prova escrita 29/05/2021 

 

Anexo III 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL/PROCEDIMENTO 

29/05/2021 

De 

09:00hs às 

11:00hs  

Prova escrita 

Para os cargos de: 

✓ Auxiliar de Serviços 

✓ Gerais 

✓ Gari 

✓ Operário 

✓ Lanterneiro 

✓ Vigia 

Escola Municipal José Bueno 

Bruzzi, localizada à Rua do 

Rosário, nº 301- Centro, Dores 

de Guanhães/MG 



     MUNICÍPIO DORES DE GUANHÃES 
                      ESTADO DE MINAS GERAIS 
                    CNPJ: 18.307.413/0001-89 

 

 

Rua Castro Alves, 29, Centro – Dores de Guanhães – MG – CEP: 35.894-000 

Telefone: (33) 3426-1210/ E-mail: contato@doresdeguanhaes.mg.gov.br 

✓ Zelador   

✓ MOTORISTA I 

29/05/2021 

 

De: 14:00hs 

às 16:00hs 

 

Prova escrita 

Para os cargos de: 

✓ Mecânico Linha Leve e 

Média 

✓ Mecânico Linha Pesada 

✓ Operador de Maquina 

Agrícola 

✓ Operador de Máquina 

Pesada 

✓ Operador de Máquina 

Especial 

✓ Operador de ETA/ETE 

✓ Operador de Usina 

✓ Motorista II 

✓ Técnico de Segurança de 

Trabalho 

Escola Municipal José Bueno 

Bruzzi, localizada à Rua do 

Rosário, nº 301- Centro, Dores 

de Guanhães/MG 

 

 

Dores de Guanhães/MG, 11 de maio de 2.021. 

 

Welerson Ultimo de Souza 

Prefeito Municipal 

 

Comissão:  

____________________________ 

 ____________________________ 

 ___________________________ 

 

 

 

 


